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Goede zorg, de zorg van het 
wijkteam?! 
Op 13 oktober organiseerde ik met 
de Erasmus Universiteit en de 
Universiteit van Leiden een 
bijeenkomst over lokale zorg. 
Vertegenwoordigers van gemeenten, 
welzijn en zorgaanbieders wisselden 
ervaring en ideeën uit. Zorg binnen 
of buiten de buurt? Goed of 
goedkoop? Wat meten we en wat 
weten we? Diverse actuele 
prangende vragen kwamen aan bod. 
Kijk hier voor de uitkomsten. 

  

 

 

 

  

 

Helden van de wijk  
Op 3 november mocht ik spreken bij 
het kennisfestival Helden van de 
Wijk in Amersfoort. Mijn bijdrage 
ging over hoe wijkteams presteren 
en wat daarbij de ontwikkelagenda is 
voor de komende periode. Wil je 
graag de sheets zien of in jouw 
organisatie ook aan de slag met dit 
thema, laat het dan weten: 
m.devisser@mdva.nl  

  

http://www.mdva.nl/wp-content/uploads/2016/09/Verslag-goede-zorg-de-zorg-van-het-wijkteam.pdf
mailto:m.devisser@mdva.nl


  

 

Interview Binnenlands Bestuur 
Wijkteammedewerkers zijn zich vaak 
onvoldoende bewust van de kosten 
van de zorg die ze inzetten. Over dit 
onderwerp werd ik onlangs 
geïnterviewd door Binnenlands 
Bestuur. Lees hier het artikel. 

  

 

 

 

  

 

Grip op gemeentelijk geld  
Met de zorgtransformatie zijn grote 
bedragen gemoeid. Voor een 
gemeente is dit risicovol. Er is weinig 
ervaring met de nieuwe taken en er 
moeten belangrijke keuzes worden 
gemaakt. Welke trends waren er tot 
nu toe? Wat zijn de knoppen waar je 
aan kunt draaien? Wat is nodig om 
in control te zijn? Met deze en 
aanverwante vragen help ik een 

 

 

 

  

 

Aanrader: Goede GGZ! 
Transformeren vergt dat je open 
staat voor de ander. Toch zie ik nog 
al eens dat transformeren gezien 
wordt als wachten tot de ander zich 
aanpast aan jou. Zelf kom ik niet uit 
de GGZ-wereld. Ik vind dit boek een 
interessante en verfrissende blik op 
de zorg. Met name voor mensen bij 
gemeenten is dit volgens mij uiterst 
nuttig. Een aanrader! Overigens raad 
ik GGZ-professionals aan zich in de 
gemeentewereld te verdiepen. Er 
moeten meer bruggen geslagen 
worden. 

  

 

 

 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/wijkteammedewerker-vaak-niet-bewust-van-kosten.9546782.lynkx


 

Zuid-Hollandse gemeente.Heb je tips 
of wil je hier ook eens over sparren? 
Laat het weten: 
m.devisser@mdva.nl  

  

 

 

 

Financiën in Wassenaar  
Op 7 december geef ik in 
Wassenaar een training voor 
raadsleden en andere 
belangstellenden over 
gemeentefinanciën. Heb jij ook 
belangstelling? Aanmelden kan nog. 

  

 

 

 

Zorginkoop 2017 - 2018  
Verschillende gemeenten leggen de 
laatste hand aan hun zorgaanbod 
voor 2017. Tegelijkertijd wordt er 
vaak al vooruitgekeken naar 2018. 
Nieuwe vormen van bekostiging, 
andere prikkels, betere keuzevrijheid 
voor bewoners. Momenteel 
ondersteun ik vijf gemeenten in de 
regio Rijnmond op dit vlak. 

   

 

 

Blogoverzicht 

Geldtekort jeugdzorg Almere het 

begin? 

Wijkteam met de privacy van een 

aquarium? 

Transformatie sociaal domein, wij of 

zij? 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Als je deze kwartaalnieuwsbrief liever niet meer ontvangt, stuur dan even een reply op dit bericht. 
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