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Nieuwsbrief
Thema: Sociaal Domein
Ruim twee jaar na de decentralisaties liggen er nog veel uitdagingen in de
doorontwikkeling van het sociaal domein. Verdere verbetering is nog nodig
om de burger echt centraal te (blijven) stellen.

Onderzoek

Regelvermogen van wijkteams
door Erik Koopman
In veel gemeenten hebben wijkteams een belangrijke plek in de uitvoering
van de taken in het sociaal domein. Voor het slagen van de teams is het
essentieel dat zij beschikken over voldoende slagvaardigheid en probleemoplossend vermogen. Hoewel zij veelal op de goede weg zijn, zijn er nog
voldoende mogelijkheden tot verbetering.
Lees meer

Artikel

Systeemleren aan de hand van casuïstiek
door Alinda van Bruggen
De leefwereld weer leidend maken, en de systemen dienend. Dat was de
inhoudelijke ambitie achter de decentralisaties in het sociaal domein. Maar
lukt het om de systeemwereld echt dienend te maken? Wethouders sociaal
domein bespreken aan de Strategische Casustafel met elkaar en met experts
vanuit het Rijk waar het nog beter kan.
Lees meer

Aanbod

Zicht op voortgang transformatie
door Jeroen van den Heuvel
Ruim twee jaar na de decentralisaties is de opgave in het sociaal domein nu
pas echt begonnen. Om met de efficiencykortingen en de dalende budgetten
toch de gewenste ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden, is nóg een
ingrijpende transformatie nodig. Het Centrum voor Evaluatie Sociaal Domein
adviseert en begeleidt bij evaluatieonderzoek.
Lees meer

Focus

Volg ons op:

In deze nieuwsbrief maken wij per thema zichtbaar wat wij doen
en delen onze visies, casussen en artikelen met de focus op
leiderschap, organisatieontwikkeling, bestuur en governance.
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Casus

Strategische innovatie bij SOWECO
door Cees Paardekoper
SOWECO is een Participatiebedrijf in Twente dat als betrokken en
professionele dienstverlener mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
aan het werk helpt. Dat doet dit bedrijf door ondernemend, innovatief en
lerend te zijn. WagenaarHoes begeleidt het proces om tot een nieuwe
strategie te komen, die deze elementen in zich heeft.
Lees meer

Artikel

Passend onderwijs zoekt passende governance
door Alinda van Bruggen
Veel samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn verrassend goed op
weg met het realiseren van een dekkend regionaal ondersteuningsaanbod.
De bedoeling heeft prioriteit gekregen. De besturing van de samenwerking
levert echter gaandeweg meer hoofdbrekens op. Vooral het inrichten van
een adequate scheiding van bestuur en toezicht...
Lees meer

Aanbod

Effectief omgaan met incidenten
door Paul Geertsema
De kans dat incidenten of calamiteiten zich zullen voordoen is zeer reëel,
hoe goed een gemeente ook voorbereid is. Maar onnodige escalaties en
onrust kunnen vaak worden voorkomen. Wij verzorgden diverse trainingen
incidentmanagement sociaal domein voor portefeuillehouders, raden en
ambtelijke kernspelers.
Lees meer
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Evenement

Sociale Top 23 januari 2017
door Harry ter Braak
23 januari werd in Eindhoven de Sociale Top gehouden. Een enerverende
conferentie waarbij vertegenwoordigers van instellingen, overheden, hun
bestuurders en betrokken burgers met elkaar in gesprek waren over de
opgaven waar we in Nederland voor staan in het sociale domein. Voor een
korte impressie van deze bijeenkomst...
Lees meer

Aanbod

Quickscan wijkteams
door Erik Koopman
Weet u hoe uw wijkteams ervoor staan? We bieden u aan een quickscan te
doen van de stand van zaken van de wijkteams in uw gemeente. Voor een
beperkte investering krijgt u hiermee meer inzicht in het verbeterpotentieel
van de wijkteams in uw gemeente, dat weer kan dienen als basis voor de
verdere doorontwikkeling ervan.
Lees meer

Nieuwe collega

Karel Verweij
Per 1 januari 2017
We hebben Karel Verweij mogen verwelkomen binnen ons kantoor. Karel is
een ervaren bestuurder en adviseur. Hij brengt een groot enthousiasme en
veel kennis van de zorgsector mee. Hij versterkt op unieke wijze de kracht
van onze strategische advisering in maatschappelijke vraagstukken. We
wensen hem veel succes binnen ons team!
Lees meer

Missie

Contact

Colofon

Wij ondersteunen bedrijven, maatschappelijke
instellingen en overheden bij het doorgronden en
oplossen van complexe vraagstukken.

A: Hoofdstraat 69, Postbus 166, 3970 AD Driebergen
M: secretariaat@wagenaarhoes.nl
T: 0343 524010
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