PUBLICATIES

•

Veldhoven op avontuur in het sociaal domein
(Stimulansz, 22 mei 2020)

Via intelligent prutsen meer maatwerk voor inwoners met de omgekeerd etoets. Hoe de Gemeente
Veldhoven op avontuur ging in het sociaal domein.
Interview met wethouder Mariënne van Dongen, coördinator Wmo/Jeugd Sylvie van Gansewinkel en
coördinator Werk & Inkomen Marlé Nijhuis, Bureau Interimair van de Gemeente Veldhoven.
Publicatie Veldhoven op avontuur in het sociaal domein weergeven

•

Van werken word je beter
(Roessingh Arbeid, 13 augustus 2018)

De beeldvorming over arbeidsmogelijkheden van mensen met een ziekte of beperking, is de
afgelopen decennia flink opgeschoven. Waar vroeger gedacht werd dat werken geen optie was voor
iemand met gezondheidsproblemen, weten we nu dat het juist een belangrijke factor in zingeving is.
Maar om re-integratie succesvol te maken, moeten ketenpartners vanuit overheid, zorg en
opleidingen wel de handen ineen slaan.
Positieve gezondheid is niet iets wat je kunt opleggen, het is een kwestie van ‘kiezen vóór’, in de
eerste plaats voor jezelf!
Publicatie Van werken word je beter weergeven

•

Zo kan het in een kleine plattelandsgemeente. Kansen voor transformatie Sociaal Domein
(Sociaal Bestek, augustus 2017)

De gemeente Zwartewaterland is een kleine gemeente in de kop van Overijssel met 22.500 inwoners,
verdeeld over drie kernen. Dankzij korte lijnen, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als binnen
de kernen, krijgt de transformatie van het sociaal domein vorm en inhoud.
Publicatie Zo kan het in een kleine plattelandsgemeente. Kansen voor transformatie Sociaal
Domein weergeven

•

Uit de schaduw van het verleden. Anders zien, anders denken en anders doen, leidt tot anders
zijn
(Sociaal Bestek, oktober 2015 samen met Ruud van den Tillaar)

De decentralisaties van de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg zijn weliswaar een feit, maar
gemeenten worstelen nog volop met de transformaties.
Iedereen experimenteert en zoekt naarstig naar best practices. Niemand heeft het wiel nog
uitgevonden.
Eén ding is zeker, het moet anders!
Publicatie Uit de schaduw van het verleden. Anders zien, anders denken en anders doen, leidt tot
anders zijn. weergeven

•

Leefzorgplan: de aanvraag voor zorg is meteen de beschikking
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties / Programma Gemeenten van de
Toekomst, januari 2015)

Inwoners uit Horst aan de Maas die een zorgvraag hebben, hoeven voortaan niet lang te wachten op
de toewijzing. De gemeente ontwierp het Leefzorgplan, een document waarin tijdens of na het
keukentafelgesprek de aanvraag én de gemaakte afspraken meteen worden vastgelegd. Na
ondertekening geldt dit als beschikking.

•

Participatiewet biedt burgers en professionals kansen en uitdagingen
(Sociaal Bestek, december 2014)

Een beschrijving van het door Interimair ontwikkelde en geïmplementeerde dienstverleningsconcept
ter voorbereiding op de 3 decentralisaties in het Sociaal Domein in de gemeente Horst aan de Maas.
Publicatie Participatiewet biedt burgers en professionals kansen en uitdagingen weergeven

•

Aanpak competentieontwikkeling Horst aan de Maas
(Publicatie VNG, september 2014)

De aanpak van de competentieontwikkeling van medewerkers in Horst aan de Maas ter
voorbereiding op de 3 decentralisaties en de daarbij behorende transformatie.
Publicatie Aanpak competentieontwikkeling Horst aan de Maas weergeven

•

Werken aan economische participatie
(Movisie, 12 februari 2014)

Het project 'Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht' is genomineerd voor de Participatieprijs 2012
Publicatie Werken aan economische participatie weergeven

•

De transformatie in de gemeente Horst aan de Maas
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties / Programma Gemeenten van de
Toekomst, februari 2014)

Op woensdag 26 februari gaven interim-manager Marlé Nijhuis, WMO-consulent Jessica van Hulst en
consulent Werk en Inkomen Annie Hoeijmakers een presentatie hierover voor medewerkers van het
programma Gemeenten van de Toekomst en collega’s van het transitiebureau WMO van VWS.

•

Innovatie als katalysator, de eigen kracht van de klant centraal
(Divosa, februari 2014)

De Divosa Vrijdag van 14 februari had als thema ‘Zelfsturing in de praktijk’. Hoe kan vorm worden
gegeven aan het effectiever werken met minder geld? Rotterdam deelde haar praktijkervaringen aan
de hand van de methodiek Zelfsturing. Horst aan de Maas deelde haar ervaring in het werken met
vraagverheldering en de methodiek van oplossingsgericht werken.
Publicatie Innovatie als katalysator, de eigen kracht van de klant centraal weergeven

•

Op zoek naar de vraag achter de vraag in Horst aan de Maas
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties / Programma Gemeenten van de
Toekomst, januari 2014)

Hulp thuis, een bijstandsuitkering, schuldhulpverlening en re-integratie: om goed te kunnen helpen,
moet je de hulpvraag scherp krijgen. Daarom werken de Limburgse gemeente Horst aan de Maas,
MEE en welzijnsorganisatie Synthese met de methode van vraagverheldering en oplossingsgericht
werken.
Publicatie Op zoek naar de vraag achter de vraag in Horst aan de Maas weergeven

•

Innovatie en vakmanschap als katalysator
(Divosa, Dag van de Uitvoering regio Zuid, december 2013)

De gemeente Horst aan de Maas wil graag dat iedereen zo veel mogelijk meedoet in de samenleving,
op het terrein van samen leven, wonen en zorg, maar ook op het gebied van opvoeden, opgroeien,
werk en inkomen. Daarbij gaan we steeds meer uit van de eigen kracht van mensen én van de kracht
van onze gemeenschap om elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn. Daar geloven we in, omdat
mensen er sterker van worden als ze de regie hebben over hun eigen leven. En omdat deze andere
aanpak ook nodig is om de toenemende vraag naar zorg en ondersteuning betaalbaar te houden
voor de samenleving. Inwoners, organisaties en de gemeente dragen bij aan deze omslag. Elk op hun
eigen manier. Binnen Werk, Inkomen en Zorg wordt iedereen, ongeacht of de burger zich meldt voor
een Wmo-voorziening, een WWB-uitkering, Bijzondere Bijstand, Schuldhulpverlening of Bbz, op
eenzelfde wijze benaderd. Vraagverheldering en oplossingsgericht werken zijn belangrijke
methodieken bij deze benadering en omslag in werken, zowel intern als extern. Voor degenen die dit
uitvoeren is vakmanschap essentieel. Vakmanschap gaat verder dan checklists, procesbeschrijvingen
en protocollen. Vakmanschap gaat over een holistische blik, over integrale afwegingen, eigen kracht
en doeltreffende maatwerkoplossingen.

•

Eindevaluatie en resultaten van het project 'Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht'
(Gemeente Schiedam/Marlé Nijhuis - Interimair, maart 2010)

Publicatie Eindevaluatie en resultaten van het project 'Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht'
weergeven

•

Boek: Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht
(Gemeente Schiedam/Marlé Nijhuis - Interimair, juni 2009)

Het door Interimair ontwikkelde en geïmplementeerde project t.b.v. mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt in Schiedam.
Publicatie boek Met Kompas Koersen Naar Eigen Kracht weergeven

