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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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Als straks 2015 is gehaald, wat dan?  
Samen werken aan een nieuw sociaal domein 
na de magische datum van 1 januari 2015. Hoe 
doe je dat en wat is er voor nodig? Wie 
verandert er op papier en wie verandert er echt? 
Prikkelen we elkaar of wurgen we elkaar?  
Op 4 februari organiseer ik met Wieneke Verweij 
en Saskia Otten voor de vierde keer een 
culinaire inspiratiebijeenkomst in Podium O950 
in Rotterdam, van 15.30 tot 20.00 uur. 
Reserveer nu de datum en als je zeker wilt zijn 
van een plek, stuur mij dan een mail: 
info@mdva.nl . Nadere informatie volgt!  
 
 
 
 
 

 

Prestatiemonitor voor wijkteams Schiedam 
In opdracht van zorgdienstverlener Incluzio, 
ontwikkel ik een prestatiemonitor voor de 
Wijkondersteuningsteams in Schiedam. Hoe 
weet zo’n team dat ze goed op dreef zijn en 
waar zouden ze kunnen verbeteren? Welke 
indicatoren zijn bruikbaar om op te sturen en 
hoe ga je dat organiseren? Een ingewikkelde 
opgave omdat de teams ruimte moeten hebben 
om te ontwikkelen en aan de gang te gaan. Ze 
moeten zo min mogelijk gehinderd worden door 
administratie en tegelijkertijd staan er wel erg 
veel belangen op het spel om het zo maar op 
zijn beloop te laten. Een boeiend vraagstuk! Heb 
jij hier ook ideeën over en wil je een keer 
klankborden? Graag! 
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Inkoop jeugdhulp Capelle aan den IJssel 
Gedurende dit najaar ondersteun ik het CJG 
Capelle aan den IJssel bij de inkoop van de 
jeugdhulp voor 2015.  
Budgetten moeten worden toebedeeld aan 
aanbieders op basis van het recht op 
zorgcontinuïteit, afspraken in het Regionaal 
Transitie Arrangement en de ingeschatte hulp 
voor nieuwe cliënten.  
In het traject bleek dat, behalve voor het CJG, 
het ook voor menige zorgaanbieder behoorlijk 
puzzelen is met de nieuwe wetgeving. Daar 
komt bij, dat er onzekerheden blijven. Zodra de 
contracten met aanbieders getekend zijn, 
kunnen er nieuwe kinderen voor het eind van 
het jaar in zorg terecht komen, die ook recht op 
zorg hebben in 2015 en waar moeten die 
middelen dan vandaan komen?  
Al met al een interessante klus, waarbij ik vind, 
dat er tot dusver sprake is geweest van een 
constructieve opstelling van beide kanten. 
 

 

Opdracht Middin afgerond 
Gedurende de afgelopen twaalf maanden heb ik 
zorgaanbieder Middin ondersteund met de 
voorbereiding op de decentralisatie van de 
Jeugdwet. Voor een dergelijk concern verandert 
er veel als er straks een deel van de omzet 
gegenereerd moet worden bij gemeenten. Er 
moet anders gestuurd worden op producten. Er 
moet (deels) anders gewerkt worden en het 
moet voor minder geld. Het afgelopen jaar heb 
ik dan ook aardig wat doorrekeningen, business 
cases en spreadsheets gemaakt, hiernaast zie 
je een mooie!  
 

 

Aanrader: Bobotaal 
In mijn werk kom ik veel “bobotaal” tegen. 
Nietszeggend woordgebruik dat suggereert dat 
er iets gewichtigs plaatsvindt, maar dat eigenlijk 
een lege huls betreft. Jaarverslagen, 
sollicitatiebrieven en voortgangsrapportages 
staan er dikwijls vol mee.  
In dit boekje wordt de bobotaal geïdentificeerd 
en aan de orde gesteld. Het is humoristisch, 
maar ook wel wat zorgelijk tegelijkertijd. 
Bobotaal is namelijk vaak een alibi om niks te 
doen en als je dat herkent vanuit je 
werkomgeving, voelt dat wat ongemakkelijk. Wat 
mij betreft een aanrader en behalve via het 
boekje kun je bobotaal ook volgen op Twitter: 
@bobotaal 
 

16 
okt 

Decentralisaties kunnen leren van 
Nobelprijswinnaar 

1 okt Zorgpreventie, gemeenten gaan het 
niet doen! 

8 aug Zorgmarketing en zorg als “consumer 
good”? 

 

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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