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Via deze Nieuwsbrief informeer ik relaties en 
andere geïnteresseerden over de ontwikkelingen 
van mijn bedrijf MDVA. Veel leesplezier! 
 
Michel de Visser 
 
 

 
 
In deze Nieuwsbrief: 

- Benchmark 19 wijkteams, 5 gemeenten 
- Samen transformeren op een trein die 

rijdt 
- Visitatie woningcorporatie Zaanstad 
- Prestatiemonitor wijkteams 
- Aanrader: proefschrift Stefan Cloudt 
- Blogjesoverzicht 
- Twitter 
 
 

 

Benchmark 19 wijkteams, 5 gemeenten 
Omdat bij veel gemeenten het na het eerste 
kwartaal lastig bleek om een goede rapportage 
op te leveren over de drie decentralisaties, 
kwam ik met enkele gemeenten op het idee om 
een quickscan te doen naar het functioneren 
van de wijkteams. Bij meerdere gemeenten 
bleek hier belangstelling voor te zijn. Het gevolg 
is dat ik momenteel een onderzoek doe naar het 
functioneren van 19 wijkteams in 5 gemeenten. 
Dit helpt de teams om te zien hoe ze het doen 
ten opzichte van de andere teams in hun 
gemeente en ten opzichte van het gemiddelde 
van alle 19 teams. Daarnaast levert dit een 
aantal best practices en verbeterpunten op, die 
de teams helpen om te leren en zichzelf verder 
te ontwikkelen. 
Kent u ook een team of een gemeente die hier 
aan mee zou willen doen? Het kan nog, dus laat 
het even weten: m.devisser@mdva.nl  
 
 

 

 

Samen transformeren op een trein die rijdt 
Vanuit het samenwerkingsverband Lokaal 
Actief, organiseerde ik in februari voor het vierde 
jaar een inspiratie-bijeenkomst over 
samenwerking in het sociaal domein. Nadat 
door een zorgdirecteur en een wethouder een 
eerste verkenning was gepresenteerd, 
wisselden veertig directeuren en beleidsmakers 
met elkaar van gedachte over hoe de 
transformatie-agenda voor 2016 eruit moet zien. 
Daarnaast was er ruimte om culinair te 
netwerken, zodat er meteen afspraken konden 
worden gemaakt voor vervolg. 
Een impressie en verslag zijn hier te zien.  

mailto:m.devisser@mdva.nl
http://www.lokaal-actief.nl/la/wp-content/uploads/2014/12/Samen-transformeren-op-een-trein-die-rijdt.pdf?adf1c4
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Visitatie woningcorporatie Zaanstad 
Woningcorporaties die lid zijn van de 
brancheorganisatie Aedes, waren op basis 
daarvan verplicht zich eens in de vier jaar door 
een onafhankelijke commissie te laten visiteren. 
In de nieuwe onlangs aangenomen Woningwet 
(de Herzieningswet) staat dat vanaf 1 juli alle 
corporaties zich periodiek moeten laten 
visiteren.  
Momenteel maak ik onderdeel uit van de 
visitatiecommissie die Parteon in Zaanstad 
visiteert. We onderzoeken daarbij hoe de 
maatschappelijke prestaties van de corporatie 
zijn. In de zomer is dit onderzoek afgerond en 
worden de resultaten openbaar gemaakt. 

 

  

 
Prestatiemonitor wijkteams 
De sociale wijkteams zijn in de meeste 
gemeenten in Nederland van start, maar een 
sturingsinstrumentarium is er veelal nog niet. 
Een goed functionerend team moet vanuit 
meerdere invalshoeken resultaten behalen. De 
hulpverlening moet effectief zijn, er moet binnen 
budget worden gewerkt, de klant moet tevreden 
zijn en de partners in de wijk eveneens. 
De afgelopen maanden heb ik de gemeenten 
Schiedam, Albrandswaard, Ridderkerk en 
Barendrecht geholpen om meer grip te krijgen 
op het presteren van de teams en ze te helpen 
met leren en verbeteren.  
 

 
 

Aanrader: Proefschrift Stefan Cloudt 
Op 20 maart was ik in Tilburg aanwezig bij de 
promotie van Stefan Cloudt. Zijn onderzoek ging 
over organisatieontwikkeling bij 
woningcorporaties. In het bijzonder gaat hij in op 
de ontwikkeling van de maatschappelijke 
onderneming. Verder geeft hij een aantal 
organisatorische kenmerken aan van  
woningcorporaties die relatief efficiënt en 
effectief zijn en welke dat minder zijn. Voor wie 
werkzaam is in de corporatiesector en 
belangstelling heeft voor de wijze waarop 
corporaties zijn georganiseerd, is dit zeker een 
aanrader! Het proefschrift is hier te bestellen.  

7 mrt Wijkteam of wijkgericht? Van theorie 
naar praktijk… 

22 
febr 

Samen transformeren op een trein die 
rijdt 

17 
febr 

Leidt verdubbeling 
gemeentebegroting ook tot 
verdubbeling planning en control? 

 

Blogjesoverzicht 
Met regelmaat schrijf ik webblogberichten over 
mijn vakgebied of de actualiteit. Hier zijn de titels 
van de berichten in de afgelopen periode. De 
volledige berichten zijn te lezen op: 
www.micheldevisser.nl 
 
 

http://www.stefancloudt.nl/proefschrift/
http://www.mdva.nl/wijkteam-wijkgericht-van-theorie-naar-praktijk/
http://www.mdva.nl/wijkteam-wijkgericht-van-theorie-naar-praktijk/
http://www.mdva.nl/samen-transformeren-op-een-trein-die-rijdt/
http://www.mdva.nl/samen-transformeren-op-een-trein-die-rijdt/
http://www.mdva.nl/leidt-verdubbeling-gemeentebegroting-ook-tot-verdubbeling-planning-en-control/
http://www.mdva.nl/leidt-verdubbeling-gemeentebegroting-ook-tot-verdubbeling-planning-en-control/
http://www.mdva.nl/leidt-verdubbeling-gemeentebegroting-ook-tot-verdubbeling-planning-en-control/
http://www.micheldevisser.nl/
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Twitter 
Je kunt mij volgen via Twitter! Mijn Tweets gaan 
o.a. over wat mij opvalt bij gemeenten, 
woningcorporaties, zorg en welzijn. 
 
@micheldevisser  
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