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Nieuwsbrief
Publiek
Veel vraagstukken in het publieke domein zijn hardnekkig. Bijvoorbeeld in
het sociaal domein, in samenwerkingsverbanden of binnen organisaties.
WagenaarHoes biedt u als vertrouwde partner in verandering een frisse blik
en vernieuwende aanpakken om beweging te creëren in taaie opgaven.

Innovatie

Spiegelgesprekken met pioniers in anders organiseren
door Paul Geertsema en Jostein van Vliet
Anders organiseren: doel of middel? Zelforganisatie, organiseren vanuit de
bedoeling, opgavegericht werken, Semco Style, of ‘uitgaan van het werk dat
moet gebeuren’. Dit soort bewegingen die gaande zijn in heel Nederland delen
met elkaar dat professionals meer verantwoordelijkheid en ruimte krijgen en
de verbinding met de buitenwereld sterker moet worden. Lees meer

Aanbod

De Delivery unit als resultaten motor
door Christian van den Berg
Resultaten halen op politieke en bestuurlijke prioriteiten is wat ons drijft. We zijn
immers op aarde om met windmolens duurzaamheidsdoelstellingen te halen,
obesitas bij jongeren tegen te gaan door slimme activerings-programma’s en de
druk op onze sociale voorzieningen te verlagen door participatie-activiteiten aan
te bieden? Helaas duurt realisatie van dergelijke ambities… Lees meer

Essay

Perspectief bij tekort op jeugdhulp
door Gertjan van der Hoeven
Gemeenten in Nederland komen in toenemende mate geld tekort voor het
uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein en in het bijzonder van de
Jeugdwet. Juist nu komt het erop aan door dit financieel tekort om politiek en
bestuurlijk niet terug te vallen op oude oplossingen maar samen de beoogde
transformatie door te zetten.
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

Urk evalueert het beleid sociaal domein
door Ariella Verheul
Hoe hebben de keuzes die we hebben gemaakt bij het inrichten van de
nieuwe taken in het sociaal domein uitgepakt? Zijn we op de goede weg om
integraler, vroegtijdiger en dichter bij huis te doen wat nodig is? Waar moeten
we in de komende periode intensiveren of bijsturen? De gemeente Urk vroeg
ons om hen te helpen deze vragen te beantwoorden.
Lees meer

Casus

Lerend organiseren in het sociaal domein
door Gertjan van der Hoeven en Alinda van Bruggen
Wat doe je als wethouder met een 18-jarige die, volgens het UWV en het
Voortgezet Speciaal Onderwijs waar hij net vanaf komt, geen arbeidscapaciteit
heeft maar wel wil werken, en wiens ouders geloven in zijn arbeidscapaciteit?
Dat was de startvraag van een leerbijeenkomst van wethouders sociaal
domein.
Lees meer

Column

Jeuk
door Jostein van Vliet
Japke d. Bouma, kantoortaalcriticus van het NRC, krijgt jeuk van termen als
‘zelfsturing’, ‘agile’ en ‘continuous improvement’. Ik zou verder willen gaan:
misschien is zelfsturing het grootste experiment van deze tijd waar we later
met schaamrood op de kaken naar terugkijken. En dat is eeuwig zonde,
want zelfstandige teams kunnen de mooiste dingen bereiken.
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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