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‘Diversiteit in het werk is iets wat me bijzonder aanspreekt. 
Tegelijk vind ik het ook leuk om bij opdrachten meer voor 
iemand te kunnen betekenen dan er strikt voor de opdracht 
wordt gevraagd.’ – Loes de Leeuw, adviseur sociaal domein

Met zo’n 170 enthousiaste medewerkers helpen en  
adviseren we onze klanten optimaal. Regelmatig zoeken 
we nieuwe collega’s met een groot hart voor het vakgebied 
en passie voor hun werk.

Wilt u ons team versterken als adviseur of docent? Bekijk onze vacatures en solliciteer op werkenbijncod.nl

NCOD ondersteunt de publieke sector met sterke professionals, praktijkgerichte adviezen en vakgerichte 
opleidingen. We zijn gedreven om de wereld elke dag een stukje mooier te maken door te werken aan 
betere dienstverlening en een slimmere overheid. We werken vanuit negen verschillende vakgebieden:

• Digitalisering & Informatiemanagement

• Publiekszaken

• Human Resource Management

• Ruimtelijke Ontwikkeling

• Juridische Zaken & Omgevingsrecht

• Personeel, Salaris & Rechtspositie

• Financiën & Bedrijfsvoering

• Sociaal Domein (Interwerk)

•  Toezicht, Handhaving, Onderzoek & Preventie

Bekijk ons filmpje ‘Ontmoet NCOD & 
Interwerk’ op Youtube
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GEZOCHT: 
GEDREVEN NIEUWE 
COLLEGA’S

Deze speciale editie van het NCOD magazine staat in het 
teken van het sociaal domein. De afgelopen jaren is er 
veel te doen geweest in het sociaal domein. Organisaties 
zijn op hun kop gezet. Het stof van de decentralisaties 
is neergedaald, maar gemeenten en maatschappelijke 
partijen zijn nog lang niet klaar. Als je mij vraagt hoe ik 
deze ontwikkeling samenvat dan zou ik dat in één woord 
doen: samenwerking!

De decentralisaties in het sociaal domein zijn groot en 
complex. 
• De veranderende rol van de overheid 

De overheid moet ruimte bieden voor initiatieven 
en inspraak bij de ontwikkeling van beleid. Een 
ontwikkeling die je niet alleen ziet in het sociaal 
domein, maar ook bij de nieuwe omgevingswet. Hoe 
krijgen we inwoners en organisaties in de goede 
positie?

• De financiële uitdaging 
Het sociaal domein beslaat een groot deel van de 
begroting. Hoe creëer je zicht op deze middelen? 
Welke analyses kun je maken en hoe anticipeer je op 
de toekomst? 

• Van transitie naar transformatie 
Nu de transitie een feit is wordt het tijd voor de echte 
transformatie. Hoe kunnen de zaken anders en 
beter? Welke betekenis heeft dit voor kwaliteiten en 
competenties van professionals?

• Informatiemanagement als ruggengraat van de 
organisatie 
Naast een goede administratieve organisatie voor 
de bedrijfsvoering zijn registraties en analyse van 
de (big) data relevant om je samenleving te leren 
kennen. Waar zitten welke problemen en hoe kun je 
hierop anticiperen? 

Samengevat kun je stellen dat de complexiteit van 
de transitie en transformatie in het sociaal domein 
zo groot is dat je dit niet binnen één vakgebied kunt 
organiseren. Je hebt alle kennis, kunde en creativiteit 
nodig uit de gehele organisatie! Samenwerking is dus het 
sleutelwoord. Samen met andere disciplines moet je op 
zoek naar de beste oplossing! 

Het is mooi om te zien dat deze ontwikkeling niet alleen 
in bij onze opdrachtgevers te zien is, maar ook binnen 
onze eigen organisatie. Wij hebben vakgroepen op 
allerlei disciplines. Van Sociaal Domein, Digitalisering & 
informatiemanagement, Financiën & bedrijfsvoering tot 
Ruimtelijke Ordening. De ontwikkeling binnen het sociaal 
domein heeft ook onze organisatie sterker gemaakt. 
Er ontstonden dwarsverbanden waarbij verschillende 
disciplines samenwerkten om een betere dienstverlening 
te organiseren. 

Met gepaste trots kan ik mededelen dat we naast 
inhoudelijke expertise en ondersteuning nu ook 
opleidingen in het sociaal domein verzorgen. In dit 
magazine vindt u een deel van ons aanbod. 

Ik wens u een goede samenwerking en veel leesplezier!

Nico van den Bergh
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BURGERPARTICIPATIE 
IN ELBURG

De overheid verandert. Hiërarchische structuren verdwijnen en inwoners krijgen steeds meer ruimte om 
initiatief te nemen. Samen met inwoners wil de overheid plannen maken en realiseren. Om burgerkracht 
te versterken is in 2014 het programma ‘samen maken wij’ opgezet. Hoe staat het nu met de opbrengsten 
van ‘samen maken wij’, en wat kunnen andere gemeenten hiervan leren? We spraken met Willem 
Krooneman, wethouder van Elburg, Peter Zweedijk, voormalig programmamanager van ‘samen maken 

wij’ en Sophie Straatman, adviseur bij NCOD | Interwerk en deelneemster aan ‘samen maken wij’. 
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Interview

Leeft burgerkracht nog binnen  
de gemeenten van de Noord Veluwe?

Willem Krooneman: ‘In vrijwel alle collegeprogramma’s 
in de regio zijn de thema’s burgerkracht en overheids-
participatie op één of andere manier terug te vinden. In veel 
verkiezingsprogramma’s van politieke partijen van het hele 
spectrum is het thema ook benoemd.

In Elburg zijn de aanbevelingen en conclusies van ‘Samen 
maken wij’ op verschillende manieren terug te vinden 
binnen de gemeentelijke organisatie. Aan ambtenaren 
wordt de ruimte geboden om mee te denken met de 
inwoners. De ambtenaar die beleid en gemeentelijke 
plannen zelf uitdenkt van achter zijn bureau bestaat niet 
meer. Ambtenaren gaan eropuit en zoeken contact met 
verschillende belanghebbenden, zowel in georganiseerd 
verband als met individuele inwoners. Zo ontdekken ze 
wat er leeft, welke behoeften mensen hebben en welk 
effect beleidsplannen voor hen hebben. Ook stimuleren 
ze op deze manier initiatieven van inwoners. Deze ruimte 
is voor ambtenaren nog niet altijd vanzelfsprekend. Naast 
inwoners hebben zij immers ook te maken met de politieke 
werkelijkheid. Een ambtenaar gaat nu nog vaak in overleg 
met een wethouder om een initiatief te bespreken. Bij 
akkoord van de wethouder voelt een ambtenaar zich pas 
voldoende gesteund om het initiatief verder uit te werken. 
Deze werkwijze staat eigenlijk haaks op het gedachtegoed 
van burger- en overheidsparticipatie. 

Het gemeentebestuur van Elburg wil ambtenaren meer 
ruimte geven om met inwoners mee te denken. Een 
lokale werkgroep is bezig daarover na te denken. Ook 
niet onbelangrijk: de burgemeester is portefeuillehouder 
geworden. Hij heeft diverse nieuwe en frisse ideeën die vast 
terug gaan komen in de werkwijze rondom burgerinitiatieven, 
burger- en overheidsparticipatie.’

‘Samen maken wij’ was een regionaal programma. Is 
er een regionale werkwijze ontwikkeld?

Willem Krooneman: ‘De behoefte om meer te verbinden 
en in contact te staan met inwoners is aanwezig in 

Elburg. Deze richt zich met name op het lokale niveau 
en zelfs op het buurtniveau. Binnen de regio wil men 
graag leren van elkaar, maar elke gemeente kiest voor 
behoud van eigenheid. Al tijdens het programma bleek 
dat burgerparticipatie het meest leeft op lokaal niveau en 
zeer verschillende uitwerkingen kent om aan te sluiten op 
de lokale behoefte. Zelfs binnen een gemeente kan dit van 
buurt tot buurt verschillen. Er is daarom geen behoefte aan 
een samenhangende methodiek of regionale werkwijze. 
Dit betekent niet dat men niet wil samenwerken, het thema 
burgerinitiatieven wordt vaak regionaal besproken.’

Voor welke dilemma’s komt een gemeente te staan bij 
burgerinitiatieven? 

Een voorbeeld van een dilemma op het gebied van burger-
initiatieven is het initiatief voor een mountainbikebaan. 

Willem Krooneman: ‘Dit is een prachtig initiatief vanuit 
inwoners. Ga je dat als gemeente lokaal inrichten? Is het 
wenselijk om in elke gemeente een mountainbikebaan in 
te richten of zoek je regionaal naar een mooie plek ergens 
in de bossen? Wat betekent zo’n initiatief financieel en voor 
de natuur? Overleg in de regio over dit soort initiatieven is 

Interview

‘Samen maken wij’ is een leer- en inspiratieproject in 
het kader van de versterking van burgerkracht. In de 
periode 2014-2016 hebben hier een aantal inwoners 
en ambtenaren van 8 gemeenten uit de Regio Noord 
Veluwe aan mee gewerkt. In diverse werkgroepen zijn 
de verschillende aspecten van burgerkracht en hoe de 
overheid dit kan stimuleren en faciliteren onderzocht. 
Ook is onderzocht hoe inwoners geënthousiasmeerd 
en betrokken kunnen worden. Deze werkgroepen, 
waaraan ambtenaren en inwoners gezamenlijk 
deelnamen, hebben geleid tot verschillende 
aanbevelingen. Na afloop van het programma hebben 
de deelnemers aangegeven hier binnen hun eigen 
gemeente mee verder te willen gaan.

Over ‘samen maken wij’

Peter Zweedijk Willem Krooneman Sophie Straatman
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Interview

noodzakelijk, maar doet tegelijkertijd het initiatief van de 
inwoners tekort, omdat je als overheid het initiatief van de 
inwoners weer dreigt over te nemen. Het is een uitdaging 
om hier een goede balans in te vinden.’

Wat kan een gemeente doen om burgerinitiatieven te 
stimuleren?

Peter Zweedijk: ‘Je moet als gemeente de inwoners 
niet pushen om met initiatieven te komen, een opgelegd 
initiatief is immers geen initiatief. Als gemeentebestuur wil 
je zoveel mogelijk inwoners bereiken, maar inwoners staan 
soms lijnrecht tegenover elkaar. Bij burgerinitiatieven 
bestaat de kans dat met name de ‘grootste schreeuwers’ 
gehoord worden. Het is de taak van het gemeentebestuur 
om ook de ‘stille’ inwoners aan het woord te laten. Het 
is de kunst om dit als overheid zo goed mogelijk te 
begeleiden en ondersteunen, bijvoorbeeld door kaders 
mee te geven. Niet op een betuttelende manier, maar 
vanuit een gelijkwaardige positie.’

Wat hebben we geleerd van ‘Samen maken wij’?

Peter Zweedijk: ‘Van oudsher is het gemeentelijk 
apparaat niet gewend aan een open houding, de overheid 
hield graag de controle. Het project ‘Samen maken wij’ liet 
duidelijk zien dat er een groot verantwoordelijkheidsbesef 
ontstond bij inwoners wanneer het initiatief volledig bij 
hen lag. Het streven is om hierop te vertrouwen en te leren 
vanuit mogelijkheden te handelen. Tegelijkertijd moeten 
er wel kaders worden meegegeven. Een prachtig initiatief 
waar iedereen -inclusief het gemeentebestuur- het mee 
eens is wil nog niet zeggen dat het gemeentebestuur altijd 
over de brug kan komen en het initiatief kan honoreren.’

Sophie Straatman: ‘Het is belangrijk om op een goede 
manier helder zijn over de mogelijkheden en kaders. Zo 
wordt participatie niet bij voorbaat al ingeperkt, maar 
worden teleurstellingen wel voorkomen. Op die manier 
hoeft er later in het proces niet op de rem getrapt te 
worden.’

Willem Krooneman: ‘Het spel van samenhang, samen 
dingen bedenken en laten ontwikkelen wordt als prachtig 
ervaren, zowel door de gemeente als door inwoners. 
Zo’n proces gaat niet altijd zonder slag of stoot. Het is 
belangrijk om zichtbare, concrete resultaten te laten zien 

binnen afzienbare termijnen. Inwoners en politici kunnen 
en willen zich vaak niet voor langere periode ergens aan 
binden. Het project ‘Samen maken wij’ had oog voor 
meerdere mogelijkheden, met als doel het betrekken van 
zoveel mogelijk mensen.’

Wat is het verschil tussen burgerparticipatie en 
overheidsparticipatie?

Peter Zweedijk: ‘Er is een belangrijke ontwikkeling 
gaande. Zwart-wit gezegd: van de overheid die het beleid 
bepaalde, naar het interactief ontwikkelen van beleid 
waarbij inwoners steeds meer inspraak kregen, tot de 
fase waarin inwoners met initiatieven naar de overheid 
komen en de overheid deze initiatieven realiseert. We staan 
nu voor een nieuwe kanteling waarbij inwoners zelf met 
initiatieven komen en deze ook zelf realiseren. De overheid 
sluit zich daarbij aan en faciliteert slechts of bepaalt de 
randvoorwaarden. De rol van de overheid gaat van leidend 
naar volgend.’

Vraagt burgerparticipatie om loslaten van de overheid?

Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat je als overheid 
niet kunt loslaten. Loslaten gaat te ver, je moet juist 
verbonden blijven met elkaar. Als gemeentebestuur heb je 
de plicht om vast te houden, anders kun je niet besturen. 
Het is daarom eerder een kwestie van ‘anders vasthouden’, 
waarmee ruimte geboden wordt aan inwoners.

Wat is de belangrijkste les voor gemeenten en 
inwoners die hiermee aan de slag willen gaan?

De opbrengsten van het programma ‘Samen maken wij’ 
verspreiden zich nog steeds binnen diverse onderwerpen. 
Vanuit een gelijkwaardige positie in gesprek gaan met 
elkaar en naar elkaar luisteren, deze lessen komen 
voortdurend terug. Conclusie is dan ook: ‘Deurgoan’. 

Voor meer informatie over het stimuleren van burger- en 
overheidsparticipatie en wat NCOD | Interwerk hierin voor 
u kan betekenen kunt u contact opnemen met Sophie 
Straatman via sophiestraatman@interwerk.nl

‘HET SPEL VAN SAMENHANG, SAMEN DINGEN BEDENKEN EN 
LATEN ONTWIKKELEN WORDT ALS PRACHTIG ERVAREN, ZOWEL 

DOOR DE GEMEENTE ALS DOOR INWONERS’

Interview

NCODay kennisdag 4 april 2019 

DE NIEUWE OVERHEID... 
DAT BEN JIJ!

BEN TIGGELAAR

PAUL FRISSEN

MARK TUITERT

JAN VAN GINKEL
KENNIS

SCHRIJF JE NU IN OP NCOD.NL/KENNISDAG

LERENNETWERK ONTMOETING
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Kennisartikel

De optimale levensloop in het werkzame leven laat een ontwikkeling zien waarin mensen onderwijs volgen en 
daarna via werk eigen inkomsten verdienen. Vervolgens bieden mensen door een leven lang leren, innovatie 
en ondernemerschap anderen weer kansen, om uiteindelijk te kunnen genieten van een pensioen. Toch is een 
dergelijke levensloop niet voor iedereen weggelegd. De gemeente speelt bij een deel van haar inwoners een rol 
binnen deze levensloop, maar hoe vul je dit als gemeente in binnen een veranderend sociaal domein?

INCLUSIE OP DE 
ARBEIDSMARKT:

HET BEREIKEN VAN EEN ARBEIDSMARKT WAARIN MENSEN 
MET EN ZONDER ARBEIDSBEPERKING SAMENWERKEN

EEN UTOPIE?

Met de invoering van de Participatiewet is de doelgroep 
waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn groter en 
complexer geworden. Bovendien moeten meer mensen, 
met en zonder arbeidsbeperking, werk vinden bij een 
reguliere werkgever. Hierbij worden ze ondersteund door 
de lokale overheid. Het doel is een inclusieve arbeidsmarkt 
waarin mensen met en zonder arbeidsbeperking samen 
werken. 
Om dit te bereiken is er sprake van een transformatie 
binnen het sociaal domein. Veel terugkomende begrippen 
binnen deze transformatie zijn eigen kracht, zelfregie en zo 
normaal mogelijk. Deze begrippen benoemen in relatie tot 
de Wmo en Jeugdwet lijkt vanzelfsprekend. Tegelijkertijd 
passen ze soms moeilijk binnen het voorschrijvende 
karakter van de Participatiewet.

Werk boven inkomen
Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw staat ‘activering’ 
van uitkeringsgerechtigden hoog op de agenda binnen 
het sociaal beleid. Daarbij zijn in de loop van de tijd de 
voorwaarden die zijn verbonden aan een uitkering verder 
aangescherpt. In jargon wordt gesproken over ‘werk boven 
inkomen’. Met de invoering van de Participatiewet is deze 
ontwikkeling in een stroomversnelling terechtgekomen. 
Tegelijkertijd zijn de budgetten om mensen aan het werk 
te helpen sterk geslonken. Wat opvalt is dat er binnen de 
sociale dienst nog sterk wordt vertrouwd op negatieve 
gedragsprikkels, in termen van verplichtingen en 
sanctionering. Mensen in de bijstand ervaren de sociale 
dienst veelal als een instantie die zich eerder controlerend 
dan begeleidend of ondersteunend opstelt.

Hoe kunt u aandacht schenken aan de begrippen 
eigen kracht, zelfregie en zo normaal mogelijk en 
mensen ondersteunen om eigen keuzes te maken en 
mogelijkheden te ontwikkelen? Hoe geef je als gemeente 
deze transformatie binnen het sociaal domein vorm 
en zorg je ervoor dat het streven naar een inclusieve 
arbeidsmarkt samenvalt met de dagelijkse praktijk van de 
sociale dienst? 

Inclusief
Invulling geven aan deze onderwerpen is geen eenvoudige 
opgave. Het betekent uitgaan van de talenten en 
mogelijkheden van mensen. Door mensen de gelegenheid 
te geven regie en eigen kracht te benutten worden 
participatie en redzaamheid bevorderd. Tegelijkertijd kan 
een overschatting van deze vermogens de eigen kracht 
juist ondermijnen. Het is belangrijk de ondersteuning goed 
af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van 
inwoners. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 
complexer wordende doelgroep.

Gelukkig bieden gemeenten voor werkzoekenden 
en werkgevers instrumenten om de afstand tot de 

arbeidsmarkt te overbruggen. Zo wordt erop ingezet 
werkzoekenden met een beperking in een gelijkwaardige 
positie te brengen ten opzichte van werknemers zonder 
beperking. Voor werkgevers zijn er instrumenten die 
begeleiding bieden op de werkplek of die risico’s bij het 
aangaan van dienstverbanden afdekken. Er is een grote 
diversiteit aan mogelijkheden: allemaal met andere 
voorwaarden, verplichtingen, kosten en (maatschappelijke) 
baten. Afhankelijk van de individuele situatie van de 
werkzoekende en de wensen van de werkgever zijn er 
passende instrumenten. 

Om de ondersteuning aan mensen – al dan niet met inzet 
van de instrumenten die de Participatiewet aanreikt – 
goed af te stemmen op hun mogelijkheden, kunnen we 
gebruik maken van wetenschappelijke inzichten.

Wetenschappelijke inzichten
In toenemende mate is er vanuit gedragswetenschappelijk 
onderzoek aandacht voor de beperkingen van het 
mentale vermogen van mensen. De overheid verwacht 
van burgers dat ze zelfredzaam zijn. Overschatting van 
dit vermogen kan de eigen kracht echter ondermijnen. 

Kennisartikel

Exclusie

Integratie

Separatie

Inclusie

Erik Dannenberg gebruikt deze afbeelding om het 
verschil tussen exclusie, separatie, integratie en inclusie 
weer te geven. Met de komst van de Participatiewet 
maken we de beweging van separatie naar inclusie. 
We zien veel mooie initiatieven waarbij mensen met 
een arbeidsbeperking onder zo gewoon mogelijke 
omstandigheden werken. Happy Tosti is daarvan een 
voorbeeld (zie artikel ‘Hoe gaat het nu met Happy Tosti?’). 
Voor de beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt is 
het nodig goede randvoorwaarden te scheppen.
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Kennisartikel

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) 
spreekt in dit verband over een redzaamheidsparadox. 
Het is namelijk de overheid die burgers soms minder 
zelfredzaam maakt. In stressvolle omstandigheden staan 
de doen- en denkvermogens van mensen onder druk. De 
WRR meent dat de overheid hierop in moet spelen door 
bijvoorbeeld sturing via keuzearchitectuur (nudging), het 
tegengaan van verleiding en stress en het inzetten op 
vroegtijdig en persoonlijk contact.

Stress kan verschillende oorzaken hebben. Relevante 
oorzaken zijn werkloosheid, een onstabiele woonsituatie 
en te weinig inkomen. Hier raken we het thema werk en 
armoede. Geldgebrek neemt het denken van mensen 
dusdanig in beslag, dat de focus bijna geheel ligt op 

overleven op korte termijn. Voor de lange termijn worden 
hierdoor minder verstandige beslissingen genomen, 
zoals het missen van een (gemeentelijke) training of 
onvoldoende solliciteren. 

Gebruik van kennis en inzicht
In de schulddienstverlening worden inzichten over de 
invloed van stress al toegepast, maar in de ondersteuning 
naar werk is dat minder het geval. Winst is te behalen door 
de dienstverlening op een positieve en stress-sensitieve 

manier in te richten. Dit betekent aansluiten bij werkelijke 
mogelijkheden van regie en eigen kracht. Frequent, 
intensief en persoonlijk contact zijn van groot belang. De 
professional heeft de taak het langetermijndoel voor ogen 
te hebben en de inwoner stapsgewijs te ondersteunen bij 
het bereiken van (tussen-)doelen. Op die manier hebben 
(integrale) interventies impact en kan op meerdere 
levensterreinen duurzaam resultaat bereikt worden.

De vraag is dus hoe dienstverlening zo ingericht kan 
worden dat het de mentale vermogens ondersteunt en 
daarmee de eigen kracht bevordert. NCOD | Interwerk houdt 
zich bezig met de toepassing van dit soort vragen binnen 
de beleidspraktijk. Wij zijn betrokken bij verschillende 
opdrachten rondom een inclusieve arbeidsmarkt: van visie 

tot implementatie, van veranderen tot evalueren.
Een inclusieve arbeidsmarkt kan! Zeker wanneer we bereid 
zijn optimaal gebruik te maken van de inzichten die er zijn.

Bent u geïnteresseerd in de bronnen achter de weten-
schappelijke inzichten uit dit artikel? Neem contact op met 
Jolanda van Egmond via jolandavanegmond@ncod.nl.

‘WINST IS TE BEHALEN DOOR DE DIENSTVERLENING OP EEN POSITIEVE EN 

STRESS-SENSITIEVE MANIER IN TE RICHTEN. DIT BETEKENT AANSLUITEN 

BIJ DE WERKELIJKE MOGELIJKHEDEN VAN REGIE EN EIGEN KRACHT.’
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Sinds een aantal jaar biedt NCOD een Jong Professional-programma aan. Ook het 
afgelopen jaar zijn er weer nieuwe Jong Professionals bij ons gestart. Wij zijn erg benieuwd 
hoe zij de eerste maanden bij ons, en met name ons Jong Professional-programma, hebben 

ervaren. Hieronder vertellen ze zelf wat hun ervaring is bij NCOD. 

Jong professionals 
Babet Veldhuisen: ‘Als Jong Professional werken we bij meerdere opdrachtgevers. We 
werken bijvoorbeeld in de rol van projectondersteuner en projectadviseur of we analyseren 
en beschrijven werkprocessen. De werkzaamheden die we uitvoeren hebben in eerste 
instantie meerwaarde voor de klant, maar we leren er zelf ook veel van. Door de diversiteit 

van opdrachten en werkzaamheden komen we er snel achter waar onze kracht ligt en waar 
we nog iets kunnen leren.’

 
Het programma
Anna Klooster: ‘NCOD biedt ons een éénjarig programma dat bestaat uit twee onderdelen: ontwikkel- 
en ontspanningsdagen. We hebben tien ontwikkeldagen, waarin we een training of workshop 
volgen en aan intervisie doen. Als starter op het gebied van advisering loop je tegen veel 
nieuwe dingen aan. Binnen de groep maakt iedereen vergelijkbare situaties mee en zijn er nog 
genoeg dingen om te leren. Tijdens de eerste bijeenkomst, die twee dagen duurde, hebben we 
onze leerdoelen en ontwikkelbehoeften in kaart gebracht. Op basis daarvan is de inhoud van 
ons Jong Professional programma samengesteld. Het Jong Professional programma is dus 
maatwerk, wat het extra waardevol maakt.

Naast de ontwikkeldagen zijn er zes ontspanningsdagen. Iedere ontspanningsdag wordt door twee mensen uit de groep 
georganiseerd. Tijdens deze ontspanningsdagen wisselen we een inhoudelijke activiteit af met ontspanning en leren we 
elkaar op een informele manier beter kennen.’

 
Ervaring

Linde Lambrichts: ‘We zijn in april begonnen met ons Jong Professional programma. 
Onze eerste kennismaking met elkaar was ergens midden in Friesland. Tijdens deze twee 
dagen hebben we de eerste beproevingen doorstaan en zijn er contacten gelegd. Het 
interessante van een groep Jong Professionals met een diverse achtergrond is dat je tot 

hele andere inzichten komt als je met elkaar in gesprek gaat.’

Freek Vincken: ‘We hebben onze eerste vijf ontwikkeldagen al gehad. Deze dagen stonden in 
het teken van presentatievaardigheden, adviesvaardigheden, schriftelijke communicatie en 
zakelijk tekenen. Iedere ontwikkeldag leren we een nieuwe theorie, maar gaan we ook aan de 
slag met praktische oefeningen.
De komende tijd gaan we nog meer leren over onder andere agile, scrum en het inzetten van 
verschillende werkvormen. Kortom: NCOD biedt ons een mooie start van een betekenisvolle 
carrière, waarbij we onszelf kunnen ontwikkelen, kennis kunnen delen en succes kunnen 
vieren.’

Interesse om kennis te maken met één van onze Jong Professionals of benieuwd naar wat zij voor uw organisatie 
kunnen betekenen? Neem een kijkje op onze website ncod.nl/jong-professionals-van-NCOD/. 

InterviewInterview

JONG PROFESSIONALS BIJ NCOD
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staat inmiddels op nummer 1 van de beste restaurants van 
Breda op TripAdvisor. De oplettende Tour de France fan heeft 
Happy Tosti zelfs voorbij zien komen bij Tour du Jour op RTL7. 

Mooie reviews krijg je niet alleen door een hartverwarmend 
bedrijfsconcept. Je moet ook kwaliteit leveren. Dat hebben ze bij 
Happy Tosti goed begrepen. Naast heerlijke tosti’s, verse soep 
en ovenvers brood serveren ze ook huisgemaakte limonade en 
ijsthee. 

Helaas zit het jonge ondernemers niet altijd mee. David heeft ook 
tegenslagen gehad die te maken hadden met de monumentale 
status van het pand en de afzuiging van de keuken. Daarnaast 
bleek bij de samenwerking met het UWV dat er in Breda een 
andere methodiek gehanteerd wordt dan in andere regio’s waar 
Happy Tosti actief is. Hieruit kan opgemaakt worden dat de 
zoektocht naar een inclusieve arbeidsmarkt nog lang niet af is, 
en dat hier nog mooie uitdagingen liggen voor zowel gemeenten 
als het UWV. 

David blijft met enthousiasme en bevlogenheid bouwen aan zijn 
onderneming. Ben je een keer in het centrum van Breda? Vergeet 
dan niet om even langs te gaan! 

Het fonds voor maatschappelijke initiatieven:  
de tweede ronde!
In samenwerking met VNO-NCW organiseert NCOD ook dit jaar 
weer een verkiezing voor het beste maatschappelijke initiatief. 
De hoofdprijs bedraagt € 25.000,-, de basis voor een mooi 
startkapitaal. 

Voor ondernemingen die werkgelegenheid creëren voor 
werknemers met een arbeidsbeperking is het vaak lastig om 
het benodigde kapitaal bij elkaar te krijgen. Om deze startende 
ondernemers te steunen is het fonds voor maatschappelijke 
initiatieven in het leven geroepen. Met een kapitaalinjectie 
worden deze bedrijven ondersteund. Bent u of kent u iemand die 
van plan is om een dergelijk initiatief te starten? Denk dan aan de 
mogelijkheden van dit fonds! Meer informatie? Stuur een bericht 
naar info@ncod.nl .

Happy Tosti is een sociaal lunchrestaurant waar iedereen vrolijk van wordt. De altijd-happy medewerkers met een 
arbeidsbeperking serveren namelijk de lekkerste tosti’s. Happy Tosti is in 2016 opgericht door drie ambitieuze jonge 
mannen. Een jaar later is er een nieuwe vestiging geopend in Breda. We zijn nu weer een jaar verder en kijken terug op 
het succes van Happy Tosti. 

Happy Tosti heeft als bedrijfsfilosofie om zich te 
richten op mensen met een afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt. De allereerste vestiging van Happy 
Tosti werd geopend in het centrum van Den Haag. 
Een jaar later kreeg David Woltering de droom om 
een nieuwe vestiging van Happy Tosti te openen in 
Breda. Als startende ondernemer was het voor David 
lastig om de financiering rond te krijgen. Om extra 
kapitaal te krijgen heeft David gereageerd op een 
oproep van het NCOD fonds voor maatschappelijke 
initiatieven. In de uiteindelijke verkiezing is David 
als winnaar geëindigd. Samen met deze bijdrage 
en een hoop enthousiasme en inzet van familie en 
vrienden is de zaak in Breda begin 2018 feestelijk 
geopend. 

Hoe gaat het nu met Happy Tosti?
Inmiddels is Happy Tosti alweer een klein jaar 
verder. De mooie zomer en een fantastische crew 
hebben voor een goede tijd gezorgd. Happy Tosti 

HOE GAAT HET NU MET

HAPPY TOSTI?

Interview
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Kennisdag

De overheid en maatschappelijke organisaties zijn in 
beweging. Recente wetgeving stuurt aan op een andere 
rol van de inwoners bij de ontwikkeling en uitvoering 
van beleid. Denk hierbij aan de nieuwe omgevingswet 
en het sociaal domein. Er wordt gesproken over actief 
burgerschap, eigen kracht, overheidsparticipatie en de 
doe-democratie. Mooie uitgangspunten, 
maar hoe past u die toe?
 
Ook ambtelijke organisaties zijn op zoek naar nieuwe 
organisatievormen. Van hiërarchische structuren naar 
zelforganisatie. Is dit de ‘heilige graal’ of zitten hier ook 
nog kanttekeningen aan?
 
Deze ontwikkelingen gaan niet alleen over de organisatie 
waar u in werkt, maar ook over uzelf! Wat vragen deze 
ontwikkelingen van u? Bent u er klaar voor? 

De NCODay kennisdag 2019 biedt een aantal toon-
aangevende sprekers om uw gedachten te scherpen 
op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen. 
Daarnaast zijn er diverse workshops om ideeën op te doen 
voor uw werkpraktijk. 

Kortom, een inspirerende dag die u niet mag missen! 
Schrijf u nu in!

4 APRIL 2019 | LEERHOTEL HET KLOOSTER IN AMERSFOORT | € 195,- PER DEELNEMER

NCODay kennisdag 2019: 

DE NIEUWE 
OVERHEID... 
DAT BEN JIJ!

REACTIES BEZOEKERS VORIGE KENNISDAG

 ‘Bedankt voor deze mooie dag! Graag tot volgend jaar’

‘Ik vond de organisatie perfect, net als de locatie. Mooie dag’

‘Goed verzorgde kennisdag, volgend jaar weer wat mij betreft’

‘Sprekers van niveau. Lekker afwisselend en boeiende onderwerpen’

‘Balans tussen kennisoverdracht, humor, netwerken en ontspanning’

BEN TIGGELAAR

PAUL FRISSEN

MARK TUITERT

JAN VAN GINKEL

 09.30 - 10.00 uur Opening
 10.00 - 10.15 uur Jan van Ginkel | Veranderende organisaties 
 10.15 - 11.00 uur Paul Frissen | Veranderende overheid 
 11.00 - 11.15 uur Pauze
 11.15 - 12.30 uur Workshops
 12.30 - 13.30 uur Lunch
 13.30 - 14.45 uur Ben Tiggelaar | Waarom veranderen zo moeilijk is
 14.45 - 15.00 uur Mark Tuitert | Hoe haal je het beste uit jezelf?
 15.00 - 15.45 uur Afsluiting
 15.45 - 16.15 uur Netwerkborrel
 16.15 Afsluiting (aansluitend borrel)

Jan van Ginkel is loco-provinciesecretaris en concerndirecteur van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor 
was hij gemeentesecretaris van de gemeenten Zaanstad en Schiedam. Vanuit zijn ervaring in het 
bedrijfsleven en bij de overheid zet hij vol in op het gezamenlijk zoeken naar het creëren van maat-
schappelijke meerwaarde. Van Ginkel heeft een passie voor innovatie en leren.

Ben Tiggelaar is onafhankelijk schrijver, inspirerend spreker en gedragswetenschapper. Hij bestudeert al 
ruim 30 jaar de onderwerpen leiderschap en verandering. Zijn streven: individuen en organisaties helpen 
hun dromen om te zetten in actie. Op een positieve én effectieve manier. Zijn masterclasses zijn in het 
bedrijfsleven een begrip. Zeer recent heeft hij voormalig president Obama geïnterviewd over leiderschap. 
Ben zal u meenemen in zijn visie op leiderschap in een tijd van verandering.

Mark Tuitert is een enthousiaste en sympathieke schaatser die vol energie een presentatie geeft en vertelt 
over zijn ervaringen in de schaatssport gekoppeld aan thema’s als ‘de kunst van het pieken’ en ‘hoe haal 
je het beste uit jezelf’. Hij spreekt gepassioneerd over ‘dromen’ en ‘sterker worden door tegenslagen’. 
Ook spreekt hij motiverend over (het durven van) keuzes maken, succesvol samenwerken en eigen 
verantwoordelijkheid. ‘Zoek je eigen grenzen op, durf te falen en buig tegenslagen en onzekerheden om 
tot een drijvende kracht.’

Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te 
Den Haag. Ook is hij hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Frissen promoveerde in 1989 cum 
laude op het proefschrift ‘Bureaucratische cultuur en informatisering’. Hij is sceptisch over de resultaten 
van overheidsbemoeienis, en vooral over de toenemende overheidsbemoeienis tot achter de voordeur. 
Actuele ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en voorzien van een kritische noot.
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Kennisdag

MEER INFORMATIE? KIJK OP NCOD.NL/KENNISDAG
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NCOD | INTERWERK
OPLEIDINGEN

Opleidingen

NCOD VERZORGT INSPIRERENDE TRAININGEN, OPLEIDINGEN EN DIPLOMA-

TRAJECTEN. DE DOCENTEN ZIJN DAGELIJKS ACTIEF IN HET VAKGEBIED EN 

DELEN HUN KENNIS EN VAARDIGHEDEN UIT DE PRAKTIJK. OP DEZE MANIER 

DRAGEN WE BIJ AAN EEN OPTIMALE DIENSTVERLENING VOOR BURGERS. 

EEN DEEL VAN ONS OPLEIDINGSAANBOD VINDT U IN DIT MAGAZINE.
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Opleidingen

NCOD | ONTWIKKELKOMPAS
START MET HET BEPALEN VAN UW UITGANGSPOSITIE IN HET MIDDEN VAN HET KOMPAS.

Beantwoord de volgende vragen:

1. Na het volgen van het leertraject ben ik (beter) in staat om: 

2. Concreet ziet u mij dan anders doen/het effect op mij is: 

3. Het resultaat voor mijn omgeving is:

Formuleer in overleg met je leidinggevende een leervraag en selecteer een opleiding. Kijk op opleidingen.ncod.nl

Wat is er veranderd? Wat heeft u nodig?

Volg een vakopleiding en/of
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Het resultaat van het leeratelier is een routemap met 
concrete stappen en handvatten om het vraagstuk verder 
uit te werken. Het leeratelier is bedoeld voor ambtenaren 
(beleid, toegang, financiën, juridische zaken) en bestuurders. 

Datum: 9 mei 2019, 6 september 2019 
Docent: Lennart Amersfoort, Michelle de Vré 
Duur: 1 dagdeel 
Kosten: €200

Bestuurlijke tafels burger- en  
overheidsparticipatie in het sociaal domein
Burger- en overheidsparticipatie vragen om een andere 
rol van de overheid. Voor gemeenteraden en colleges 
betekent dit dat ook hun rol verandert. Tijdens de 
bestuurlijke tafels worden ervaringen en inzichten gedeeld. 
Ervaringsdeskundige bestuurders delen hun verhaal, 
met daarin praktische do’s en dont’s voor het versterken 
van burgerparticipatie en een doorontwikkeling naar 
overheidsparticipatie. De tafels leveren het volgende op:

• Inspiratie voor de doorontwikkeling  van 
inwonersparticipatie naar overheidsparticipatie in 
uw gemeente.

• Handvatten voor het bestuurlijk traject, waaronder 
het meekrijgen van ander bestuurders.

• Inzicht in wat deze verandering betekent voor 
de overheid en hoe de overheid deze rol kan 
waarmaken. 

De bestuurlijke tafels zijn bedoeld voor bestuurders 
(wethouders, gemeenteraadsleden, adviesraden sociaal 
domein).

Datum: 7 maart 2019, 17 oktober 2019 
Leiders: Wil Geurts, Sophie Straatman 
Duur: 1 dagdeel 
Kosten: €200

Leergang veranderend samenspel  
samenleving en overheid
Het samenspel tussen samenleving en overheid verandert. 
In deze leergang wordt ontdekt hoe deze nieuwe relatie 
vorm en inhoud krijgt. Deelnemers hebben aan het eind 
van de leergang een aanpak ontwikkeld voor burger-
en overheidsparticipatie die direct toepasbaar is in hun 
eigen praktijk. De leergang beperkt zich daarmee niet tot 
beeldvorming, maar biedt ook praktische handvaten. De 
volgende vraagstukken komen aan bod in de leergang:

• Wat is burger- en overheidsparticipatie?
• Welke ontwikkelingen zijn er van inspraak tot 

overheidsparticipatie?
• Wat is het belang van burger- en 

overheidsparticipatie voor de overheid?
• Welke rollen kunnen bestuur en organisatie 

aannemen?
• Welke financieringsvormen zijn er?
• Wat is het juridisch kader?
• Wat zijn goede voorbeelden? (door middel van een 

werkbezoek)
• Hoe kun je burger- en overheidsparticipatie 

stimuleren als overheid? Wat kun je doen of wat 
moet je laten?

De leergang is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in 
de publieke sector, bestuurders, inwoners(verenigingen), 
stichtingen en andere geïnteresseerden.

Datum: 28 maart 2019, 11 april 2019, 23 mei 2019, 6 juni 
2019 
Docent: Diverse experts delen hun kennis tijdens de 
leergang 
Duur: 4 dagdelen 
Kosten: €1.200

Leeratelier nieuw samenspel samenleving en overheid
Het uitwisselen en delen van kennis zorgt voor krachtige 
oplossingen. In dit leeratelier dagen we deelnemers 
uit om actief met elkaar aan de slag te gaan om in hun 
praktijk burger- en overheidsparticipatie op te starten of 
te versterken. Het leeratelier is een dynamische en actieve  
manier om aan de slag te gaan met het nieuwe samenspel 
tussen samenleving en overheid. Deelnemers brengen hun 
eigen expertise en vraagstukken in. Tijdens het leeratelier 
wordt ingezoomd op de volgende thema’s:

• Kennismaking met burger- en overheidsparticipatie.
• Beeldvorming rondom burger- en 

overheidsparticipatie.
• Positiebepaling en rol als overheid.

‘BURGER- EN 
OVERHEIDSPARTICIPATIE 

VRAGEN OM EEN ANDERE ROL 
VAN DE OVERHEID.’
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In de cursus gaan we in op:

• De informatiekundige opgaven in het sociaal domein 
na de drie decentralisaties;

• Digitaal en procesgestuurd werken in het sociaal 
domein;

• Selfservice, preventie en vroegsignalering: 
informatiegestuurde diensten;

• Sturing, monitoring en verantwoording;
• Datagedreven beleidsontwikkeling;
• Uitwisseling van gegevens in ketens (SUWI, GGK);
• De impact van de AVG;
• Informatiemanagement in het sociaal domein.

De cursus is bedoeld voor gemeentelijke informatie-
adviseurs, leidinggevenden in het sociaal domein, 
kwaliteitsmedewerkers en functioneel beheerders.

Datum: 28 maart 2019, 17 oktober 2019 
Docent: Peter Ruijters 
Duur: 2 dagdelen 
Kosten: €795

Opleiding informatie-uitwisseling en integraal 
samenwerken
Binnen het sociaal domein is samenwerking met maat-
schappelijke partners nodig om goede resultaten te 
bereiken. Samenwerking in de keten en regievoering zijn 
twee belangrijke uitdagingen voor gemeenten. Informatie-
uitwisseling speelt daarin een belangrijke rol. 

Regie voeren vraagt grip op informatiestromen en het delen 
van informatie. 

Workshop ‘van beschermd  
wonen naar wonen met bescherming’
Mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid kunnen 
langer of sneller zelfstandig wonen als er passende 
huisvesting met begeleiding beschikbaar is. Gemeenten 
staan, samen met partijen als woningcorporaties en 
zorgaanbieders, voor de opgave om meer passende en 
betaalbare huisvesting te bieden. Ook andere maatregelen 
kunnen helpen om deze inwoners te ondersteunen, zoals 
het opbouwen van een sociaal netwerk en het creëren 
van een leefbare woonomgeving. Welke maatregelen 
helpen? Welke rol heeft de gemeente? Wat kunnen het 
maatschappelijk middenveld en ervaringsdeskundigen 
bijdragen? Op deze en andere vragen over de nieuwste 
decentralisatie wordt in deze workshop ingegaan. 

Datum: 7 maart 2019, 9 mei 2019 
Docent: Sophie Straatman 
Duur: 1 dagdeel 
Kosten: €450

Opleiding informatievoorziening in het sociaal domein
De recente decentralisaties in het sociaal domein vragen 
een gedegen implementatie van de nieuwe en vernieuwde 
uitvoeringstaken. Beleid en uitvoering moeten grondig 
worden toegerust en aangepast. De term transformatie 
is hierop van toepassing. Gemeenten staan voor grote 
opgaven. Het realiseren van deze opgaven vereist 
uitbreidingen en aanpassingen van werkwijzen, procedures 
en processen en vernieuwing, uitbreiding en verdere 
integratie van de informatievoorziening (informatiestromen, 
uitwisseling, management- en stuurinformatie, privacy en 
beveiliging, ICT architectuur en functionele applicaties).  

‘SAMENWERKING IN DE KETEN EN REGIEVOERING ZIJN  
TWEE BELANGRIJKE UITDAGINGEN VOOR GEMEENTEN’

Voor meer datums in de loop van 2019 of actuele informatie over een  
specifieke opleiding verwijzen we u graag naar opleidingen.ncod.nl

OpleidingenOpleidingen
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open inschrijving mogelijk. Bij een open inschrijving kan 
ervaring met verschillende organisaties worden gedeeld. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

• Methodisch werken in de toegang, hoe doe je dat, 
hoe organiseer je dat en wat is daarvoor nodig? 

• Samenwerken in teams is een grote uitdaging. 
Hoe vergroot je inzicht in talent en gedrag van 
medewerkers en kom je tot een succesvolle 
samenstelling en samenwerking in teams?

• Het monitoren van de toegang is veelal een hele 
opgave. Wat gaat goed wat kan beter? Hoe krijg 
je meer inzicht in de kwaliteit van de toegang? 
Op welke wijze kun je dat organiseren? Er wordt 
stilgestaan bij het uitvoeren van kwalitatieve en 
kwantitatieve evaluaties. 

Datum: 14, 21 en 28 juni 2019 
Docent: Johan van der Zee, Jolanda van Egmond, overige 
trainers 
Duur: elk atelier duurt 1 dag  
Kosten: elk atelier kost afzonderlijk €300. Volgt u alle 
ateliers, dan is de totaalprijs €800. 

Cursus bedrijfsvoering in het sociaal domein
Langzaam is de uitvoering van het sociaal domein door 
gemeenten ‘going concern’ aan het worden. Verwachting 
is dat meer dan 95% van de gemeenten een goedkeurende 
accountantsverklaring over de jaarstukken 2017 krijgt, waar 
dit over het eerste jaar van de drie decentralisaties, 2015, 
slechts voor 50% van de gemeenten gold. Tegelijkertijd 
wordt de druk op gemeentelijke organisaties vanuit de 
burgers en de gemeenteraad daarmee groter. Er wordt nu 
een feilloze en efficiënte uitvoering van taken binnen het 
sociaal domein verwacht. 
In deze ééndaagse cursus leert u de principes van in het 
sociaal domein geïncorporeerde bedrijfsvoering kennen, 
aan de hand van de rollen van bedrijfsvoering in een 
gemeentelijke setting. U krijgt meer inzicht en leert handen 
en voeten te geven aan:

• Geïncorporeerde bedrijfsvoering;
• De inzet van sturingsmodellen;
• De wisselwerking tussen informatiemanagement en 

bedrijfsvoering;
• Procesoptimalisatie en verweving sturende, primaire 

en ondersteunende processen;
• P&C-cyclus: sturing, bijsturing en verantwoording in 

de keten;
• Monitoring;
• Verandermanagement;
• Bedrijfsvoering en inzet wijk- en kernteams.

In de opleiding gaan we in op de volgende vragen:

• Welke uitdagingen brengt de transitie met zich mee 
in relatie tot informatie-uitwisseling?

• Wat is er nodig aan informatievoorziening om 
regie te voeren? Welke informatie kunt u delen? 
Welke informatie kunt u vragen voor bijvoorbeeld 
monitoring?

• Hoe kunt u privacy integreren in 
ketensamenwerking?

• Hoe kunt u SUWI, GGK, IB en 
uitwisselingsstandaarden (beter) benutten? 

• Welke afspraken maakt u om te komen tot een 
zorgvuldige en hoogwaardige gegevensuitwisseling 
met uw partners?

• (Toeleiding naar) zorg en fraudebestrijding: 
verenigbare doelen?

Bijzondere aandacht gaat uit naar informatie-uitwisseling 
in multiproblemsituaties: 

• Wanneer is sectoroverstijgende 
gegevensuitwisseling mogelijk?

• Welke informatie mag worden uitgewisseld wanneer 
er sprake is van een multiproblemsituatie?

• Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken doen 
zich voor met betrekking tot de uitwisseling van 
informatie?

• Welke afwegingen hanteert u bij het uitwisselen van 
informatie?

• Hoe bewaakt u de grenzen voor het uitwisselen 
van informatie en hoe voorkomt u dat deze worden 
overschreden?

Deze opleiding is bedoeld voor informatiemanagers, 
i-adviseurs, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers 
in het sociaal domein.

Datum: 21 maart 2019, 10 oktober 2019 
Docent: Peter Ruijters 
Duur: 1 dag 
Kosten: €295

Ateliers toegang sociaal domein
De organisatie van de toegang van het sociaal domein is 
voortdurend in beweging. Nieuwe inzichten en ervaringen 
vergen keuzes en bijsturing van de aanpak en strategie. In 
deze ateliers wordt, afhankelijk van het aantal deelnemers 
en vragen, een wisselend keuzemenu aangeboden. 
Voorafgaand aan de leerateliers is er contact met de 
deelnemers, zodat het programma vraaggericht kan worden 
ingericht. De ateliers zijn zowel incompany als via een 

Voor meer datums in de loop van 2019 of actuele informatie over een  
specifieke opleiding verwijzen we u graag naar opleidingen.ncod.nl
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Voorafgaand aan de cursus vindt er een telefonisch 
gesprek met de docent plaats om uw vragen en knelpunten 
te inventariseren. Na afloop van de cursus krijgt u een 
certificaat van deelname en een gratis aanvullend en 
verdiepend adviesgesprek (bij u op locatie) met één van onze 
adviseurs over zaken waar u in relatie tot bedrijfsvoering in 
het sociaal domein tegenaan loopt.

Deze cursus is bedoeld voor managers bedrijfsvoering, 
concerncontrollers en managers, regisseurs en beleids-
medewerkers in het sociaal domein (publiekszaken, welzijn, 
zorg, werk en inkomen, sociale zaken etc.).

Details: nader bekend gemaakt op ncod.nl

‘BINNEN HET SOCIAAL DOMEIN IS SAMENWERKING  
MET MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS NODIG OM GOEDE 

RESULTATEN TE BEREIKEN’

21
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Samenhangend inrichten van toegang
Op vele plekken in Nederland vervullen gemeenten en 
maatschappelijke organisaties al jaren een belangrijke 
functie in de toegang van het sociaal domein. In 
2015 was er veel bestuurlijke en ambtelijke drukte 
rondom de decentralisaties van overheidstaken naar 
gemeenten. Tijdens deze periode zijn veel gemeenten 
en maatschappelijke organisaties gaan nadenken over, 
of gestart met, het (opnieuw) inrichten van een integrale 
toegang voor het sociaal domein. Gelijktijdig aan de groei 
van taken voor gemeenten ontstond ook de gelegenheid 
om de dienstverlening en maatschappelijke organisaties 
meer af te stemmen op de vraag en logica van inwoners.

Tijd voor verdieping
Na alle hectiek rondom het implementeren en beheersen 
van de nieuwe taken en financiering, ontstaat bij alle 
betrokkenen de urgentie om stil te staan bij de resultaten 
en de werkwijze rondom de toegang. Er is tijd voor 
inhoudelijke verdieping en optimalisatie. In Nederland zijn 
geen eenduidige concepten. Er is sprake van een grote 
diversiteit, passend bij de lokale situatie. Er zijn gemeenten 
die zelf een toegang inrichten, maar er zijn ook werkwijzen 
waarbij in samenwerking met maatschappelijke partners 
een toegang buiten het gemeentehuis vorm en inhoud 
krijgt. Gemeenten bevinden zich in verschillende stadia. 
Van het stadium waarbij de organisatie nog volledig 
ingericht moet worden tot aan het stadium waarin 
behoefte is aan evaluatie van de reeds ingerichte toegang. 
De grote uitdaging is om meer aandacht te hebben voor de 
samenleving en leefwereld van inwoners en de regelgeving 
en systeemwereld daaraan ondersteunend te laten zijn. 
Professionals vragen daarbij om ruimte en autonomie om 
naar eigen inzicht te kunnen handelen. 

Toegang is de samenleving zelf
NCOD | Interwerk is betrokken bij een reeks van 
opdrachten rondom toegang: onder andere het ‘bouwen’ 
van een volledige toegang, het ontwikkelen van externe 
gebiedsteams en evaluaties. De focus verlegt zich in 
onze praktijk van een goede vertaling van beleid naar het 
optimaliseren van de uitvoering. Aspecten die daarbij aan 
de orde komen zijn visieontwikkeling, procesontwerp, 
organisatie-inrichting en de aansluiting met financiën en 
informatievoorziening. Het doel is het optimaliseren van 
de uitvoering. 

Belangrijk is ook om meer van ‘buiten naar binnen’ te 
werken. Hierbij is het van belang niet alleen maar het 
gesprek met de samenleving aan te gaan. We moeten ook 
gebruik maken van kennis en mogelijkheden van inwoners 
en bekijken hoe zij elkaar kunnen versterken, zonder 
gebruik te hoeven maken van overheidsdiensten.

Pragmatisme in plaats van bedoeling
Bij veel gemeenten is een integrale toegang met 
een ‘pragmatische’ aanpak van start gegaan. De 
voorbereidingstijd was immers beperkt en het was nodig 

DE SAMENLEVING KOMT BINNEN IN HET GEMEENTEHUIS 
Bij vragen over de ontwikkeling van uw kind of over uw gezondheid gaat u vaak zelf op zoek naar antwoorden 
en ondersteuning. Vaak vindt u de weg door in uw omgeving te informeren of te zoeken op internet. Antwoorden 
op allerlei vragen rondom uw levensloop zijn op verschillende plekken te vinden. Als er meer vragen spelen of 
bijvoorbeeld leeftijd of ongemak een rol speelt, wordt het zoeken naar de juiste informatie soms lastiger. Waar 
vindt u wat? Wat kunt u zelf? Kan uw omgeving helpen? Een deskundig en samenhangend advies biedt uitkomst. 
Een zorg- of Wmo-loket, gemeentewinkel of centrum voor jeugd en gezin voorziet op lokaal niveau in de bundeling 
van informatie, advisering en ondersteuning aan inwoners. Voor vragen die zich tijdens de hele levensloop 
voordoen, kunnen inwoners bij deze toegang van het sociaal domein terecht.

Kennisartikel
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‘HET COMPLEXE RONDOM 
DE TOEGANG IS DAT ER 

VEEL FACTOREN VANUIT 
VERSCHILLENDE DISCIPLINES 

BETROKKEN ZIJN’

TOEGANG VAN HET 

SOCIAAL DOMEIN
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om tot handelen over te gaan. Een pragmatische aanpak 
brengt het risico met zich mee dat er geen of onvoldoende 
aandacht is voor de bedoeling en samenhang. 

Als we dit vertalen naar integrale toegang zien we dat in de 
praktijk vaak behoefte is aan:

• Beleid dat oplossingen biedt voor vragen waarmee 
professionals in de uitvoering geconfronteerd 
worden; 

• Ontschotting bij en tussen gemeenten en 
maatschappelijke organisaties; 

• Meer aandacht voor implementatie om de kwaliteit 
van de uitvoering te kunnen garanderen;

• Het meten van resultaten en effecten;
• Helderheid over benodigde kwaliteiten en 

competenties van betrokken medewerkers;
• Formatie calculatie en benchmark met andere 

gemeenten;
• De zienswijze en ervaringen van inwoners bij de 

ontwikkeling van dienstverlening in de toegang.

Pas op de plaats met vele vragen
Beleidsplannen en visietrajecten staan vol met integrale 
aanpak. Uitvoerende afdelingen moeten integraal gaan 
werken, de vraag van inwoners centraal stellen en eigen 
kracht benutten. Maar hoe doet u dat? Is het genoeg om bij 
elkaar in een kantoor te zitten? Of in ieder geval structureel 
overleg te voeren? Weet iedereen elkaar te vinden en wordt 
er integraal gewerkt? Snappen we van elkaar wat we 
willen, wat we kunnen en waarom we doen wat we doen? 

In de praktijk komen we tegen dat er vaak onvoldoende 
aandacht is voor de implementatie. Is er nagedacht over 
competenties van medewerkers in de toegang? Zijn die 
gelijk aan de competenties van consulenten? Wordt er 
voldoende naar de context van de (complexe) vragen 
gekeken? Is er voldoende zicht op en kennis van eenvoudige 
oplossingen en zijn deze ook beschikbaar? Wie mag wat 
beslissen en wanneer? Wanneer hebben we het goed 

gedaan? Is er vooraf goed nagedacht over het belang dat 
management en de raad hechten aan goed monitoren? Zijn 
er gezamenlijke indicatoren benoemd, zowel kwantitatief 
als kwalitatief? Veel vragen die voorafgaand aan het proces 
beantwoord moeten worden om te kunnen komen tot het 
duurzaam inrichten en ontwikkelen van organisaties.  

Zorgen voor meer duurzaamheid
Bij duurzame organisatie-ontwikkeling is er duidelijkheid 
over wat we willen, waarom we dit willen, hoe we dit doen en 
welke zaken we vastleggen. Het gaat om de manier waarop 
doelstellingen bereikt worden, hoe we daar uitvoering aan 
geven en hoe we dit vervolgens meetbaar maken. Dat lijkt 
misschien vanzelfsprekend, maar juist bij de toegang tot 
het sociaal domein, waar integraliteit noodzakelijk is, blijkt 
dat de alledaagse praktijk weerbarstiger is dan de papieren 
werkelijkheid. Het gaat verder dan samenwerken, het gaat 
om verandering en cultuur. 

Hoe zorgt u ervoor dat alle medewerkers dezelfde taal 
spreken? Participatie spreekt een andere taal dan Wmo. 
Medewerkers vanuit de geïndiceerde zorg kijken anders 
naar een vraagstuk dan onze partners in de collectieve 
preventie. Het complexe bij het vraagstuk rondom de 
toegang is dat er veel actoren vanuit verschillende 
disciplines betrokken zijn. De verbinding en het samenspel 
van deze actoren zijn de basis voor bewustwording van 
de verandering. Zowel het perspectief van medewerkers, 
de maatschappelijke partners als het perspectief van 
inwoners zijn van cruciaal belang voor een duurzame 
doorontwikkeling of veranderopgave.

Zorg er dus voor dat u alle betrokkenen daadwerkelijk 
betrekt, van start tot finish. Hiermee investeert u in 
gezamenlijke bewustwording, afhankelijkheden en borging 
van resultaten die er toe doen. Zo zien we de bedoeling 
uit beleidsplannen terug in een goed toegeruste uitvoering!

‘NA ALLE HECTIEK, HET IMPLEMENTEREN EN BEHEERSEN  
VAN DE NIEUWE TAKEN EN FINANCIERING, ONTSTAAT BIJ 

ALLE BETROKKENEN DE URGENTIE OM STIL TE STAAN BIJ DE 
RESULTATEN EN DE WERKWIJZE VAN DE TOEGANG.’

Academy
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DE IMPACT VAN TECHNOLOGIE
In de huidige samenleving gaat kennisverspreiding sneller 
dan ooit. Deze ‘nieuwe renaissance’ biedt enorme kansen 
voor mensen om zich bottom-up te organiseren om zo 
dingen sneller, efficiënter en zonder bureaucratie voor 
elkaar te krijgen en oplossingen te vinden voor moeilijke 
vraagstukken.

Spreker: Martijn Aslander
Martijn Aslander is stand-up filosoof en verbinder van 
mensen, informatie en ideeën. Hij is mede-auteur van de 
boeken Easycreatie en Nooit Af. Recentelijk is zijn nieuwe 
boek Hoe bouw je een Hunebed verschenen. Zowel in 
zijn publicaties als op het podium laat hij de oneindige 
mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving 
voor mens en arbeidsmarkt.

GELUK IN ORGANISATIES
Wat betekent het voor een organisatie wanneer alle 
medewerkers gelukkig zijn? En hoe creëer je geluk? In 
zijn workshop vertaalt Patrick verschillende inzichten 
over geluk op een humoristische en laagdrempelige 
manier naar de praktijk van alledag. Met aanstekelijk 
enthousiasme vertelt hij hoe zijn gelukslessen werken.

Spreker: Patrick van Hees
Patrick van Hees verkocht in 2009 zijn adviesbureau 
om zich volledig te storten op het onderwerp ‘geluk’. Hij 
deed vijf jaar lang onderzoek en reisde twaalf keer af 
naar Cambridge, zijn grote inspiratiebron. Op basis van 
levenservaring in combinatie met wetenschappelijke 
inzichten ontwierp hij een eigen geluksformule, D.O.M.

NCOD ACADEMY: VOLG EEN MASTERCLASS 

Datum: 14 nov 2019 
Tijd en locatie: zie ncod.nl

Datum: 24 jan 2019 
Tijd: 19.30 – 22.00 
Locatie: Beeld en geluid, Hilversum 
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DATAGESTUURD  
WERKEN

Meer doen met data. Dat voornemen komt in menig college-akkoord of bedrijfsplan van 
gemeenten voor. In het sociaal domein zijn er veel mogelijkheden voor het benutten van data. 
Bijvoorbeeld bij het voorspellen van de kosten voor Wmo en Jeugdwet, ervoor te zorgen dat 
inwoners de best passende ondersteuning krijgen, bureaucratie tegen te gaan en om slimmer 

beleid en een slimmere uitvoering neer te zetten. 

Waardevolle data
Er zijn veel mogelijkheden om waarde te creëren met data. 
In het sociaal domein komen twee belangrijke voorwaarden 
om dat te kunnen doen bij elkaar: de beschikbaarheid 
van grote hoeveelheden data, en grote maatschappelijke 
vraagstukken die om nieuwe oplossingen vragen. In 
onderzoeken die door NCOD zijn uitgevoerd, hebben we 
gezien dat van de ongeveer 900 unieke gegevens per 
huishouden die een gemeente vastlegt, er 700 betrekking 
hebben op het sociaal domein: data over werk, inkomen, 
zorg, onderwijs, welzijn, voorzieningen, cultuur, sport, 
subsidies, maar ook veiligheid, leefbaarheid, wonen en 
leven. En dan heeft iedere gemeente ook nog eens toegang 
tot relevante data van ketenpartners, bijvoorbeeld het CBS.

Hoe kan data ons helpen?
Leuk om die data te hebben, maar hoe helpt het ons 
vooruit? Achter de behoefte om datagedreven te werken, 
ligt de wens om meer grip te krijgen op wat er moet 
gebeuren. We willen weten wat er speelt, begrijpen hoe 
dat in elkaar zit en daarnaar handelen. Bij datagedreven 
werken gaat het om het vinden van verbanden tussen 
actie en resultaat; verbanden die we willen begrijpen en 
willen kunnen uitleggen. 
Voor de dienstverlening betekent dit dat het principe 
‘de beste dienst is geen dienst’ steeds dichterbij komt. 
Het benutten van data geeft mogelijkheden voor 
vroegsignalering, preventie en dienstverlening op maat. 
Op maat betekent passend voor de situatie van de 
klant. Zo kunnen we voorkomen dat mensen ellenlange 
aanvraagformulieren moeten invullen; moderne digitale 
diensten vragen geen data meer aan de klant, maar 
benutten de beschikbare data. 

Beperkingen bij datagedreven werken
Om deze diensten echt te ontwikkelen moet de wetgever 
nog flink aan de slag: de AVG is een veelkoppig monster 
dat goede dienstverlening (en klantveiligheid) meer in de 
weg zit dan verantwoord is. Proactieve dienstverlening 
– mensen wijzen op de mogelijkheden- is ook niet in 
alle wetten voorzien. Ondanks dat zien we al mooie 
voorbeelden in het land, zoals de informatiegestuurde 
aanvraag inkomen bij een aantal grote gemeenten, 
een slimme app voor leerlingenvervoer via het OV, 
een digitaal huishoudboekje en vereenvoudiging van 
subsidieverlening om een paar voorbeelden te noemen. 

De gevolgen van datagedreven werken
Voor het beleid zijn de gevolgen van datagedreven 
werken verstrekkend. Datagedreven werken betekent 
dat data voor nieuwe input zorgt in beleidsontwerp 
en beleidsimplementatie. Alleen data is niet alleen 
bepalend hiervoor, ook context en duiding zijn nodig om 
écht richting te kunnen geven. Datagedreven werken 
ondersteunt de werkzaamheden en onderbouwt of 
ontkent onderbuikgevoelens. We willen data omzetten 
in informatie, kennis en in wijsheid. Dit is schematisch 
weergeven in model (zie afbeelding pyramidemodel). 
Concreet houdt dit in dat we willen bereiken dat data helpt 
om in het sociaal domein beter te kunnen:

• Sturen: de gewenste richting bepalen in 
beleidsontwerp en implementatie;

• Monitoren: controleren en evalueren of die gewenste 
richting wordt bereikt, meten van effectiviteit en 
efficiency van het instrumentarium, bijsturen;

• Verantwoorden: hierover rekenschap afleggen.

Kennisartikel



2828

Kennisartikel

Concrete toepassingen van data binnen het sociaal 
domein 
Op dit moment ligt in gemeenten vaak de focus op 
verantwoording achteraf. De huidige technologie maakt 
het mogelijk om direct mee te kijken naar wat er gebeurt, 
en zelfs vooraf te kunnen voorspellen. Dat geeft volop 
mogelijkheden. Data kan onder andere van waarde zijn 
voor:
• Het signaleren van trends en het komen tot 

een afweging voor bijstelling van beleid. Een 
goed voorbeeld hiervan is het toepassen van 
demografische (CBS) en gezondheids- (GGD)
gegevens om de toestroom Wmo en Jeugd te 
voorspellen. Zo kan beter gecalculeerd worden;

• Het formuleren van nieuw beleid. Welke indicatoren 
bepalen of ons beleid succesvol is? Welke 
instrumenten zijn effectief? Data kunnen dit 
inzichtelijk maken, op voorwaarde dat het ons lukt 
om onze doelen in meetbare (in aantallen, in tijd, in 
waardering) termen te formuleren;

• Evaluaties: kijken naar de realisatie van doelen en 
indicatoren in beleidsnota’s, verantwoording van 
de programmabegroting, meten van het succes van 
pilots, voortgang van het bereiken van resultaten 
uitvoeringsplannen;

• Het formuleren van programma’s met eisen voor 
inkoop en het voeren van actieve regie op ingekochte 
en uitbestede diensten, door de inrichting van 
monitoring. Denk aan Wmo en Jeugdzorg, maar ook 
aan subsidieverstrekking in cultuur en welzijn;

• Het inrichten van de toegang tot zorg;

• Het bepalen van de samenstelling van de expertise 
en formatie van uitvoerende teams;

• Het bepalen van uitvoeringsplannen voor bepaalde 
groepen inwoners, wijken of buurten.

Aan de slag met data 
De komende tijd gaan we het werken met data verder 
verkennen en ontdekken waar data nog meer van waarde 
kan zijn. De verwachting is dat, mede onder invloed van 
data (en technologie), de klassieke wijze van het maken 
en uitvoeren van beleid gaat verdwijnen. Datagedreven 
werken wordt uiteindelijk een vanzelfsprekend onderdeel 
van de werkzaamheden van medewerkers, net zoals 
financiën en communicatie dat zijn. 

Datagedreven werken gaat onze kijk op beleid én 
dienstverlening veranderen, nieuwe mogelijkheden geven 
voor meer klantgerichtheid, meer effectiviteit en betere 
kostenbeheersing. Wat het vraagt is: ermee aan de slag 
gaan. We zien in de praktijk dat veel gemeenten zich 
stukbijten op informatiekundige en organisatorische 
vragen over de techniek van datagedreven werken. Wij 
zeggen: hou het simpel, ga aan de slag, schep ruimte en 
kijk over een paar jaar naar wat u echt nodig heeft aan 
infrastructuur en procesinrichting. 

Tot die tijd: experimenteer, oefen, voer pilots uit en benut 
de energie die loskomt als medewerkers met data aan de 
slag gaan. 

Verleden

Toekomst

Wijsheid
Toepassen/VoorspellenWat gaat er waarschijnlijk gebeuren?

Kennis
Analyseren/Intrepreteren

Wat gebeurt er?

Waarom gebeurde het?
Informatie

Verzamelen / StructurerenWat is er gebeurd?

Data

piramidemodel artikel datagestuurd werken
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UITGELICHTE WORKSHOPS 

Opleidingen

WORKSHOP KINDERARMOEDE
Alle kinderen doen mee! Maar hoe?

Volgens de laatste armoedecijfers groeien maar liefst 
378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Eén 
van de gevolgen is sociale uitsluiting. Gemeenten en 
maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol 
in het tegengaan van armoede onder kinderen. In deze 
interactieve workshop passeren zowel beleidsmatige als 
wetenschappelijke inzichten de revue en is er ruimte voor 
uitwisseling en discussie.

Deze workshop is bedoeld voor professionals in het sociaal 
domein, beleidsmedewerkers en bestuurders.

Datum: Wordt nader bekend gemaakt op ncod.nl 
Docent: Jochem Westert 
Duur: 1 dagdeel  
Kosten: €295

ZELF EEN LEERATELIER GEVEN
Bij NCOD I Interwerk geloven we in het delen van kennis. Door 
samen met elkaar een vraagstuk te bespreken ontstaan er 
krachtige oplossingen. Het leeratelier is een werkvorm die 
van toepassing is voor beleidsmedewerkers, medewerkers 
van de toegang, medewerkers van zorgaanbieders en 
combinaties hiervan. Wilt u graag zelf een leeratelier geven? 
Meld u dan aan voor deze workshop. u leert dan:

• Wat de uitgangspunten zijn van een leeratelier;
• Hoe u een leeratelier opzet en hoe u het gewenste 

resultaat behaalt;
• Tips en tricks voor het gebruik van werkvormen.

Tijdens het tweede dagdeel organiseren de deelnemers 
zelfstandig een leeratelier om zo de opgedane kennis 
direct toe te passen. 

Datum: 8 november 2019, 6 december 2019 
Docent: Lennart Amersfoort, Michelle de Vré 
Duur: 2 dagdelen 
Kosten: €400

29
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‘...ER ZIJN KORTE LIJNEN MET DE WONINGSTICHTING EN 
SCHOLEN, MAAR OOK MET DE HUISARTSEN. EEN SOCIAAL 
TEAM DOET HET SAMEN EN DAT VRAAGT OM INZET EN 

VERTROUWEN VAN IEDEREEN’

Interview

INTEGRALE TOEGANG VAN HET 

SOCIAAL DOMEIN

Vooruitlopend op de transitie binnen het sociaal domein besloot het gemeentebestuur van 
Bronckhorst in 2014 het roer om te gooien door te starten met een integrale toegang binnen 
het sociaal domein. We spraken met Diana Nijland, teamleidster bij de gemeente Bronckhorst, 

over de positieve resultaten die vier jaar later te zien zijn.

Diana geeft, samen met Jony Berendsen, leiding aan 
vijf sociale teams in de gemeente Bronckhorst. Binnen 
de vijf teams werken consulenten met verschillende 
achtergronden, zoals Werk en Inkomen, Jeugd, JBG, 
MEE, maatschappelijk werk, Welzijn en mantelzorg en 
ergotherapeuten. Zo ontstaat er een brede expertise op 
het hele gebied van het sociaal domein. 

Generalisten met een specialisme 
Alle consulenten zijn generalisten, maar elk consulent 
heeft daarbij een specialisme. Uitgangspunt is hierbij: 
één gezin, één plan, één casusregisseur. Bij een melding 
wordt een inschatting gemaakt of het zwaartepunt van 
de melding ligt bij de Participatiewet, jeugdhulp of Wmo. 
Ligt bijvoorbeeld het zwaartepunt bij de Participatiewet, 
dan gaat een consulent met bijstand als specialisme op 
huisbezoek. Deze consulent blijft de contactpersoon van 
de betrokken inwoner. Ook wanneer het recht op bijstand 
is vastgesteld en inwoner na verloop van tijd bijvoorbeeld 
slecht ter been raakt en aanspraak moet doen op de Wmo. 
De consulenten handelen alle aanvragen zelfstandig af. Bij 
meervoudige en/of complexe aanvragen kan de consulent 
terecht bij zijn/haar collega’s binnen het sociaal team.

Investeren in kennis
Het gemeentebestuur van Bronckhorst realiseert zich 
dat generalisten van veel zaken iets af moeten weten. 
Er wordt dan ook flink geïnvesteerd in scholing. Elk jaar 
worden er actualiteitendagen georganiseerd en daarnaast 
zijn er aanvullende cursussen om de expertise binnen de 
teams te behouden. Dit werpt zijn vruchten af; er staan 
vijf sociale teams die flexibel zijn en kunnen inspelen op 
de bewegingen van de maatschappij. Een voorbeeld: het 
aantal mensen met een uitkering daalt, maar het aantal 
kinderen met jeugdhulp stijgt. De consulent met een 
Participatiewet-specialisme kan zich nu meer richten op 
eenvoudige aanvragen omtrent jeugdhulp. Externe partijen 

weten de sociale teams steeds vaker en makkelijker te 
vinden. Er zijn korte lijnen met de woningstichting en 
scholen, maar ook met de huisartsen. Een sociaal team 
doet het samen en dat vraagt om inzet en vertrouwen van 
iedereen. 

Vroeg eropaf
Na vier jaar gewerkt te hebben met deze integrale 
toegang, ontstaat er nu ruimte voor een volgende stap. 
De gemeente Bronckhorst is onlangs gestart met de pilot 
‘Vroeg eropaf’, in het kader van schuldhulpverlening. 
De BKR geeft een signaal wanneer er twee maanden 
betalingsachterstand is bij één schuldeiser, of één maand 
achterstand bij twee schuldeisers (bijvoorbeeld huur en/
of ziektekostenverzekering). Twee consulenten gaan dan 
onaangekondigd op huisbezoek. Ze gaan in gesprek met 
de mensen met als doel erger voorkomen en de mensen 
snel in beeld te krijgen.

Er wordt stap voor stap vooruitgang geboekt, maar het 
vraagt tijd en vertrouwen. ‘De wet biedt een houvast, maar 
werk in de geest van de wet en niet volgens de letter van 
de wet.’, geeft Diana ons als belangrijke tip mee.

‘HET GEMEENTEBESTUUR  
ZICH DAT GENERALISTEN VAN 
VEEL ZAKEN IETS AF MOETEN 
WETEN. ER WORDT DAN OOK 

FLINK GEÏNVESTEERD IN 
SCHOLING.’

EEN SUCCESVERHAAL BIJ DE GEMEENTE BRONCKHORST
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