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

In deze Nieuwsbrief:
- Samen transformeren op een trein die
rijdt
- Prestatiemonitor voor wijkteams 3D6Dmodel
- BAR-gemeenten op tijd in het zadel?!
- Aanrader: Zo simpel kan het zijn

Michel de Visser

Samen transformeren op een trein die rijdt
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 21.00 uur.
Meer informatie en aanmelden kan via deze link.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, maar
wees er snel bij, want de aanmeldingen lopen
hard.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn en toch
geïnteresseerd zijn in de uitkomsten, stuur dan
even een mail naar info@mdva.nl, dan krijg je
het verslag na afloop toegestuurd.

Prestatiemonitor voor wijkteams 3D6D-model
In opdracht van zorgdienstverlener Incluzio, heb
ik met Saskia Otten een model ontwikkeld om
de prestaties van wijkteams te monitoren.
Wijkteams zijn jaarlijks verantwoordelijk voor de
inzet van hulp ter waarde van ongeveer de helft
van de begroting van een gemeente.
Tegelijkertijd zijn hun taken nieuw en is hun
werkwijze nog experimenteel. Om te voorkomen
dat een financieel risico, een financieel fiasco
wordt, is sturing en control essentieel. Het
3D6D-model biedt de architectuur daarvoor.
Vervolgens moet het geïmplementeerd worden.
Beperking
van
administratieve
lasten,
gebruikmaken van wat er al is en draagvlak zijn
daarbij sleutelbegrippen. Klik hier voor meer info
over het model.

BAR-gemeenten op tijd in het zadel?!
Gedurende december en januari help ik de
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk met de bedrijfsvoering ten aanzien
van de decentralisaties.
Ik heb een handboek voor de wijkteams
samengesteld en biedt ondersteuning bij het
laten aansluiten
van
de ict
op de
werkprocessen. Zo moeten de gemeenten
digitaal kunnen communiceren met de Sociale
Verzekeringsbank voor de verstrekking van
persoonsgebonden budgetten. Ook moet
digitaal met aanbieders kunnen worden
uitgewisseld over het inzetten van zorg en het
verzenden van facturen. Een hele opgave om
alles tijdig draaiende te krijgen.

Aanrader: Zo simpel kan het zijn
Stel je werkt bij een woningcorporatie en zit te
dubben over DAEB en niet-DAEB. Of je zit in
een wijkteam en probeert de verschillen tussen
J-GGZ en J&O-zorg te doorgronden. Je bent
directeur van een zorginstelling en worstelt al
een tijdje met een vastgoedvraagstuk….
Allemaal ingewikkeld en complex. Pak dan het
boekje van Richard Engelfriet eens ter hand. Het
lost je problemen niet op (zo simpel is het niet),
maar het helpt te relativeren en geeft soms een
verassende kijk op ingewikkelde dilemma’s.
Bijvoorbeeld hoe een worstenbroodje, baanbrekend werk kan verrichten voor psychiatrische
patiënten. Leuk, prikkelend en wat mij betreft
een aanrader!
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