
Thema sessie Proeftuin Ruwaard 3 september 2019  
 
Programma 
Deel 1  (collectief delen)  

• Waar staan we en waar willen we naartoe  
• Ontwikkelingen binnen MT en Steungroep  
• Terugblik door jullie zelf (Waar ben je trots op, Wat zijn je zorgen ?) 

Deel 2 ( werken in groepen)  
Uitwerken prioritaire thema’s 

• Borgen kwaliteit  
• Collectiviseren (collectief maken van ons werk) 

 
Opgaven voor steungroep en netwerkteam proeftuin Ruwaard 
 
Het duurzaam organiseren van het wijk-netwerk Ruwaard  vraagt:  
 

• visie (o.a. op substitutie, organisatie vorm), governance, een 
netwerkteam (rol, mandaat), informatie delen(Power BI), financiering 
(voor inzet professionals, overhead) 

• Uitwerken voor start up en scale up (verbreding) 
• Herinrichten van het lokale speelveld (gemeente) 
• Sturen door wijkbewoners 
• Omvormen naar preventieve collectieve  
• Ontschot financieren 
• Regionaliseren (voor leren en experimenteren NZA) 



Terugblik op proeftuin  
 
Hier ben ik trots op…:  
 
Resultaten:  

• het feit dat je binnen de proeftuin sneller gerichte hulp kunt bieden. 
• mogelijkheden buiten beschikkingen om in belang van de cliënt  
• dat de proeftuin in mijn wijk zo’n succes is.  
• individuele inwoners snel kunnen helpen, simpele oplossingen bieden. 
• bewoners die hun talenten ontdekken. 
• huis van de wijk een prachtig project en plek.  

 
Organisatie – samenwerking:  

• samenwerken en elkaar weten te vinden. (2x) 
• de samenwerking tussen verschillende organisaties 
• ontmoeten van en afstemmen met andere professionals gaat gemakkelijker. 
• het organiseren van de mdo’s gaat steeds beter; uitnodiging + plan en hoe serieus 

men het neemt. De moeite om zelf te komen of een collega te vragen. Ieder voelt zich 
verantwoordelijk.  

• de samenwerking tussen professionals  
• het laagdrempelig samenwerken met elkaar. (3x) 
• samenwerking met 1 richting en een zelfde denkwijze 
• de samenwerking tussen professionals en bewoners.  
• samen aan doelen werken.  

 
Organisatie – cultuur: 

• het harde werken en incasseringsvermogen van inwoners en vrijwilligers  
• opkomst en inzet ondanks gebrek aan facilitering 
• het lef om verbreding aan te gaan.  
• het enthousiasme van alle proeftuiners. 
• de bereidwilligheid en betrokkenheid van de uitvoerders.  
• de interesse en betrokkenheid van de vele verschillende professionals binnen de 

gehele samenwerkwijze.  
• de sterke cohesie binnen het team. 
• mensen werken over het algemeen enthousiast mee met de proeftuin.  
• ontwikkelen van lef en durven veranderen.  
• de betrokkenheid en inzet.  

 
Organisatie – werkwijze:  

• serieuze mdo’s. 
• aanjagers die gaan pionieren binnen alle wijken. 
• naast wonen, welzijn en zorg is er nu ook arbeid en werk bijgekomen.  
• dat we uitgaan van de burger. 
• dat iedereen de toegang kan zijn. Dat werkt en is laagdrempelig voor burgers. Fijn 

dat zij gehoord worden.  
• vraag van de burger centraal. 
• de regie bij de burger.  
• niet alleen meer denken vanuit eigen kader/vakgebied.  
• dat de burgers ons weten te vinden 

 
 
Anders:  



• 25 groepen en 250 mensen die hun plek gebonden hebben en allemaal Ons huis van 
de Wijk als hun huis zien.  

• ons team st.west. 
• de inzet van een gesprekleider tijdens leersessies  
• dat ik een bijdrage mag leveren d.m.v. de cursus ‘voluit leven’ aan te bieden / 

onderzoeken in de wijk.  
• buurtpreventie. 
• dat ik de stap heb gezet tot deelnemer van de leersessies.  
• burgers laten zich horen zowel positief als kritisch (website, telefoon, app) over bijv. 

overlast, afval of evenementen.  
• meer kennis van alles wat er in de wijk is en onze patiënten daar naartoe loodsen.  

 
Dit verdient nog aandacht:  
 
Resultaten:  

• Professionals in de wijk neem je verantwoordelijkheid: sommige vragen hoeven niet 
op te lopen tot een mdo.  

• Kan er genoeg zorg geleverd worden? 
• Afspraken nakomen 
• Beroepskrachten stimuleren, motiveren, helpen en belonen voor pionieren.  

 
Organisatie – samenwerking:  

• Kaders uitwerken 
• hoe nemen we collega’s die wijk-overstijgend werken mee in het proces binnen 

Ruwaard.  
• Hoe krijgen de uitvoerders dan wat ze nodig hebben tot de bestuurders? (via of om 

management) 
• Het vergroten van de betrokken organisaties en het verbreden van de kennis.  
• verbreding domein van eigen specialisatie door het delen / samenwerken (hokjes 

vermijden).  
 
Organisatie – cultuur: 

• Nog meer bekendheid geven (informatie) over proeftuin binnen organisaties.  
• Meer bekendheid en deelnemende collega’s.  
• Transparantie naar wijkbewoners.  
• Commitment van alle hulpverleners Ruwaard/Oss.  
• Transparantie 

 
Organisatie – werkwijze:  

• meenemen van burger, wijk in kracht.  
• Legitimatie om het ook echt anders te gaan doen 
• De wegen die we moeten bewandelen zijn nog niet altijd zichtbaar/duidelijk. Dat kost 

veel tijd.  
• Communiceren met de wijkbewoners. Vragen zij willen en kunnen.  
• Meer capaciteit politie = preventie.  
• Meer sneller contact GGZ in de wijk. (2x) 
• Meer invliegen/ aansluiten van onze huisartsenpraktijk.  
• Efficiënter overleggen.  
• Communicatie 
• Herkenbaar in de wijk 
• Aandacht voor preventie (2x)  
• Niet voor cliënt invullen van wat zijn/haar zorgvraag is.  



• Doorpakken in uitvoering door mensen/instanties die het verschil kunnen maken 
(denk aan gemeente en grote actieve partijen in de wijk).  

• Vrij van structuren werken  
• Cliënt eigen plan laten maken en (indien mogelijk) zelf presenteren in plaats van te 

snel overnemen.  
• Lik op stuk 

 
Anders:  

• de moskee bij proeftuin betrekken. Samenstelling ‘leden’ proeftuin lijkt nogal 
autochtoon.  

• Betere afstemming tussen de vele initiatieven.  
• Aandacht voor de niet-zorgvrager.  
• Binnen de organisatie ook intern de samenwerkwijze een plek geven.  
• Binnen eigen organisatie (GGZ) meer acceptatie / ruimte om te werken in de wijk.  
• Duidelijkheid wie naast inwoner staat.  
• Bereikbaarheid 
• Integreren evaluatie van mdo’s  
• Meer over de werkwijze in de Ruwaard en andere professionals leren kennen  
• Communicatie tussen partijen en financieringsvormen van partijen die wel/niet in de 

proeftuin zitten kan beter.  
• Overzicht van deelnemende organisaties en medewerkers.  

 
 
Inventarisatie van thema’s met betrekking tot collectivisering:  
 

• Hand- en spandiensten 
• Problemen met jongvolwassenen in het gezin  
• Samen bewegen 
• Leefstijl 
• (her)gebruik zorgmiddelen 
• Hulp bij ‘papierwinkel’ 
• Oppassen (hulpbehoevende mensen)  
• Informatie inkomensregelingen  
• Culturen en talen  
• Samen naar buiten treden  
• Specifieke thema trainingen voor mensen in de wijk 
• Capaciteitsopbouw op specifieke onderwerpen 
• Eenzaamheid  
• (preventie) 

 
4 prioritaire thema’s besproken tijdens leersessie aan de hand van 4 vragen: 
 

1. Hand- en spandiensten 
 
Signalen omzetten in daden: 

- Signalen delen 
- Waar & wanneer?  website proeftuin? 
- Meer evalueren  

 
Onderwerpen hand- en spandiensten:  

- Post  
- Adviezen geven 
- Praktische ondersteuning: bijv. ‘de Deelgenoten Oss’ 



 
Burger zelf vragen waar zij zelf behoefte aan hebben binnen de wijk  huis aan huis bellen  
 

2.  Jongvolwassenen -18/18+  
 
Concreet: Informatiebrief naar ouders als kind bijna 18 is met verwijzing naar website en 
infoavond.  

- Idee voor website: wat als mijn kind 18 wordt. Website met praktische tips / waar kan 
ik hulp vragen.  

- Eventueel voorlichtingsavond  
 
Wat hebben we nodig: Soepelere overgang ST & BGJ  
 
Wat doen we niet meer:  

- denken dat de ander het wel overneemt (koude overdracht) 
- ‘hokjes-denken’  

 
3. Eenzaamheid  

 
Wat gaan we doen: Collectiviseren van aanpak eenzaamheid door zichtbaar te maken welke 
verschillende diensten er al zijn.  
Bijvoorbeeld aan de hand van een databank of website.  
Idee: soort facebook met vraag en aanbod van/voor professionals onderling.  
Wat is er voor nodig:  

- Coördinatie  
- Ambassadeurs van elke organisatie  ambassadeurs samenbrengen  

 
Wat gaan we niet meer doen:  

- Niet opnieuw het wiel uitvinden  gebruik maken van (denk)werk van andere 
professionals.  

 
Wat hebben we van anderen nodig: 

- Commitment om aanbod zichtbaar te maken / te delen met elkaar  
 
 

4. Preventie (alcohol, drank & rookverslaving)  
 
Collectieve diensten: gratis middelen om te kunnen stoppen met roken (1e lijn)  per januari 
2020  
 
Wat is er voor nodig: POH die collectief voor een groep kan staan i.p.v. individueel  
financieel middelen om POH in te mogen zetten  
 
 
 

5. Borgen van de kwaliteit  
 
Voorzet voor een “scholingspaspoort” (zie bijlage A, waarin de onderstaande 
aanvullingen reeds zo veel mogelijk zijn verwerkt) 
 
 
Aanvullingen  

• zou een scholingsaanbod nodig zijn ? 
• Stempels vind ik kinderachtig (lijkt alsof je de professional niet serieus neemt) sta wel 

achter de rest  



• Iedereen = toegang 
• Organisaties zijn verantwoordelijk voor hun medewerkers / medewerkers voor elkaar  
• Toekennen vs zelf behouden  
• Hoe wordt iedereen even benaderbaar Nu komen casussen via ST hier komen dan 

ook MDO uit voort. Niet alle deelnemers organiseren dan evenveel MDO’s 
• Hoe borg je kwaliteit van deze punten  
• Moeite met beoordeling of beloningsysteem  
• Wanneer doe je wat ? 
• Inleiding herschrijven te kinderlijk financiering zal leidend zijn  

 
Doen  
 

• Evalueren verplichten  
• Feedback in sessies evaluatie na MDO basis scholing keyplayers verbinden  
• Weten wat fout gaat urgentie  
• Bij elke organisatie medewerkers informeren  
• Grote groep ambassadeurs maken  
• Mensen goed informeren a.d.h.v.  voorbeeld MDO laten ervaren  
• Doen denken en organiseren  
• Binnen betrokken organisaties met commitment 2 mensen aan laten hangen  
• Vaste mensen per organisatie – elkaar opvoeden  
• Samenwerkwijze als leidraad evaluatie MDO  
• Vraagbaak / procesbegeleider aandragen  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage A  Uitwerking      “KWALITEIT BORGEN”  
We werken binnen Oss aan een gedragsverandering waarbij we burgers en professionals uitdagen 
gezamenlijk een nieuwe cultuur te creëren. Binnen dit nieuwe nog verder door te ontwikkelen 
zorglandschap wordt er gewerkt met de Samenwerkwijze. Het goed kunnen toepassen van deze 
Samenwerkwijze vraagt om een andere manier van denken doen én organiseren. Om de 
Samenwerkwijze goed te kunnen toepassen is het doorlopen van een leerplan wenselijk. 

Als je gedragsverandering wilt stimuleren werkt ervaring opdoen in de praktijk het beste zie     ‘leer 
Pyramide Bales’ over hoe mensen leren.        

              LEERPLAN 

Professionals doorlopen in de praktijk 
hun leerplan; “anders denken doen en 
organiseren”. Waarbij ze;   

 Stap voor stap worden meegenomen 

in de samenwerkwijze  

 Er aanvullende 

informatie/achtergrond bij iedere stap 

wordt gegeven voor kennisvergroting 

 Er reflectie momenten per stap zijn 

om de gedragsverandering te stimuleren 

 Er per stap wordt aangegeven waar 

ondersteuning gevonden kan worden.  

 

 

Bij de stappen kan gedacht worden aan; 

 Deelname leersessie ( x keer)  

 Het andere gesprek voeren d.m.v. het Samenwerkplan 

 Inbrengen casuïstiek ( x keer)  

 Organiseren MDO (x keer met ondersteuning van een aanjager) 

 Leiden intervisie tafel  (x keer)  

 Maatschappelijk rendement  kunnen  berekenen (x keer)  

 Persoonlijke ervaring delen  (x keer)  

 Positieve feedback van geholpen burger (cijfer boven 6) x keer   

 Ambassadeur worden binnen eigen organisatie en uitleg kunnen geven aan een ander.  

Als professionals het hele leerplan doorlopen hebben zijn alle stappen uit de piramide gevolgd 
waardoor de gedragsverandering optimaal ondersteund is. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM7Nfsr53jAhVRPFAKHWUyBHQQjRx6BAgBEAU&url=https://oabdekkers.nl/tag/piramide-bales/&psig=AOvVaw1noKEpzaWBmJkNyfdmV1JC&ust=1562402145964477


LEERSESSIES 

Tijdens de leersessies wordt er gereflecteerd n.a.v. het leerplan op een leertafel. Hierin wordt 
duidelijk waar de professionals zitten en welke ondersteuning ze nodig hebben en elkaar kunnen 
bieden. 

Daarnaast komt er ook een leerplan voor de leersessies waardoor de kwaliteit van de leersessies 
vergroot wordt en kennis gedeeld wordt. Input komt vanuit de aanjagers, gebied overstijgend, die de 
Samenwerkwijze implementeren binnen hun gebied. 

ORGANISATIE GEDRAGSVERANDERING 

Door het leerplan is het heel inzichtelijk welke gedragsverandering en kwaliteitsslag professionals 
doormaken. Daarnaast komt ook naar boven waar we tegen organisatie grenzen en/ of beperkingen 
aanlopen. Dit geeft iedere organisatie input en inzichten die ze tegen het licht aan kunnen houden 
van hun eigen organisatie. “Als we professionals uitdagen om op een andere manier te werken: “Hoe 
kan iedere organisatie hier ondersteunend aan zijn?” Dit zijn vragen die iedere organisatie intern zou 
moeten oppakken.  
De kennis zit gedeeltelijk al zit bij de ambassadeurs die iedere organisatie heeft die al werkend bezig 
zijn met de Samenwerkwijze. Grotendeels doen we deze kennis ook nog gaandeweg op. Deze 
ambassadeurs zouden aanjagers en sparringpartners voor hun eigen organisatie kunnen zijn zodat 
ieder organisatie ondersteund kan zijn aan de gedragsverandering. De meeste organisaties hebben 
op uitvoerend niveau een aanjager/ ambassadeur op de Samenwerkwijze. Deze kijken vooralsnog 
vooral naar wat professionals nodig hebben om zich de Samenwerkwijze eigen te maken. Het zou 
helpend zijn als in iedere organisatie ook een aanjager/ ambassadeur de focus zou hebben op de 
nieuwe manier van organiseren die bij de Samenwerkwijze komt kijken, en de implicaties die dit 
heeft/ kan hebben voor de organisatie(s). Dit kan op organisatieniveau maar deze ambassadeurs 
kunnen zich ook verenigen in netwerkverband. 

Organisatie overstijgend ontstaat er dan een lerend netwerk van ambassadeurs die elkaar kunnen 
ondersteunen bij hun organisatie verandering en de systeemaanpassingen die hier ondersteunend 
aan zijn 

Wat is nodig? 

• Akkoord dat we het leerplan gaan maken met inhoud vanuit de aanjagers en professionals. 

We hebben hiervoor ondersteuning nodig vanuit vormgeving i.v.m. het ontwerpen en 

afdrukken van lesmateriaal voor in het leerplan. 
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