
Toelichting bij de thema-beschrijvingen i.h.k.v. het transformatieproces 
 
Tijdens de Fysieke Overlegtafel van 6 mei jl. zijn door gemeentelijke bestuurders de uitgangspunten 
voor het transformatieproces geschetst en is een voorstel gedaan voor de wijze waarop de regio 
Midden-Holland het transformatieproces samen met aanbieders van ondersteuning, en andere 
partijen die een constructieve bijdrage kunnen leveren, wil vormgeven. 
 
Naar aanleiding van die bijeenkomst hebben verschillende partijen inhoudelijke suggesties voor 
innovatie aangeleverd. Op 11 mei en 20 mei jl. zijn er interactieve bijeenkomsten gehouden om het 
proces samen nader invulling te geven. Op basis van de input van de partijen en de uitkomsten uit die 
bijeenkomsten organiseren we de komende maand zogenaamde “Innovatie-ateliers” op de volgende 
thema’s:  

1. Opvoeden versterken 
2. Wederkerigheid in ondersteuning van jeugd en jongeren, de ‘carrot and stick’ 
3. Bestaande en nieuwe ‘buddy-systemen’ (door)ontwikkelen 
4. Wat doen we niet meer? 
5. De trap af: van zwaar maar licht(er) 

 
Voor elk thema geldt dat het moet leiden tot nieuwe werkwijzen die bijdragen aan de eigen kracht van 
de jeugd in Midden Holland, en, vooral door slimmere inzet van het sociale netwerk en professionele 
ondersteuning, tot kostenbeheersing zodat gemeenten de ondersteuning kunnen blijven bieden die 
echt nodig is. Per saldo zal dit vermindering van het volume van professionele inzet betekenen, en 
dus moet elk atelier ook leiden tot werkwijzen met duidelijke indicaties over waar dit verlichting voor 
professionele inzet oplevert. In alle ateliers zullen we eenzelfde model en format gebruiken om dit 
inzichtelijk te kunnen maken. De input die is aangeleverd door partijen, en de uitkomsten vanuit 11 en 
20 mei vormen het startpunt van de ateliers. 
 
De ateliers hebben een korte en langere termijn-uitkomst. De korte termijn uitkomst richt zich op 
nieuwe werkwijzen die kunnen worden meegenomen in het inkoopproces voor 2016. Omdat één en 
ander vertaald moet worden in inkoopspecificaties zullen die uitkomsten rond 1 juli 2015 beschikbaar 
moeten zijn. Tegelijkertijd zijn deze ateliers de aanzet voor het langere termijn proces van 
transformatie dat gemeenten, aanbieders, cliënten en alle andere relevante partijen in Midden Holland 
samen aan moeten gaan. De ateliers zullen input opleveren voor inhoudelijke agendering en de 
vormgeving van het doorlopende transformatieproces. 
 
Aan ieder innovatieatelier is een gemeentelijk bestuurder en een bestuurder uit het zorgveld 
gekoppeld als trekker. Deze trekkers krijgen de beschikking over ambtelijke ondersteuning. We 
nodigen partijen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transformatie  van harte uit zich aan 
te melden voor een innovatieatelier als zij specifiek op dat onderwerp innovatief actief zijn of 
innovatieve plannen hebben. 
 
Van elk thema/atelier wordt een beschrijving gemaakt; een inhoudelijke aanzet, de bestuurlijke 
trekkers, ambtelijke ondersteuning en de data van de ateliers tussen nu en 1 juli aanstaande. U vindt 
er ook de instructie over aanmelding en voorbereiding als u wilt deelnemen. Op dit moment zijn nog 
niet alle beschrijvingen klaar. Uiterlijk vrijdag 5 juni a.s. zullen alle beschrijvingen op onze website 
www.nsdmh.nl staan. Wij zullen u per mail informeren als deze beschrijvingen geplaatst zijn. 
 
Als u suggesties, vragen of opmerkingen over deze aanpak, kunt u deze stellen aan Frank Beemer, 
Programmamanager Transformatie Sociaal Domein Midden Holland nsdmh@gouda.nl o.v.v. 
‘transformatie’ en eventueel de naam van het atelier waarop de input betrekking heeft. 
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