
                              
 

                       
   

 

 

Rapportage ontwikkeltafel 
Opdracht 

 

Datum:  

06-04-2017       

Naam project Coöperatie De Kleine Schans 

Thema Inhoudelijke opgave/opdracht coöperatie 

1. Inleiding  

 

Voor de coöperatie is een inhoudelijke opdracht nodig die antwoord geeft op de vraag 

voor welke verantwoordelijkheden, taken en resultaten de coöperatie staat opgesteld.  

In het implementatieplan zal vervolgens een procesaanpak beschreven worden om te 

komen tot een  ontwikkelopgave voor de coöperatie. Deze ontwikkelopgave zal tweeledig 

zijn. Enerzijds gericht op de transformatieopgave en anderzijds gericht op de uitvoering 

van de toegang.  

 

2. Doel van het besluit 

 

De opdracht vaststellen voor de coöperatie, met daarin de verantwoordelijkheden, taken 

en resultaten. 

 

3. Omschrijving huidige situatie 

 

In de huidige situatie voert De Kleine Schans (incl. Leerplicht en Participatie) de gestelde 

opdracht uit, die is beschreven in de conceptopdracht voor de coöperatie.  

 

In het kort is het doel: 

a. De coöperatie zorgt ervoor dat inwoners weten waar ze terecht kunnen bij vragen 

over wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen en ontvangen op een passende 

manier informatie en advies over (mogelijke) ondersteuning en zorg.  

b. De coöperatie draagt door hun dienstverlening bij aan een vraaggerichte, 

integrale benadering bij ondersteuningsvragen waarbij  zoveel als mogelijk de 

eigen kracht, de kracht van de sociale omgeving, het aanbod van de 

basisvoorzieningen en de ambulante ondersteuning van het team worden 

aangesproken. Indien dit niet toereikend is wordt passende specialistische 

ondersteuning ingezet. 

c. De coöperatie draagt bij aan een actieve samenwerking met basisvoorzieningen 

en individuele voorzieningen door initiatief te nemen tot verbindingen en 

werkafspraken. 

d. De coöperatie heeft een aanjaagfunctie voor de transformatie. 

 

 

4. Plan van aanpak/oplossingsrichting  

 

 

Thema 
Omschrijving/ 
doel Actie Trekker 

Betrokken 
organisaties Financiën 

Wanneer 
gereed? 



Opdracht 
coöperatie 

Vastleggen 
opdracht voor 
coöperatie 

Opdracht borgen 
in statuten Erna 

Ontwikkeltafel 
governance 
Notaris (nog te 
kiezen) NVT 11-05-17 

Procesvoorstel 
ontwikkel-
opgave 

Faciliteren van 
toekomstige 
coöperatie in het 
komen tot een 
ontwikkelopgave 

Beschrijven van 
een proces 
waarin de 
coöperatie kan 
komen tot een 
ontwikkelopgave BMC 

BMC 
Werkgroep 
inhoudelijke 
opgave/opdrach
t NVT 11-05-17 

 

  

5. Argumentatie/onderbouwing  

 

De opdracht voor de coöperatie voldoet aan het uitgangspunt dat de huidige 

werkzaamheden binnen De Kleine Schans (incl. Leerplicht en Participatie) bij de 

coöperatie worden belegd. Daarnaast voldoet de opdracht aan de reeds vastgestelde 

inhoudelijke en wettelijke kaders. 

 

5. Relatie met andere thema’s/ontwikkeltafels 

 

Thema statuten 

Thema rol gemeente 

 

6. Risico’s 

 

De aanjaagfunctie in de transformatie wordt geïntensiveerd ten opzichte van de huidige 

situatie. Risico hiervan is: 

- Huidige formatie is niet in staat om de aanjaagfunctie te intensiveren. Mogelijk vraagt 

dit om een uitbreiding van expertise/ formatie. 

7. Financiële gevolgen 

 

Indien een uitbreiding van expertise/formatie noodzakelijk is voor de realisatie van de 

opdracht vraagt dit een investeringsbudget.  

 

8. Gevolgen voor de planning 

 

N.v.t.  

 

9. Gevraagde besluiten 

 

- Instemmen met de opdracht van de coöperatie, met daarin de verantwoordelijkheden, 

taken en resultaten voor de coöperatie. 

 

10. Bijlagen 

 

- Conceptopdracht coöperatie 

 

 

 

 

 

 


