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

Benchmark met universiteiten
verdiept en verbreed
Voor de wijkteambenchmark die ik
doe met onderzoekers van de
Universiteit van Leiden en de
Erasmus Universiteit Rotterdam,
hebben zich inmiddels 7 gemeenten
met 24 teams aangemeld. Het op het
bollenmodel gebaseerde onderzoek
helpt wijkteams om inzicht te krijgen
in hun functioneren, zodat zij kunnen
leren en verbeteren. Door de
samenwerking met de universiteiten
wordt vooral de bol "team" extra
uitgediept. In mei/juni wordt de
benchmark uitgevoerd. Deelname
staat nog open. Voor meer info kijk
hier.

Gemeente Hollands Kroon
innovatief met zorginkoop
In de kop van Noord-Holland heeft
Hollands
Kroon
vernieuwende
keuzes gemaakt. Het hele sociale
domein is aanbesteed en gegund
aan één partij: Incluzio. Deze
organisatie gaat een groot deel van
de
zorg
zelf uitvoeren
en
voor specialistische zorg werken ze
met onderaannemers.
Voor Incluzio heb ik het inkoopplan
geschreven. Hierbij is ingezet
op trajectbekostiging en lump sum
financiering. Een
zorgaanbieder
wordt dan integraal verantwoordelijk
voor een zorgtraject of -portefeuille.
Een aantal nadelen van bekostiging
via DBC's of via prijs x hoeveelheid,
verdwijnt daardoor.
Wilt
u
eens
sparren
over
vernieuwende
vormen
van

zorginkoop? Ik vind het interessant
om te doen en samen tot nieuwe
inzichten te komen.

Bollenmodel voor Sociale Dienst
De
Regionale
Sociale
Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug werkt sinds
1 januari met gebiedsteams. Voor de
teams is aan de hand van het
Bollen-model een ontwikkeltraject
gestart. Het komend half jaar staat
maandelijks één van de bollen
(resultaatgebieden) centraal. Onder
begeleiding, reflecteren de teams op
wat er nodig is om resultaat te
boeken en hoe daarop gestuurd kan
worden.

Pilot kostenbewustzijn wijkteam
Hoe maak je voor wijkteammedewerkers inzichtelijk wat de
kosten en de opbrengsten zijn van
de keuzes die zij maken? Wat
hebben zij nodig om de goede
afweging te maken en hoe gaat dat
op
casusniveau?
Informatie
genereren, coachen en analyseren
komen alle drie aan bod in een pilot
die ik doe in Schiedam.

Discussiegroep Awbz-Wmo nu
meer dan 10.000 leden
In het kader van de decentralisaties
ben ik enkele jaren geleden een
discussiegroep gestart op LinkedIn.
Onlangs is de grens van de 10.000
leden gepasseerd. Ben je nog geen
lid? Kijk dan hier.

Nieuwe nevenfunctie: voorzitter
cultuurcommissie Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft een
subsidieregeling voor kunst en
culturele initiatieven met een lokaal
karakter.
Een
onafhankelijke

Belangstelling of suggesties in dit
kader? Laat het weten.

commissie beoordeelt de aanvragen
en brengt advies uit. Sinds begin dit
jaar ben ik voorzitter van deze
commissie. Een interessante manier
om mij in te zetten voor mijn stad en
mijn blik te verruimen.
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