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‘BUITEN DE EIGEN ROUTINES DENKEN’
Complexe vraagstukken laten zich zelden oplossen zonder het eigen perspectief ter discussie te
stellen. Buiten de eigen routines durven denken vergroot de oplossingsruimte. Op onderzoek uit
gaan en openstaan voor andere perspectieven is een rode draad in de artikelen in deze nieuwsbrief.
Wij wensen u een goede zomer met ruimte om even uit uw routine te stappen!

ARTIKEL
BESTRIJDING VAN ONDERMIJNING VRAAGT OM EFFECTIEF OPEREREN IN NETWERKEN
Wat is ondermijning, hoe werkt ondermijnende criminaliteit en hoe komt het
tot uiting, en wat vraagt de bestrijding van ondermijnende criminaliteit van de
overheid? WagenaarHoes verwerft samen met haar opdrachtgevers
toenemend inzicht in netwerksturing- en samenwerking, van cruciaal belang
voor een slagvaardige aanpak van ondermijning. Bas van Delden deelt in dit
artikel enkele observaties en adviezen. Lees verder

ARTIKEL
VERTROUWEN IN ACTIE
Otto Scharmer schreef enige tijd geleden een blog over ‘Action Confidence’.
Scharmer beschrijft daarin de context voor een proces van diepgaande en
fundamentele verandering. Daarbij brengt hij aspecten van zijn “Theory U” in
relatie met een bekende term uit de veranderkunde: de “Holding Space”,
waarin er vertrouwen in actie kan ontstaan. Lees verder

CASUS
WERKEN AAN EEN BEGAANBAAR PAD VOOR MAATWERK BIJ SOCIALE MULTIPROBLEMATIEK
Een begaanbaar pad aanleggen voor lokale en andere professionals om
mensen die klem zitten tussen de regels van verschillende instanties, beter en
sneller te kunnen helpen. Dat was de opdracht waartoe in 2019 vijf ministeries
het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM) startten. Samen
met landelijke uitvoeringsorganisaties en gemeenten werkt PMM sindsdien aan
de realisatie van een aantal interventies, bevoegdheden en flankerende
condities. Na twee jaar is er veel bereikt en ook nog veel te doen. Lees meer

NIEUWSBERICHT
NIEUWE COLLEGA: GERT BOEVE

Gert Boeve (1976) treedt per september als organisatieadviseur in dienst bij
WagenaarHoes. Gert combineert gedrevenheid om resultaat te bereiken met
het vermogen om diplomatiek en flexibel om te gaan met andere mensen en
meningen. Hij is dan ook bij uitstek in staat om in complexe contexten, in
verbinding en samenwerking met een grote hoeveelheid partners
maatschappelijke problemen te helpen op te lossen. Lees verder
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COLUMN
FEITEN? PFFF, DAT IS GEEN REDEN OM VAN MENING TE VERANDEREN!
We kennen het allemaal. Een meningsverschil met een collega, een politicus,
een klant of je partner. De een beweert A, de ander B. Een eerste reflex is dan
vaak om even wat feiten op te duikelen om je mening kracht bij te zetten. Liefst
wetenschappelijk onderbouwd. Maar als het niet anders kan, gewoon via
wikipedia. Lees meer

ONDERZOEK
TEAMLEREN IN HET ONDERWIJS
Anne-Linde Oldenhof doet vanaf juli 2021 haar afstudeeronderzoek via
WagenaarHoes bij Stichting Carmelcollege, koepelorganisatie voor vijftig
scholen in het voortgezet onderwijs. Een mooie gelegenheid om nader kennis
te maken met Anne-Linde en meer te weten te komen over het onderwerp van
haar afstudeeronderzoek: teamleren. Lees meer

NIEUWSBERICHT
WAGENAARHOES BETREKT NIEUWE LOCATIE
We zien er naar uit om na de zomer elkaar en onze opdrachtgevers weer
vaker fysiek te ontmoeten. Inspirerende sessies en goede gesprekken op een
fijne locatie te kunnen hebben. Per 1 september kan dat op onze nieuwe
locatie aan de Driebergsestraatweg 9 in Doorn. Lees meer
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