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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 
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Prestatiemonitoring sociale wijkteams 
Het afgelopen half jaar ben ik vooral bezig 
geweest met het opzetten van resultaatmeting 
voor wijkteams. In juni heb ik een traject 
afgerond bij de BAR-gemeenten en in Schiedam 
loopt mijn opdracht door tot het eind van het 
jaar. 
Onderdeel ervan was het uitvoeren van een 
quickscan bij 19 wijkteams in 5 gemeenten. Het 
hiernaast afgebeelde “bollen-model” was daarbij 
de grondlegger. Op hoofdlijnen kwamen de 
teams tot de volgende gemiddelde scores: 
 

Hulp Geld Klant Wijk Team 

6,6 5,9 7,1 6,3 7,4 

 
Doordat de cijfers van de teams onderling 
konden worden vergeleken leverde dit veel 
inzicht en aanleiding tot reflectie en leren op. 
 Voor het komend half jaar is de uitdaging voor 
gemeenten om grip te krijgen op de financiën in 
het sociaal domein en daar ook binnen 
wijkteams op te kunnen gaan sturen. 
 

 

Aanbesteding Nieuw Rotterdams Welzijn 
Rotterdam heeft een vernieuwd welzijnsbeleid. 
Welzijn is het afgelopen jaar gecentraliseerd van 
deelgemeenten naar gemeenten en daarnaast 
zijn er veel veranderingen in het sociaal domein 
vanwege de decentralisaties. 
Het welzijnswerk wordt daarom in verschillende 
percelen aanbesteed. Voor een van de welzijns-
aanbieders in de stad heb ik ondersteuning 
geboden in het offertetraject. 
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Inkoop jeugdhulp 2016 CJG 
Door het CJG in Capelle aan den IJssel ben ik 
gevraagd om de inkoop voor 2016 van de 
jeugdhulp vorm te geven. Hoewel een groot deel 
van de inkoopovereenkomsten van 2015, ook 
van toepassing is op 2016, is het nodig om te 
inventariseren of en in welke mate de 
ingekochte hulp ongewijzigd door kan gaan of 
aanpassing behoeft. Met de nu opgedane 
kennis in de wijkteams, kunnen de behoeften 
voor het komend jaar net iets anders liggen, dan 
de verwachting was voor het lopend jaar. 
 

 

Bijdrage Kennisnetwerk Nederlands Jeugd 
Instituut 
Op 24 september houd ik een inleiding voor het 
Kennisnetwerk Jeugdmonitor van het NJI. Het 
doel van de bijeenkomst is om kennis uit te 
wisselen over monitoring en sturing in 
wijkteams. Mocht je belangstelling hebben voor 
de presentatie die ik daar zal geven, laat het dan 
even weten: info@mdva.nl  
 

 

 
 

 

Lustrum MDVA met Tour de France 
Inmiddels bestaat mijn adviespraktijk vijf jaar. In 
die periode heb ik mooie opdrachten kunnen 
doen, veelal op het grensgebied tussen strategie 
en bedrijfsvoering. Ik denk daarbij aan het 
doorlichten van het domein werk en inkomen in 
de gemeente Haarlemmermeer en het 
ontwikkelen van de inkoopstrategie voor 
jeugdhulp in Rotterdam. 
Verder heb ik de afgelopen jaren advies- of 
visitatiewerkzaamheden gedaan bij acht 
woningcorporaties. De corporatiesector is 
interessant, omdat de komende jaren het belang 
van de verbinding met gemeenten en de rest 
van het sociaal domein zal toenemen. 
Voor zorg- en welzijnsorganisaties heb ik 
eveneens een aantal opdrachten kunnen doen. 
Ik kon hen helpen scherper aan de wind te 
varen en kreeg hierdoor zelf de kans het sociaal 
domein vanuit verschillende perspectieven te 
bekijken.  
Naast het verbeteren van het sociaal domein, is 
de Tour de France evenzeer een grote passie 
van mij. Toen dat evenement in juli in Rotterdam 
passeerde, kwamen de beide passies heel even 
bijeen. Ik vierde mijn lustrum met een Tour de 
France-bijeenkomst. Bij deze nogmaals 
iedereen dank voor de fijne samenwerking de 
afgelopen jaren en op naar de volgende vijf! 
 

  

13 juli Woningwet en decentralisaties 
vergen partnerschap van 
corporaties en gemeenten 

22 
juni 

Prestatiemonitor wijkteams update 

 

Blogjesoverzicht 
Met regelmaat schrijf ik webblogberichten over 
mijn vakgebied of de actualiteit. Hier zijn de titels 
van de berichten in de afgelopen periode. Meer 
berichten op: http://www.mdva.nl/blog/ 
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