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Inleiding
Het procesvoorstel voor de aanpak m.b.t. de inhoudelijke opgave, is onderdeel van de 
opdracht voor de projectleider. Het procesvoorstel is opgesteld om het proces van co-
creatie te faciliteren. Zodat de leden van de coöperatie gezamenlijk de inhoudelijke 
opgave kunnen oppakken: de ‘transformatie-opgave’ voor het sociaal domein in 
Woudenberg. 

Dit procesvoorstel bestaat uit suggesties voor de aanpak. Daarbij is de opzet voor de 
periode van de projectleider uitgewerkt en wordt een voorstel gedaan voor de aanpak in 
de periode daarna. 

In dit voorstel worden de kaders benoemd voor de aanpak van de inhoudelijke opgave, 
zijn de aangedragen thema’s uit de bijeenkomsten van 9 maart en 18 april opgenomen 
en worden voorstellen gedaan voor in te zetten middelen en/of werkvormen. 

Beoogd doel procesvoorstel inhoudelijke opgave
De leden geven met elkaar vorm aan de inhoudelijke opgave, de transformatie in het 
sociaal domein Woudenberg. De coöperatie weet echt wat er speelt in Woudenberg, wat 
de opgaven zijn. Er wordt gezamenlijk nagedacht over oplossingen en wie daarvoor nodig 
zijn.
Met elkaar worden de prioriteiten bepaald en wordt de aanpak besproken en afgestemd. 
De coöperatie pakt daarbij een proactieve rol ten opzichte van de opdrachtgever, de 
gemeente. 

Het kader
De inhoudelijke opgave wordt deels bepaald door de ‘transformatie’ die beoogd is in het 
sociaal domein. Hiervoor zijn gemeentelijke kaders opgesteld die te vinden zijn in het 
beleidskader voor de transities in het sociaal domein (bijlage 1). Deze kaders zijn leidend. 
Maar daarnaast is het van belang dat de coöperatie continu de actuele opgaven kent. 

De startopdracht voor de coöperatie is gebaseerd op de huidige dienstverlening binnen 
het loket toegang. Met daar bovenop de opgave om een aanjaagfunctie te vervullen ten 
aanzien van het bewerkstelligen van de transformatie binnen het sociaal domein. Deze 
inhoudelijke opgave kan in de toekomst leiden tot voorstellen tot 
aanpassingen/uitbreiding van de opdracht van de coöperatie. Dit blijft een cyclisch proces 
om zo daadwerkelijk inhoud te geven aan de benodigde beweging 

Rol projectleider 
De rol van de projectleider is om, binnen die bestaande kaders, het proces van 
verbinding, samenwerken en innoveren door de verschillende leden gezamenlijk, te 
faciliteren. 

Het procesvoorstel is er op gericht dat de projectleider zodanig het proces faciliteert, dat 
de leden met elkaar hun rol pakken en zich eigenaar voelen van de opgave. 
De projectleider is daarbij puur de verbinder en procesbegeleider.
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Beoogd resultaat 
Wat willen we met elkaar opleveren of realiseren? 

Vanuit het perspectief van een projectleider, is het wenselijk dat de leden:
 elkaar kennen;
 elkaars belangen en perspectieven kennen;
 een gezamenlijke opvatting hebben over het eindpunt, de visie/ koers/ stip op de 

horizon;
 een gezamenlijke opvatting hebben over de huidige situatie; 
 ieder inbreng leveren die wordt meegenomen in de stappen die je moet zetten om 

bij dat gezamenlijk eindpunt te komen;
 gezamenlijk een plan (van aanpak) opstellen met de stappen om te komen van de 

huidige situatie naar de toekomstige situatie;
 allen een ambassadeur/ trekker/ aanjager/ facilitator zijn van een deel van de 

inhoudelijke opgave en dat helder is wie welk aandeel heeft in het proces. 

Vanuit het perspectief van leden van een coöperatie, is het wenselijk om: 
 Te weten welke vraagstukken er met elkaar opgelost (moeten) worden; 
 Geïnformeerd te worden over de dagelijkse gang van zaken: wat gebeurt er in de 

uitvoering? (Dit als bron voor de innovatie); 
 Een vorm van teambuilding/ kennismaking te hebben aan het begin van het 

proces;
 Te weten wat de eigen rol is, waar een bijdrage kan/ moet worden geleverd (het 

liefst gericht op talenten, interesse, kracht); 
 Heldere terugkoppeling te organiseren over wat er met z’n allen gedaan en 

gerealiseerd wordt; 
 Een platform te hebben waarop kan worden uitgewisseld met elkaar, waarop de 

werkagenda continu beschikbaar is, waarop helder is wat er gedaan wordt door de 
coöperatie; 

 Verbinding met elkaar te voelen;
 Deel te nemen aan een innovatief, modern proces. 

Opzet procesvoorstel
In de periode van het kwartier maken, van september 2017 tot januari 2018, wordt de 
basis gelegd voor de aanpak van de inhoudelijke opgave voor Woudenberg. 
Daarbij gaat het om kennismaken, een gezamenlijke stip op de horizon bepalen, de 
uitgangssituatie in beeld hebben met elkaar en op basis daarvan te bepalen welke 
stappen moeten worden gezet om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te 
komen. Er wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, een totaalaanpak voor de 
inhoudelijke opgave, waarbij trekkers/ ambassadeurs per thema worden afgestemd.

Zodra deze gezamenlijke basis er ligt, is een vorm van overleg en communicatie met 
elkaar nodig, om goed met elkaar te blijven samenwerken en afstemmen.
Voor deze periode zijn suggesties voor overleg- en communicatievormen opgenomen. 

Het voorstel is om de volgende stappen te doorlopen met elkaar:
 Kennismaking
 Perspectieven en belangen in beeld 
 Bepalen van de gezamenlijke visie, stip op de horizon
 Gezamenlijk beeld vormen van de huidige situatie, het vertrekpunt
 Stappen benoemen om van nu naar toekomst te komen – plan van aanpak
 Ambassadeurs benoemen voor deel-opgaven
 Bepalen overlegvorm(en)
 Afspreken wijze van communicatie 

Deze stappen zijn hieronder uitgewerkt. 
Daarbij benoemen we welke inhoudelijke informatie er al is vanuit de gemeentelijke 
kaders en vanuit de co-creatie bijeenkomsten op 9 maart en 18 april 2017. 
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NB. Bij het uitwerken van de werkvormen is uitgegaan van een ledenaantal tussen de 8 
en 12 personen voor de coöperatie. Als de coöperatie veel meer of minder leden krijgt, 
moeten de werkvormen hierop worden aangepast. We stellen voor in de eerste periode 
van het ‘kwartier maken’ 3 werkbijeenkomsten te organiseren met de leden. Deze 
bijeenkomsten vinden maandelijks plaats, zodat het plan van aanpak voor de inhoudelijke 
opgave binnen 3 a 4 maanden na oprichting van de coöperatie gereed is. 

Werkbijeenkomst 1: Kennismaking
Onderwerpen: kennismaken, perspectieven, belangen
Beoogd resultaat:

 De leden kennen elkaar en elkaars achtergrond (functie, ervaring) 
 De leden kennen elkaars perspectief op de transformatie en op de inhoudelijke 

opgave voor de coöperatie 
 De leden kennen elkaars perspectief op samenwerking en maken hierover 

(werk)afspraken
 De leden kennen elkaars belangen en spreken hier open over 

Werkvormen, bijvoorbeeld:
 De leden stellen zich aan elkaar voor in een creatieve, interessante werkvorm
 Aan ieder lid wordt (op inhoud) gevraagd: 

o ‘Wat is voor jou de essentie van de ‘transformatie’ in het sociaal domein?’ 
o ‘Wat is het belangrijkste dat de coöperatie volgens jou kan bijdragen in 

Woudenberg?’ 
o Deze vragen kan iedereen, in 2 rondes, eerst voor zichzelf 

beantwoorden/opschrijven. Daarna kan het plenair besproken worden, 
zodat de leden bij het beantwoorden niet beïnvloed worden door de 
antwoorden van de anderen. 

 Aan ieder lid wordt daarna (op proces) gevraagd: 
o Wanneer realiseren wij een succesvol proces met elkaar? Wat doen wij dan 

goed met elkaar? 
o Hoe zorgen we er met elkaar voor dat dit proces faliekant misgaat? Wat 

doen we dan niet goed met elkaar?
o De uitkomsten hiervan kunnen eventueel worden samengevat als een 

leidraad voor de samenwerking. 
 Met de leden wordt expliciet besproken dat ieder in het proces open is over 

zijn/haar belangen. Dat alleen op die manier echt de verbinding kan worden 
gezocht, als bekend is wat ieders perspectief (en daarmee belang) is. 

 De bijeenkomst wordt afgesloten met een informele activiteit (bijv. borrel), om 
elkaar beter te leren kennen. 

Werkbijeenkomst 2: De stip op de horizon (visie) en de huidige situatie 
Onderwerpen: visie, actuele thema’s, huidige situatie, beschikbare informatie 
Beoogd resultaat:

 Er is duidelijkheid over de bestaande (gemeentelijke) kaders voor de inhoudelijke 
opgave 

 De leden kennen de opbrengst van de bijeenkomsten op 9 maart en 18 april 
(dromen voor Woudenberg, belangrijke thema’s)

 De leden bepalen met elkaar de stip op de horizon/ de gezamenlijke visie/ de koers 
voor de coöperatie 

 De leden hebben een gezamenlijk beeld van de huidige situatie 
 De leden weten welke informatie beschikbaar is over de inhoudelijke opgaven 

Werkvormen, bijvoorbeeld:
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 De leden ontvangen vooraf het al vastgestelde gemeentelijk kader (beleidskader 
sociaal domein) en de dromen die voor Woudenberg zijn meegegeven op de 
bijeenkomst op 18 april. Zij worden gevraagd dit, ter voorbereiding, goed te lezen.

Ronde 1:
 Het al vaststaande kader wordt vooraf samengevat in losse kernwoorden of 

-zinnen opgehangen in de ruimte/ op een bord of wand. Dat geldt ook voor de 
dromen voor Woudenberg, in losse kernwoorden of -zinnen. 

 Met de leden wordt besproken welke onderwerpen er mogelijk nog missen. Men 
krijgt de kans de al bestaande uitgangspunten aan te vullen met losse 
kernwoorden of –zinnen. 

 Met elkaar worden (interactief) de uitgangspunten geclusterd tot een gezamenlijke 
koers. Die kernwoorden die de essentie vormen voor de inhoudelijke opgave voor 
Woudenberg worden gezamenlijk op 1 bord gehangen. Dat bord vormt de visie 
voor de coöperatie. 

Ronde 2:
 Met elkaar wordt besproken hoe de situatie nu is. De geclusterde kernwoorden 

voor de visie, vormen de hoofdthema’s. Per thema wordt gekeken hoe het nu 
georganiseerd is. 

o Plenair, daarbij geven alle aanwezigen inbreng vanuit hun kennis van de 
praktijk. 

 De vraag die in ieder geval in deze ronde beantwoord moet worden is: op welke 
plekken in Woudenberg zijn de ondersteuningsvragen van inwoners in beeld? 
Vanuit welke plekken worden er oplossingen (van vrijwillig tot specialistisch) 
geboden? 

o Hiervoor kan de opbrengst van de ontwikkeltafel inhoudelijke opgave van 
de bijeenkomst op 9 maart als input dienen. 

 In deze ronde wordt onder andere ook aangegeven welke informatie de gemeente 
zelf heeft. (Zie onderstaand: Inhoudelijke informatie werkbijeenkomst 2 – huidige 
situatie.) 

 De huidige situatie wordt dus per thema dat linkt aan de visie uitgewerkt. 
 De leden krijgen als vraag mee naar huis: welke stappen moeten we met elkaar 

zetten om te komen van hoe het nu is (huidige situatie), naar onze gewenste 
toekomstige situatie (visie)? 

Werkbijeenkomst 3: De stappen om van nu naar onze visie te komen
Onderwerpen: plan van aanpak, prioriteiten, ambassadeurs per thema
Beoogd resultaat:

 De leden hebben bepaald welke stappen moeten worden gezet om te komen van 
de huidige situatie naar de toekomstige situatie

 De leden hebben met elkaar prioriteiten in de stappen bepaald
 De leden hebben bepaald wie de ‘trekker’/ ambassadeur wordt van welk thema
 De leden hebben een gezamenlijk plan van aanpak voor de inhoudelijke opgave 

opgesteld 

Werkvormen, bijvoorbeeld:
 Deze sessie wordt volledig visueel gemaakt. De huidige situatie wordt samengevat 

in kernwoorden (op basis van de vorige werkbijeenkomst) en wordt links op een 
wand gehangen. De gewenste situatie/ stip op de horizon/ visie wordt rechts op 
een wand gehangen. 

 De leden schrijven op grote post-its o.i.d. welke stappen er genomen moeten 
worden en hangen deze willekeurig tussen de huidige en toekomstige situatie in.

 Wanneer alle stappen in beeld zijn, worden deze gerangschikt in tijd/ prioriteit. De 
stappen worden op volgorde van links naar rechts opgehangen. 

 De leden worden gevraagd hun naam te plakken bij de onderwerpen waar zij 
affiniteit mee hebben en waarvoor zij ‘trekker’/ ambassadeur willen zijn. 

 Met elkaar wordt afgesproken wie welk onderwerp aan zich verbindt.
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 Met elkaar wordt besproken hoe dit ‘trekker-schap’ van een onderwerp er uit zou 
moeten zien, wat de trekker precies doet. 

Na deze 3 sessies worden de uitkomsten verwerkt in een plan van aanpak voor de 
inhoudelijke opgave voor Woudenberg, waarin alle bovenstaande informatie is 
opgenomen. 

Inhoudelijke informatie werkbijeenkomst 2 – visie: gemeentelijk kader 
Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad de kaders voor de beweging in het sociaal 
domein in Woudenberg vastgesteld. Destijds werd er naast Loket De Kleine Schans een 
Sociaal Team ingericht dat samen met het Loket uitvoering zouden moeten gaan geven 
aan de onderstaande principes en uitgangspunten. Deze principes en uitgangspunten 
gelden straks ook voor de coöperatie. Daarom is de term ‘Sociaal Team’ van toen 
hieronder vervangen door ‘de coöperatie’. 

Inhoudelijke principes: 
 Hulp dichtbij huis 
 Eén huishouden, één plan 
 Zelfredzaamheid voorop (Eigen kracht) 
 De omgeving doet mee 
 Voorkomen is beter dan genezen 
 Oplossingen per persoon, soms samen 
 We laten niemand vallen 

Organisatorische principes: 
 We gaan dorpsgericht werken 
 De toegang voor onze inwoners beleggen we primair bij de coöperatie. 
 Waar mogelijk de toegang tot overige ondersteuning concentreren op één plek 
 Regionale samenwerking vanuit het principe: lokaal doen wat kan en (boven) 

regionaal doen wat niet lokaal kan én wanneer er duidelijke en evidente 
voordelen te behalen zijn. 

Sturingsprincipes:
 Gemeente voert regie, ontwikkelt een integraal samenhangend beleid en 

stuurt op resultaat. 
 We geven uitvoering met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen in 

de transitie en middelen binnen gemeentebegroting voor bijv. GGD, CJG, 
WMO 

Met als inhoudelijke uitgangspunten:

Eigen kracht van de klant
Waar we gewend zijn om aanbod- en systeemgericht ondersteuningsbehoeften in te 
vullen, maken we een omslag naar vraag- en mensgericht.

Verschuiving van zware naar lichte zorg/ondersteuning
Zware zorg/ondersteuning is niet altijd noodzakelijk mits je op tijd intervenieert. We willen 
een verschuiving realiseren van zware naar lichte zorg/ondersteuning met daarbij een 
spin in het web functie voor de coöperatie Team als onafhankelijke schakel. 

De ondersteuning moet goedkoper en flexibeler (maatwerk) 
Met de huidige demografische en maatschappelijke ontwikkelingen is de zorg en 
ondersteuning niet langer meer betaalbaar. We willen ondersteuning goedkoper en 
flexibeler organiseren.

Zo min mogelijke schakels in de zorg
1 gezin, 1 plan moet ervoor zorgen dat er in de organisatie van de juiste zorg niet langer 
meer onnodige schakels zijn. De coöperatie treedt op om samen met het gezin de regie 
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op het plan voor het huishouden zo dichtbij mogelijk te organiseren.

Deze uitgangspunten zijn vertaald naar een wijze waarop we het sociaal domein op 
hoofdlijnen willen organiseren en de benodigde beweging kunnen maken. Een ontwerp 
met oog voor de hulpvrager en financiën. Samenwerken is daarbij het trefwoord: tussen 
hulpvrager en professional, tussen professionals onderling en met aanpalende 
voorzieningen. Het gaat om zorg en ondersteuning op de juiste maat.

Inrichting Sociaal Domein, gemeente Woudenberg

Beweging binnen het sociaal domein 
We zetten in op een beweging waarin de vraag naar ondersteuning centraal staat en niet 
het aanbod. Waarin niet meer automatisch (dure) zorg en ondersteuning wordt ingezet, 
maar eerst zorgvuldig gekeken wordt of deze inzet past bij de ondersteuningsbehoefte 
van de inwoner. Met andere woorden: moet deze vorm van ondersteuning worden ingezet 
of kan er ook een oplossing (of deels ) worden geboden door inzet van de sociale 
omgeving, het netwerk, algemene voorzieningen (zoals het welzijnswerk) etc. Het is een 
verschuiving van de nadruk op de 1ste en 2de lijn (huisartsen, specialisten, 
zorgstructuren) naar burgerkracht d.w.z. het benutten van de mogelijkheden in mensen 
zelf, het benutten van het eigen netwerk, het stimuleren van burenhulp en vrijwillige 
inzet en het optimaal benutten van de basisvoorzieningen. Onder basisvoorzieningen 
verstaan wij vrijwilligers(organisaties), scholen, kerken, peuterspeelzalen etc. Als 
specialistische zorg/ondersteuning nodig is dan willen we dat graag zoveel als mogelijk in 
de eigen omgeving van het huishouden laten plaatsvinden. En dit weer afschalen 
wanneer dat weer mogelijk is.

Rol/opdracht/werkwijze team Toegang
Coöperatie De Kleine Schans is de spil in het bovenstaande systeem. Het geeft toegang 
tot specialistische (gemeentelijke gefinancierde) ondersteuning en verwijst en leidt toe 
(wijst de weg) naar vormen van burgerkracht en de basisvoorzieningen. 

In de uitvoeringsagenda is de opdracht voor de coöperatie vastgesteld. Daarin staan alle 
taken en verantwoordelijkheden uitgebreid beschreven.
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We zien coöperatie De Kleine Schans als een integraal team van professionals dat de spil 
vormt van alle mogelijke vormen van ondersteuning binnen het sociaal domein. Binnen 
de coöperatie wordt gewerkt vanuit een aantal basisprincipes. De professionals werken 
vanuit een integrale (kijkend naar het geheel van hulpvragen op diverse 
levensdomeinen), generalistische (brede aanpak van vragen door een en dezelfde 
persoon) en context gebonden (eigen kracht, omgeving, de wijk etc.) aanpak. De 
coöperatie vormt een schakelfunctie tussen de verschillende lagen: burgerkracht en 
lokale basis (zorg)infrastructuur enerzijds en specialistische ondersteuning anderzijds. 

Integrale aanpak
De coöperatie bevat een team met professionals oorspronkelijk afkomstig uit 
verschillende werksoorten/disciplines en organisaties. Het team is samen 
verantwoordelijk voor het bieden van diverse vormen van ondersteuning 
(begeleiding/hulpverlening) binnen het sociaal domein. Ondersteuning aan huishoudens 
dient één aaneensluitend traject te zijn vanuit alle levensdomeinen, gebaseerd op één 
plan van aanpak.

Werken als generalist1

Hoewel de professionals vanuit een bepaalde expertise deelnemen aan de coöperatie, 
wordt van hen gevraagd als generalist te werken. Door expertise met elkaar te delen, 
samen te pionieren en in duo’s op te trekken ontwikkelen de professionals zich van 
specialist naar generalist met een specialistische rugzak. Het teamoverleg is het moment 
om te als team te reflecteren en in zijn geheel en per casus te bezien of gehandeld wordt 
conform de beoogde visie en werkafspraken en protocollen. 

LDKS als toegangspoort
Loket de Kleine Schans is de laagdrempelige toegangspoort van de coöperatie voor alle 
burgers met een (ondersteunings)vraag op het gebied van zorg en welzijn. Bij het Loket 
wordt in een kort vraaggesprek nagegaan of er sprake is van een enkelvoudige- of 
meervoudige complexe vraag. Is er sprake van een ondersteuningsvraag die eenvoudig 
enkelvoudig en eenvoudig of meervoudig en eenvoudig is wordt in principe doorverwezen 
of overgedragen aan de lokale basisvoorzieningen. Het gaat dan om vragen die al 
thuishoren bij de basisvoorzieningen of vragen die (na 
deskundigheidsbevordering/instructie) opgepakt kunnen gaan worden door de 
basisvoorzieningen.

1 Werken als generalist vormt een uitgangspunt. Expertise op het gebied van Werk en Inkomen, Leerplicht (en 
delen van de Wmo) is dusdanig specialistisch dat van de medewerkers niet kan worden verwacht dit op te 
nemen in het generalistisch werken. Ten aanzien van deze taken wordt verwacht een generalistische blik te 
hanteren. 
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Voor enkelvoudige en meervoudige complexe vragen
Bij enkelvoudige complexe en meervoudig complexe vragen wordt het team met 
specialisten van de coöperatie ingeschakeld. Bij complexe en specialistische vragen die 
niet door leden zelf kunnen worden opgepakt, wordt specialistische zorg en 
ondersteuning ingeschakeld.

Gekantelde werkwijze2

Een brede vraagverheldering op alle levensdomeinen. In het gesprek wordt in kaart 
gebracht wat de krachten, mogelijkheden en beperkingen zijn, waar ondersteuning op 
nodig is en wat iemand zelf kan bijdragen aan de samenleving. Het resultaat van het 
gesprek is dat de ondersteuningsbehoefte in kaart is gebracht wie wat en wanneer doet. 
Het leidende principe daarbij is één huishouden, één plan. De inwoner/het huishouden 
blijft de regie houden op het plan. 

Coöperatie De Kleine Schans als casemanager
Wanneer langdurige ondersteuning nodig is, er meerdere hulpvragen liggen of inzet naar 
specialistische zorg en ondersteuning nodig is, wordt er vanuit de coöperatie een 
casemanager aangewezen. Deze blijft de spin in het web, houdt de regie en blijft 
contactpersoon/aanspreekpunt voor de inwoner/het huishouden.

Lokale ondersteuning 
Zoveel als mogelijk en wenselijk worden ondersteuningsvragen opgepakt dichtbij het 
huishouden. We proberen het probleem niet ergens anders op te lossen (locatie van een 
professional), maar gaan naar het huishouden toe om daar aan de slag te gaan en te 
komen tot een plan van aanpak. 

Passende ondersteuning 
De antwoorden op de ondersteuningsvragen willen we zo passend mogelijk. 
Passend betekent: eerst helder in beeld brengen wat er nodig is en daarna samen met 
het huishouden formuleren waar de ondersteuning aan moet voldoen en welke effecten 
worden beoogd. Vervolgens met elkaar volgen of het de gewenste effecten bereikt. 
Passend betekent ook rechtmatig. Dat betekent bijvoorbeeld alleen een uitkering als daar 
ook recht op bestaat. 

Keuzevrijheid voor inwoners/cliënten (benoemd op bijeenkomst 18 april)
Het kan voorkomen dat er verschillende passende alternatieven zijn die als ondersteuning 
ingezet kunnen worden. Het is dan de taak van de coöperatie om inwoners te faciliteren 
in palet aan keuzes om die ondersteuning te krijgen/bieden die passend, ook rekening 
houdend met de identiteit/cultuur, en effectief is.

Coöperatie is middel, doel is de inwoner dat hij geholpen/gefaciliteerd wordt 
om mee te doen naar vermogen (benoemd op bijeenkomst 18 april)
De coöperatie moet geen nieuw instituut worden. Flexibele invulling/sturing coöperatie 
moet mogelijk zijn. Binnen de coöperatie moeten er korte lijnen zijn. Er zijn zo min 
mogelijk schotten en zoveel mogelijk één budget waar gebruik van kan worden gemaakt.

Integrale doelstellingen en resultaten voortkomend uit de 
wettelijke taken
De wettelijke taken die de coöperatie straks uitvoert zijn te vatten in de volgende vijf 
algemene doelstellingen en resultaten:

 Mensen ontvangen op een laagdrempelige en toegankelijke manier informatie en 
advies over (mogelijke) ondersteuning en zorg.

2 De gekantelde werkwijze is van toepassing op alle uitvoerende taken van de coöperatie. Het voeren van een 
breed gesprek en het hebben van een regiefunctie op alle levensdomeinen is voorbehouden aan de 
medewerkers die daarvoor worden aangewezen. Binnen de coöperatie is het mogelijk dat er medewerkers zijn, 
met een dusdanig specialisme, dat zij zich in hun ondersteuning primair richten op de eigen expertise. Denk 
daarbij aan de medewerker Leerplicht en Werk en Inkomen.
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 Door middel van preventie en vroegsignalering worden problemen en/of de 
escalatie ervan voorkomen.

 Mensen worden toegerust met de kennis en vaardigheden en indien nodig 
voorzien van de hulp en ondersteuning die zij nodig hebben om zo veel mogelijk 
een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven en te behouden.

 Voor diegenen die, ook met steun van de omgeving, niet (volledig) zelfredzaam 
kunnen zijn, is er op participatie gerichte ondersteuning en/of passende zorg.

 Vrijwilligers en mantelzorgers worden gestimuleerd tot en ondersteund bij het 
bieden van hulp en ondersteuning.

Een belangrijk deel van deze doelstellingen en resultaten zit al in de opdracht van het 
huidige team De Kleine Schans. Ten aanzien van een deel van deze 5 punten zou de 
coöperatie in de toekomst een nieuwe of grotere rol kunnen gaan vervullen. In de 
onderstaande beschrijving van de rugzak van de projectleider staat beschreven met 
welke thema’s en middelen hij als eerste aan de slag zou kunnen.

Inhoudelijke informatie werkbijeenkomst 2 – visie: dromen voor Woudenberg
Tijdens de bijeenkomst met betrokken partners op 18 april is gevraagd naar ieders 
dromen voor het sociaal domein in Woudenberg. Deze zijn onderstaand geclusterd: 
 
Aanjaagfunctie

 Vergroten zelfredzaamheid inwoners
 Los van de leden van de coöperatie zelf effectieve verbindingen leggen 

tussen partners (van alle niveaus: basisvoorzieningen, informeel 
ondersteuningsaanbod, ondersteuning vanuit coöperatie, zorgaanbieders) 
in het sociaal domein

 Basisvoorzieningen versterken/faciliteren
 Zorg dat je als coöperatie bereikbaar bent voor basisvoorzieningen en dat 

ze weten dat ze signalen aan de coöperatie kwijt kunnen 
 Coöperatie als linking pin in het sociaal domein in Woudenberg. Duurzame 

verbindingen (dus niet alleen casus gerelateerd) ook met 1e lijnszorg, 
scholen en basisvoorzieningen

Aangedragen vanuit gemeente
 Een vernieuwende wijze van ondersteuning die invulling geven aan 

leidende principes (hoe anders, goedkoper, lokaler, passender)
 Meer diversiteit en kwantiteit in aanbod van algemene voorzieningen met 

combinaties van welzijn -en zorginstellingen.

Preventie
 Preventief werken, maar snel opschalen indien nodig
 Voorlichting geven, consultatie en advies
 Gebruik maken van basisvoorzieningen bij het verstrekken van 

(preventieve) informatie
 Actiever naar buiten treden, informeren, doelgroepen benaderen.

Expertise
 Expertise beschikbaar binnen handbereik
 Expertise aanvullende zorg overbrengen naar (medewerkers) coöperatie
 Scholing, coaching, reflectie bij medewerkers
 Kennis vergaren/expertisecentrum opzetten
 Goed overleg plegen met ketenpartners inclusief reflectie: waar hebben we 

steken laten vallen
 Verantwoordelijkheid bij de deskundigen leggen, niet bij de gemeente

Leden
 Biedt ruimte aan nieuwe leden
 Zorg dat inwoners echt een stem krijgen
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 Duidelijk maken wat de coöperatie voor (nieuwe) leden kan betekenen

Integraliteit
 Eén systeem, één plan. Toe naar werken vanuit systeem i.p.v. gezin.
 Ontschotting van budgetten
 Wijkverpleging ook in coöperatie opnemen

Taken die vanuit de gemeente ter overweging worden meegeven t.a.v. het 
vergroten van de integraliteit
 Welzijn  
 Schuldhulpverlening 
 Cliëntondersteuning
 RMC-functie
 Leerlingenvervoer
 Mantelzorgondersteuning
 Ondersteuning en stimuleren vrijwilligerswerk
 Wonen
 Veiligheid

Inhoudelijke informatie werkbijeenkomst 2 – huidige situatie 
Informatie over de inhoudelijke opgave is onder andere te vinden in de gemeentelijke 
sociaal domein monitor. In deze monitor zijn gegevens uit de volgende bronnen 
opgenomen:

 Sociale kracht Monitor (2-jaarlijks)
 Cliëntervaringsonderzoeken Jeugd, Wmo en Soza (jaarlijks)
 GGD-monitoren kinderen, volwassenen, senioren (per doelgroep, eens per 4 jaar)
 Dashboard lokale toegang (per kwartaal)
 CBS
 Gegevens voedselbank
 Vektis, centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars
 DUO-groep
 Stichting lezen en schrijven
 Verantwoording maatschappelijke partners
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Suggesties voor overlegvormen m.b.t. ontwikkelopgave
Om de inhoudelijke opgave als coöperatie in beeld te hebben, is het, naast het eenmalig 
opstellen van een gezamenlijke visie/koers en een gezamenlijk plan van aanpak, nodig 
om structureel in beeld te hebben wat er leeft. Om daarop steeds het plan van aanpak te 
kunnen actualiseren/bijstellen. 

Wij stellen voor hiervoor 2 overlegvormen in het leven te roepen:
1. Afstemming activiteiten plan van aanpak in een scrum
2. Afstemming actuele vraagstukken in co-creatie overleg De Kleine Schans en 

basisvoorzieningen

Beide overleggen kunnen 3x per jaar plaatsvinden, waarbij de co-creatie overleggen 
vooraf gaan aan de scrum-overleggen. 

Activiteiten plan van aanpak in een scrum
Nu het gezamenlijk plan van aanpak is opgesteld, is het van belang om met elkaar te 
blijven afstemmen wat er waar gebeurt. 
Om de gezamenlijke aanpak levendig te houden, kunnen er scrum-sessies georganiseerd 
worden, waarin wordt gekeken wat er de afgelopen 3 maanden is gerealiseerd en vooruit 
geblikt wordt wat er de komende 3 maanden gaat gebeuren. Daarvoor schrijft ieder lid 
van de coöperatie voor zichzelf op een flip-over: de resultaten van de afgelopen 3 
maanden en de acties voor de komende 3 maanden. 
Met elkaar worden deze terug- en vooruitblikken, staand bij de flip overs, doorgelopen. Bij 
de plannen voor de komende periode, kunnen de leden elkaar vragen stellen en 
suggesties geven en kunnen zij hun naam bij de activiteiten van de anderen schrijven, 
waarbij zij graag betrokken willen worden. Zo ontstaan de kruisverbanden in de aanpak. 
Met deze interactieve werkvorm zijn alle leden continu op de hoogte van wat de anderen 
doen, kunnen zij allemaal invloed hebben op het proces en pakt vervolgens de trekker/ 
eigenaar het deelonderwerp weer op, waardoor de opgave ‘behapbaar’ wordt. Op deze 
wijze wordt ook structureel de aandacht op de behaalde resultaten gevestigd, waarmee 
de voortgang goed zichtbaar wordt. 

Co-creatie overleg De Kleine Schans en basisvoorzieningen
Om de plannen van aanpak van de leden (zie scrum) goed te laten aansluiten bij de 
praktijk, is het van belang te zorgen dat de actuele vraagstukken continu in beeld zijn. 
Naast de scrums over de plannen van aanpak, kunnen daarvoor co-creatie overleggen 
worden georganiseerd. Daarbij gaat het om het ophalen van vraagstukken bij de 
individuele ondersteuning en beleggen bij de preventieve-, collectieve- ondersteuning. 
Daarbij gaat het om de informatie die De Kleine Schans heeft, uit alle individuele 
casussen en de oplossingsmogelijkheden die de partijen in de basisinfrastructuur hebben 
in het vinden van oplossingen in de preventieve- of collectieve sfeer. 

Bij het co-creatie overleg is een afvaardiging van De Kleine Schans aanwezig, zijn de 
contactpersonen van de organisaties in de basisinfrastructuur (sommige van hen wellicht 
leden) aanwezig en is een afvaardiging van de leden van de coöperatie aanwezig. 
Wellicht ook de inwonersraad (zie governance coöperatie). 

De Kleine Schans wordt gevraagd welke brede vraagstukken, welke rode draad zij zien in 
alle casussen die zij spreken. Wat zijn de actuele problemen/opgaven voor Woudenberg? 
Voor die opgaven worden op dat moment vaak individuele oplossingen gevraagd. 
Tijdens het co-creatie overleg worden de opgaven die De Kleine Schans signaleert, als het 
ware neergelegd bij de organisaties in de basisinfrastructuur. Hen wordt gevraagd met 
(preventieve, voorliggende) oplossingen te komen voor de brede opgaven, vanuit 
vrijwillige inzet, preventie, groepsactiviteiten etc. Om hiermee de verschuiving van 
zwaardere naar lichtere vormen van ondersteuning te realiseren. 
De opgaven die worden benoemd en mogelijke oplossingen die worden bedacht, worden 
meegenomen naar het scrum-overleg en belegd in de plannen van aanpak, die op deze 
manier continu actueel blijven. 
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Suggesties voor wijze van communicatie m.b.t. 
ontwikkelopgave
Om goed met elkaar te blijven afstemmen als leden, zijn verschillende 
communicatievormen nodig. 
Suggesties daarvoor zijn:

2-wekelijkse stand van zaken van de projectleider
Een mailing, waarin de projectleider beknopt aangeeft wat er de afgelopen periode is 
gebeurd en wat er de komende periode staat te gebeuren. (Als voorloper op de scrum-
sessies over het plan van aanpak en daarna wellicht aanvullend aan die overlegvorm, 
zodat er meer frequent informatie beschikbaar is over de voortgang in het proces.)

Tussentijds afstemmen via digitaal platform
Om als leden van de coöperatie goed te kunnen afstemmen en communiceren met 
elkaar, ook al zie je elkaar niet vaak, kan een digitaal platform worden gebruikt. 
Op een platform als Yammer kunnen leden een groep aanmaken, een profiel maken per 
persoon en bestanden met elkaar delen, maar ook chatten en berichten sturen. 
Zo volgen de leden ook van elkaar wat er wordt uitgewisseld.
Wellicht kan het huidige digitale platform De Kleine Schans worden uitgebreid met een 
dergelijke communicatiefunctie. 

Voorbeelden/ resultaten zichtbaar via social media
Voor de inwoners van Woudenberg moet zichtbaar zijn waar de coöperatie zich mee 
bezighoudt. 
Via een social media kanaal (of meerdere) kunnen voorbeelden getoond worden: 
voorbeelden van waarmee de coöperatie bezig is, van wat de coöperatie precies doet.
Ook kunnen verschillende initiatieven in Woudenberg via social media aan elkaar 
verbonden worden. 
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