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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

Leren en verbeteren met het
wijkteam? Kijk en doe mee!

Binnenkort start weer de benchmark
voor sociale wijkteams. Gemeenten
die inzicht willen in de resultaten van
hun teams om daarvan te leren,
kunnen zich nog aanmelden.
Bekijk bovenstaand filmpje en neem
nu contact op voor meer info:
info@mdva.nl

https://us1.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=3286621

12 toppers aan het woord
Wie heeft de sleutel naar de
transformatie in het sociaal domein?
Volgens mij begint het met elkaar
opzoeken, je comfortzone verlaten
en samen met anderen zoeken naar
oplossingen. Kennis delen! Ik
besloot daarom 12 interessante
spelers
met
verschillende
perspectieven te interviewen.
Van corporatiemanager tot huisarts
en van zorginkoper tot wethouder.
Nog niet gelezen? Download het hier
en deel de kennis!

1/4

1-8-2018

Campaign Overview | MailChimp

Quickscan Was-Wordt Rijnmond
Met ingang van 2018 is de regio
Rijnmond gestart met resultaatgerichte
bekostiging
voor
de
jeugdhulp. Nu dat even draait is het
interessant te weten hoe het gaat. Ik
onderzocht daartoe 72 cases uit 7
gemeenten en vergeleek daarvoor
de oude met de nieuwe bekostiging.
De uitkomsten worden door de
gemeenten gebruikt bij hun verdere
analyses.

Beleidsevaluatie Voornse
gemeenten
Voorafgaand aan de decentralisaties
van de zorg, ontwikkelden Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne een
visie voor hun sociaal domein.
Inmiddels ruim drie jaar verder,
wilden ze weten hoe de visie is
uitgepakt en waar die kan worden
bijgesteld.
Hoe hebben betrokkenen het
ervaren, wat laten cijfers zien en sluit
het aan op landelijke trends? De
conclusie was overwegend positief
en de gemeenten kunnen nu aan de
slag met de aanbevelingen.
Ook voornemens uw beleid te
evalueren? Laat het graag weten:
m.devisser@mdva.nl

https://us1.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=3286621

Aanrader:
verandergame sociaal domein

Leren
transformeren
in
een
simulatiegame. Game-expert Dirk
Jan Bolderheij ontwikkelde met
Divosa een game voor het sociaal
domein. Hoe ga je met elkaar om
met dillema's welke belangen zijn er
en hoe vult ieder zijn rol in? Volgens
mij heel nuttig als je met elkaar naar
een volgende fase wilt.
Hier meer info.

Blogoverzicht
- Privacywetgeving is een belang,
geen dogma!
- Brengt 2018 politisering van het
sociaal domein?
- Aanbesteden sociaal domein op
kwaliteit of schoonschrijven?
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