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• Inleiding
• Aanleiding voor MEE Groningen en het
Oude Ambt
• ‘Implementatieparaplu‘
• Oefening Quick Scan
• Praktijkervaringen
• Afsluiting

Implementatiethema’s
Wmo-werkplaats Noord

Inleiding

Op basis van behoeften van VWS, de geconstateerde
behoeften in het werkveld en de aanwezige expertise
keuze voor 2-3 van de volgende methoden:

1.Interdisciplinaire samenwerking in de wijk:
de T-shaped professional
2. Het Gesprek
3. Participatie door rehabilitatie in de wijk
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Wmo-werkplaats Noord
MEE Groningen is er voor alle mensen met een
blijvende beperking
 Verstandelijke beperking
 Lichamelijke beperking
 Psychische beperking
 Zintuiglijke beperking
 Combinatie van beperkingen (complexe
problematiek)

MEE Groningen is er ook voor:
 Het netwerk van de cliënt, zoals ouders, gezinsleden,
familieleden, vrienden, buren, vrijwilligers,
lotgenoten en collega’s
 Andere organisaties in zijn/haar omgeving, zoals
woningcorporatie, welzijnswerk en de gemeente
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Aanleiding Wmo-werkplaats Noord
 Voorbereiding transitie en transformatie
 Anticiperen op wijzigingen wet- en regelgeving
 Samenwerking gemeenten en welzijnsorganisaties
 Kennis halen en kennis brengen

Verdeling
Interne spreiding provinciaal:
1. Team Stad
2. Team Zuid Oost
3. Team Westerkwartier
4. Cursusbureau
5. Sociaal team
6. Coördinator

 Combineren theorie en praktijk
MEE maakt meedoen mogelijk

Het Oude Ambt

Reden deelname werkplaats:

• Organisatie voor: Welzijn &
Maatschappelijke ondersteuning
• In gemeenten Oldambt en Bellinwedde
• 2016 bestuurlijke fusie met Tintengroep

• Halen: kennis over Welzijn Nieuwe Stijl,
Eigenkracht & transities voor de
kanteling van de organisatie;
• Brengen: onze ervaringen in de
trainingen en pilots social team;
• Versterken banden HBO-onderwijs;
• Onderzoek naar Pilot Social Team;
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Implementeren is …
‘Implementatieparaplu‘

• Implementatie is een procesmatige en/of
planmatige invoering van een vernieuwing of
een verandering

• Implementatie heeft als doel: dat de
verandering is geïntegreerd in het
beroepsmatig handelen, in het functioneren
van de organisatie of in de structuur van de
sector

Rijp voor verandering?

Diffusiecurve van Rogers

• Op de diffusie-curve van Rogers
(Everett)

• Naar doelvaardigheid (IRB)
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IRB: Doelvaardigheid beoordelen

Doelvaardigheidsprofiel

• Noodzaak vaststellen (intern +
extern)
• Inzet taxeren
• Omgevingsbesef taxeren
• Identiteitsbesef taxeren
• Begeleidingsbehoefte inschatten

Programma-implementatie

Implementeren ≠ scholing

Programma

Visie

+

Structuur/proces

+

Omgevingen

Missie + Uitgangs- Beleid + Procedures + Activiteiten + Verslaglegging Netwerk + Organ.cultuur
punten
van
voorzieningen

Scholing
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Nabespreking
&
praktijkervaringen

Implementatie

Implementatie

• Implementatie-paraplu gebruikt bij het
kantelen van traditionele
welzijnsorganisatie naar het werken in
social teams;
• Curve van Rogers gebruikt bij
samenstellen pilot-teams (collega’s die
graag mee wilden doen!)

• Deelname aan training WNS door alle
uitvoerende medewerkers
• Deelname medewerkers aan “Het
Gesprek” samen met WMOconsulenten gemeente
• Methode: “buddy” in sociale teams om
kennis te delen
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Implementatie (1)
Methode van de ‘Olievlek’
 Zes deelnemers bij MEE Groningen
 Overdracht naar 2 buddy’s per deelnemer
 Overdracht 3 modules in de regioteams
 Overdracht 3 modules organisatiebreed
 Overdracht naar extern (sociale [wijk]teams)
 Implementatie (1 consulent)

Resultaten


Implementatie (2)








Startbijeenkomst
Doelvaardigheidsprofiel
Quick Scan als nul- en eindmeting
Implementatieplan (verbeterpunten)
Afstemmingsoverleggen
Actieplan tweede jaar
Presentatie plenair

ANDERS GEZEGD…

Medewerkers voorbereid op de Wmo

 Kennisoverdracht naar buiten gericht

Iedereen Wmo-proof en
alle neuzen dezelfde kant op !

 Toename omgevings- en identiteitsbesef

Tijdspad: 2014 - 2015

 Werken in inter- en multidisciplinaire teams
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HARTELIJK DANK VOOR UW
AANDACHT
Q&A
Afsluiting

Clara de Graaff
Marcel van Leeuwen
Lies Korevaar
e.l.korevaar@pl.hanze.nl
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