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Wat is de opgave van de leergroep? 

 

Structuur Letterlijk veranderen 
 
Burger/cliënt centraal 
Tijd voor de burger om ‘anders’ te gaan denken 
Burger stimuleren/uitdagen zelf anders te denken  kantelen/wat 

kan ik bijdragen 
Van probleem naar kracht 

Talent inzetten voor elkaar in de Ruwaard 
Plek waar je erbij hoort 
Netwerk van burgers die elkaar steunen 
Bestaande burgerinitiatieven betrekken 

 
Nog betere samenwerking 
Verbinden 
Kracht van de Ruwaard benutten 
Andere organisaties en partijen meekrijgen 
Eigen toko loslaten 

Samen casus oppakken 
Samenwerken 
Zelfde werkplek 
 
Zichtbaar maken wat het opbrengt 

Bekendheid binnen de wijk/gezicht geven 
Bekendheid creëren binnen Ruwaard, organisaties en bij burgers 

Werker/ambassadeur: ruimte in tijd, leidt tot creativiteit 
In talentcentrum gaan kijken en proeven hoe ‘t werkt 
 
Burgers vanuit brede kijk ondersteunen 
Huis van de wijk echt een plek van de wijk 
Bereiken dat bewoners samen komen 
Aanwezigheid in de Huis van de Wijk 

 

Werkwijzen Preventief 
Vernieuwend 
Eind 2017: 200 casussen gefinancierd uit proeftuinbudget 
 

Samenwerken 

Burger centraal 
Burger betrekken 
 
Nieuwe oplossingen bedenken 
Tijd(in/ver)deling 
Snelheid 

Mogelijkheden zien, geen problemen 
Verschillende manieren vinden om mensen in de kring eromheen 
mee te nemen 
 
Intervisie 
Casusbespreking 
Van elkaar leren 

Creatief leren denken 
 

Eigen organisatie meenemen in dit proces 
Tandem uitvoerder & MT 
 



 
Cultuur LEF 

Concreet 
Betrouwbaar 
Zichtbaar 
Laagdrempelig 
Bereikbaar 

Pro-actief 
 
Kracht bij bewoners aanspreken en mobiliseren 
Collectieve/maatschappelijke oplossingen door bewoners zelf 
 
(nog) betere oplossingen voor zorgvragen door integraal 
benaderen zorgvraag 

Meer preventief werken i.p.v. ‘te laat’ zijn 

 
Netwerk van professionals en vrijwilligers 
Jij en ik = samen 
 
Out of the box denken en mogen denken 

Ruimte om anders te kunnen werken 
Uitdragen van ideeën 
 

 
  



 
Vertaling naar de Regels van Ruwaard 

 

Regels van Ruwaard 
Ruwaard verandert door anders denken, doen en organiseren 
 
In Ruwaard staan talenten van iedereen centraal 

Professionals in Ruwaard betrekken bestaande burgerinitiatieven 
Bewoners van Ruwaard vormen met elkaar een steunend netwerk 
 
Professionals in Ruwaard werken vanuit hun professie, niet vanuit hun organisatie 
Professionals zijn teamspelers die samenwerken met elkaar en met de burgers 
Professionals zijn verbinders, samenwerken in Ruwaard is een gegeven 

 
We maken voor iedereen zichtbaar wat de opbrengsten zijn. 
Successen en mislukkingen worden door burgers en professionals onderling gedeeld 
Professionals en burgers zijn de ambassadeurs van Ruwaard, zij krijgen ruimte in tijd 
zodat ze samen in creativiteit aan oplossingen werken. 
Het Huis van de Wijk is van de burgers van Ruwaard 
Professionals zijn aanwezig in het Huis van de Wijk 

 

Eind 2017 zijn er 200 casussen volgens Ruwaard aangepakt en gefinancierd uit het 
proeftuinbudget. 
 
De Ruwaard werkwijze is gebaseerd op vernieuwende samenwerking tussen burger en 
professional. 

 
Ruwaard denkt in mogelijkheden en oplossingen. Burgers en professionals weten van 

elkaar hoe ze deze kunnen bereiken.  
 
Ruwaard denkt in snelheid en in herverdeling van tijd. 
 

De Ruwaard leergroep gebruikt voor elke cliënt de werkwijze: ik wil, ik kan, ik heb 
nodig. 
 
Elke Ruwaard casus wordt vooraf en achteraf geanalyseerd in de effectenarena en met 
de effectencalculator.  
 
In Ruwaard leren de professionals van elkaar in intervisies, casusbesprekingen en 

leersessies.  
 
In Ruwaard denk je creatief over de grenzen van organisaties heen. Er zijn geen 
belemmeringen in tijd, het uitvoeren van oplossingen en zoeken van verbinding. 

 
De Ruwaardprofessional is ambassadeur voor de werkwijze van Ruwaard in de eigen 
organisatie, in de wijk Ruwaard en daarbuiten. 

 
De Ruwaardprofessional vormt samen met zijn eigen manager een tandem, samen zijn 
zij de ambassadeur voor Ruwaard. 
 

Ruwaardprofessionals hebben LEF, zijn concreet, betrouwbaar, zichtbaar, 

laagdrempelig en bereikbaar voor zowel burgers als hun samenwerkingspartners in 
Ruwaard. 
 
Collectieve en maatschappelijke Ruwaard oplossingen worden bedacht en mede 
uitgevoerd door Ruwaardbewoners. 
 
Hulp- en zorgvragen worden integraal benaderd en opgelost. 

 
In Ruwaard wordt preventief gewerkt. 
 



 
Ruwaard is een netwerk van professionals en burgers/vrijwilligers waar geldt: JIJ en IK 
= SAMEN 
 
Ruwaardprofessionals krijgen ruimte, moeten zelf denken en denken vanuit oplossingen 
die de burger centraal stelt. 
 

 

  

 


