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1. Van organisatie naar gemeenschap 

WIJ helpt mensen zelfstandig te leven. Daarbij doet WIJ zoveel mogelijk een beroep 

op de talenten van die mensen zelf, van familieleden en bekenden, en van bijna 1000 

medewerkers waaronder 950 vrijwilligers.  

Van een organisatie met klanten, producten, functies transformeert WIJ zo naar een 

gemeenschap die van ons samen is. Waarbij 'ons' slaat op klanten, burgers, 

medewerkers, familieleden, vrienden, buren, collega's van buiten en andere belang-

hebbenden. Allemaal personen die mensen helpen om zelfstandig te leven en daarbij 

zoveel mogelijk hun eigen kracht te benutten. WIJ helpt mensen elkaar te helpen. 

Natuurlijke evolutie. Consumenten worden prosumenten 

Deze ontwikkeling naar een gemeenschap volgt geen vooropgezet plan. Veel meer is 

het een evolutie die vanzelf gaat. Zoals elke organisatie die de klant centraal stelt 

gaat WIJ steeds meer met die klant samenwerken en wordt helpen co-creëren. De 

klanten gaan steeds meer zelf doen. Wat ze niet zelf kunnen regelen ze, als ze dat 

willen, met familieleden, vrienden en kennissen. Of ze doen een beroep op de 

medewerkers bij WIJ of een andere organisatie.  

De grens tussen klant en organisatie doet er steeds minder toe en dat geldt ook voor 

de grenzen binnen de organisatie, tussen afdelingen, functies, vrijwilligers en 

beroeps, werkvloer en leiding. Als iedereen bezig is klanten het allerbeste te bieden 

doet iedereen waar hij zelf het beste in is, ongeacht rang of positie. 

Bij WIJ werken verreweg de meeste mensen op vrijwillige basis maar het kunnen ook 

betaalde medewerkers zijn. Voor het werk maakt het geen verschil. Vrijwillige en 

betaalde medewerkers trekken bij WIJ gelijk op. Samen met de klanten.  

Bovendien vullen die co-creërende klant en vrijwilliger elkaar perfect aan. Betaalde 

medewerkers blijven nodig - voor taken die klanten en vrijwilligers niet willen of kun-

nen doen - maar het worden er minder. Hoe beter de activiteiten de mensen in staat 

stellen zichzelf en elkaar te helpen, hoe minder professionele ondersteuning nodig is. 

Net als thuis. Missie en strategie 

Dit soort keuzes - wat we willen en hoe we dat aanpakken  - komen bij WIJ niet van 

een leiding of bestuur maar van de mensen die samen WIJ zijn. Ingewikkeld is dit 

niet. Het werkt niet veel anders dan bij veel mensen thuis waar belangrijke besluiten 

ook in gezamenlijkheid worden genomen en ook van iedereen een bijdrage wordt 

verwacht. Net als thuis heeft ook bij WIJ elke situatie zijn eigen wij. 
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In de praktijk betekent dit goed afstemmen tussen alle belanghebbenden, of dat nou 

klanten zijn, medewerkers, collega's bij andere organisaties of anderen. Allemaal 

praten ze mee en definiëren ze elke dag opnieuw hun relatie tot elkaar en wat ze 

samen hebben of doen. Een gemeenschap is er als er mensen zijn die elkaar iets te 

bieden hebben dat ze relevant en belangrijk vinden. Als ze voor elkaar van waarde 

zijn. 

Het WIJ-gevoel 

Dit is iets wat mensen uit zichzelf doen en wat je niet moet willen afdwingen (want 

dan is het weg). Wel kunnen die mensen samen dit bevorderen door voor elkaar van 

waarde te willen zijn. Door passie dus, aandacht voor elkaar en wederzijds respect. 

Door transparant en toegankelijk te zijn en snel te reageren. En door de afspraken die 

ze maken beter en sneller na te komen dan de ander verwacht. 

Hoe beter mensen onderling dit doen en laten blijken, hoe waardevoller en 

aantrekkelijker ze voor elkaar worden. En hoe meer mensen met die gemeenschap te 

maken willen hebben omdat ze er plezier en waarde aan ontlenen. 

Dit noemen we het WIJ-gevoel. Van betekenis willen zijn voor een ander en daardoor 

voor jezelf. Dat begint bij ieder van ons persoonlijk. Vandaar ook die slogan. WIJ 

begint bij jou. Of: Hoe minder IK, hoe meer WIJ. Of: waar een WIJ is, is een weg. Of: 

Elke waarde creëert haar eigen WIJ. 

Anders organiseren 

Meer dan een naam is WIJ een manier van doen en een manier van zijn. Dit wil niet 

zeggen dat er geen organisatie of bestuur nodig is. Alleen juridisch al valt daar niet 

aan te ontkomen en is dat ook niet nodig. Wel nodig is een manier van organiseren 

en besturen die WIJ helpt om zoveel mogelijk WIJ te zijn. Als organisatie is WIJ vooral 

een dienende, ondersteunende, toetsende, reflecterende organisatie die haar succes 

afmeet aan de mate waarin ze mensen helpt om voor elkaar van waarde te zijn. Meer 

informatie over WIJ als organisatie volgt verderop. 
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2. De goede mensen helpen 

Behalve dat WIJ mensen helpt wil WIJ dat ook zo goed mogelijk doen en hier steeds 

beter in worden. Goed wil zeggen dat WIJ de 'goede' mensen helpt, de goede dingen 

doet, en de dingen goed doet. Steeds beter worden wil zeggen dat je weet hoe goed 

of slecht je het nu doet, daarover nadenkt en bewust probeert dat wat beter kan 

beter te doen. En vervolgens nagaat of het inderdaad verbetert, volgens de klanten, 

partners, medewerkers. En opnieuw nadenkt en bewust probeert te verbeteren. 

Systematisch. Altijd. 

De goede mensen. Draaglast en draagkracht 

De mensen die WIJ wil helpen zijn kwetsbaar. Denk aan mensen met beperkingen, 

chronisch zieken, ouderen die hulp nodig hebben. Kwetsbaarheid heeft met tal van 

factoren te maken maar per saldo komt het erop neer dat bij deze mensen de 

draaglast groter is dan de draagkracht. Waarbij draagkracht niet alleen slaat op de 

persoon zelf - of hij bijvoorbeeld life events kan hanteren - maar ook op diens sociaal 

netwerk. Of hij, voor de zaken die hij zelf niet kan, kan terugvallen op hulp van 

familie, buren of vrienden. Omdat echter deze factoren — netwerkkwaliteit en 

probleemoplossend vermogen — niet zichtbaar zijn is moeilijk te zeggen wie die 

kwetsbare mensen zijn. 

Risicoprofielen 

WIJ hanteert daarom, als second best oplossing, risicoprofielen. Samen met andere 

organisaties heeft WIJ deze laten opstellen door Nicis Institute en de 

afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda. Tabel 1, verderop, laat in 

vier leeftijdsgroepen zien wat per leeftijdsgroep de belangrijkste risicofactoren zijn. 

Mensen  voor wie deze risicofactoren van toepassing zijn, zeker als het er meer dan 

één is, zijn vaak minder weerbaar en hebben een beperkt sociaal netwerk. Preciezer: 

de kans daarop is significant groter. Denk aan jonge mensen die vanwege een 

beperking weinig mensen ontmoeten en daardoor weinig sociale contacten hebben. Of 

aan ouderen die familieleden, vrienden en bekenden verliezen door ziekte, dementie, 

immobiliteit of overlijden.  

Kwetsbaar zijn mensen, aldus Nicis Institute, bij wie er een stapeling van risico's 

plaatsvindt. WIJ noemt mensen kwetsbaar als drie of meer risicofactoren van 

toepassing zijn. Mensen voor wie één of twee risicofactoren van toepassing zijn lopen 

risico op verminderde zelfredzaamheid.  

http://www.nicis.nl/
http://www2.breda.nl/index.php?simaction=content&mediumid=34&pagid=1774
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Tabel 1 - Risicofactoren 

http://api.ning.com/files/PmHbo1717wQkIO4aVlPnYBk06mHebKCNZBj-LIhzYM5V-9QuzSvFN87NKcuzN1uQmhDcblm5HCN9cS5YL2VDSDPvLW4wLY8Z/NicisWIJRisicofactoren1.png
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WIJ gebruikt de risicofactoren niet om klanten te selecteren. Daar is het vakmanschap 

van de professional voor nodig (betaald dan wel vrijwillig, als de competenties er 

maar zijn).  

Klantprofielenmeting 

Door jaarlijks te meten hoeveel mensen WIJ bereikt en hoeveel daarvan beantwoor-

den aan de risicoprofielen bepaalt WIJ de relevantie van de activiteiten. Hoe meer 

kwetsbare mensen er gebruik van maken (bereik) en hoe groter hun aandeel is in de 

klantenpopulatie (focus), hoe hoger de relevantie.  

Het doel is een zo hoog mogelijke relevantie (bereik en focus) te realiseren met 

onderscheidende activiteiten. Onderscheidend zijn activiteiten waarvoor geen alter-

natief bestaat (bijvoorbeeld hulp bij de persoonlijke administratie) of alleen alterna-

tieven die voor de doelgroep niet bereikbaar of niet aantrekkelijk zijn. 

Activiteiten die relevant noch onderscheidend zijn en dit ook niet kunnen worden, 

worden geleidelijk afgebouwd om ruimte te maken voor activiteiten die deze potentie 

wel hebben. 

In de portfolio hieronder staan de relevante activiteiten van WIJ in de twee bovenste, 

de onderscheidende activiteiten in de twee linker kwadranten. 

  

 
Figuur 1 - Portfolio 

  

http://api.ning.com/files/JguLjOtwecNPOtgme*-0Eb*ZXZoX*hMH7x9IU95EvmctbzAMO8A*EvzV-ZUMj-EzU9tuGDDnyZ22xSF7AUOyAsd*LaqUBv1l/WIJportfolio.png
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Een portfolio als deze roept het beeld op van statische activiteiten die worden 

georganiseerd voor een passieve doelgroep. Dat is niet het geval. Bij alle activiteiten, 

individueel of groepsgewijs, doet de klant actief mee en krijgen de activiteiten dus 

een persoonlijke invulling. 

Ook gebeurt er veel in de relatie met klanten wat in deze portfolio niet is te zien. 

Denk aan een vrijwilliger die bij een klant komt om te helpen met de persoonlijke 

administratie maar al gauw ook andere zaken voor de klant regelt. De echte waarde 

die hij biedt, aandacht, is in geen enkele portfolio onder te brengen. 

Dit neemt niet weg dat de portfolio een helder inzicht biedt in de waarde van de 

verschillende activiteiten en het belang ervan voor de doelgroep. 

3. De goede dingen doen 

Mensen helpen zelfredzaam te zijn doe je het best door ze te helpen de factoren die 

de zelfredzaamheid belemmeren of de effecten ervan zoveel mogelijk weg te nemen. 

Tabel 2 laat zien door welke factoren verminderde zelfredzaamheid ontstaat. De 

groen omlijnde zijn factoren die kunnen worden beïnvloed. 

Drie kernfuncties 

De beïnvloedbare  factoren kunnen worden geclusterd onder drie noemers: regie over 

je eigen leven, contact met mensen met eenzelfde achtergrond of leefstijl als jijzelf, 

en praktische hulp bij zaken die je zelf niet kunt. 

WIJ komt zo tot drie kernfuncties: 

 Regieondersteuning – Ondersteuning van individuele personen bij complexe pro-

blemen. De diagnose van het probleem leidt tot een oplossing waarmee de klant 

en andere betrokkenen tevreden zijn. Als er hulp nodig is of blijft komt deze zoveel 

mogelijk van familie, vrienden en bekenden, of - als dit niet mogelijk is - van 

vrijwilligers. De anamnese of diagnose komt van een sociaal werker. Als er sprake 

is van complexe problematiek zonder perspectief op verbetering, en dit risico's 

inhoudt voor de persoon zelf of voor diens omgeving, houdt de sociaal werker 

toezicht. 
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Tabel 2 - Oorzaken en symptomen van afnemende zelfredzaamheid 

  

http://files.wij.benjij.org/Bedrijfsplan/FactorenVerminderdeZelfredzaamheid.png
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 Ontmoeting – Mensen helpen, stimuleren en prikkelen om hun huis uit te komen 

en andere mensen te ontmoeten. Door dit te doen blijft er contact, worden zaken 

die problematisch zijn tijdig gesignaleerd en worden isolement en verwaarlozing 

voorkomen. Waar mogelijk resulteert ontmoeting in meer sociale en maatschappe-

lijke participatie. Ontmoeting wordt georganiseerd door als het kan de klanten zelf, 

vrijwilligers, familie en vrienden, wijkbewoners, verenigingen e.d. Belangrijk, naast 

de recreatieve component, is beweging. Bij beweegactiviteiten doet WIJ een 

beroep op vrijwilligers en op gediplomeerde docenten. 

 Praktische hulp – Directe hulp als en zolang dat nodig is. Deze hulp is 

beschikbaar in de vorm van hulp bij de post en administratie, hand- en 

spandiensten, boodschappentaxi, begeleid vervoer, maaltijdbezorging en 

bibliotheek aan huis. 

De ambitie van de WIJ is de drie kernfuncties zo af te stemmen op de wensen, 

competenties en leefwereld van elke individuele klant dat hij er graag gebruik van 

maakt  (klantsturing) en dit bijdraagt aan zijn zelfredzaamheid.  

Figuur 2, hieronder, laat zien hoe de kernfuncties de verbindende schakel zijn 

tussen de missie en de activiteiten. 

 

Figuur 2- Missie, kernfuncties, activiteiten 

http://files.wij.benjij.org/VanMissieNaarActiviteitenWIJkleuren.png
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Meer is niet beter 

Cruciaal in figuur 2 is het gearceerde gebied: de afstemming op de behoeften, 

competenties en beleving van elke individuele klant. Zonder deze kanttekening zou 

het schema de indruk kunnen wekken dat de zelfredzaamheid toeneemt naarmate 

men meer gebruik maakt van de genoemde activiteiten. Niets is minder het geval. De 

kunst is de hulp en zorg zo aan te bieden dat enerzijds de mensen die ze nodig 

hebben er gemakkelijk en graag gebruik van maken, anderzijds dit zo te doen dat 

mensen alles wat ze er zelf aan kunnen doen zoveel mogelijk zelf doen. 

Hoe meer mensen buiten de deur komen bijvoorbeeld en onder de mensen komen, 

hoe beter het is. Maar nog beter is het, als daar sociaal-culturele activiteiten voor 

nodig zijn, dat ze die activiteiten zoveel mogelijk zelf organiseren of mee helpen 

organiseren.  

Dit is ook wat de mensen zelf het liefste willen. Met succes de eigen talenten aan-

spreken maakt mensen sterker en gelukkiger dan afhankelijk zijn van hulp van 

buiten, en houdt bovendien die talenten in conditie. Niet benutten van de eigen kracht 

resulteert uiteindelijk in verlies ervan en dus meer afhankelijkheid van hulp en zorg 

dan nodig is. 

Vakmanschap en verantwoordelijkheid gaan mooi samen 

Deze agogische visie op zelfstandigheid en hoe dit het best kan worden bevorderd 

spoort goed met nieuwe bestuurlijke inzichten over de financiering van hulp en zorg. 

Vanuit de verantwoordelijkheidstrap die met dit denken is geïntroduceerd komt 

eenzelfde ordening als vanuit agogische optiek: eerst zelf doen, dan de omgeving, 

dan de gemeenschap, dan professionals. 

Figuur 3 laat een voorbeeld zien van hoe dit werkt. Het betreft de heer De J. die leeft 

als een kluizenaar, in de war is, schulden maakt en overlast veroorzaakt voor de 

buurt. De afbeelding laat zien op welke personen in de loop der tijd een beroep wordt 

gedaan  om ervoor te zorgen dat de heer De J. zelfstandig kan blijven wonen op een 

manier die voor de omgeving, schuldeisers e.d. aanvaardbaar is.  

Van belang is een goede anamnese bij het begin van het proces die erop is gericht 

maximaal de eigen kracht van de klant en diens netwerk aan te spreken. Door dit zo 

te organiseren kan vervolgens veel van de uitvoering worden belegd bij familieleden, 

kennissen en vrijwilligers. Iedere klant krijgt zodoende zijn eigen WIJ. Een netwerkje 

van personen die voorzien in de hulp die nodig is om zelfstandig te wonen.  



14 van 30 

 

De goede vraag, de goede oplossing 

De anamnese wordt gedaan door een maatschappelijk werker. Hier is voor gekozen 

nadat in 2008 een onderzoek naar de interne klantprocessen leerde dat klanten die 

vroegen naar specifieke diensten te snel werden doorgeleid naar de betreffende 

afdeling. Onvoldoende werd onderzocht wat de precieze vraag was, of de gevraagde 

oplossing inderdaad een goede oplossing zou zijn, en of de klant of diens omgeving 

niet zelf in die oplossing konden voorzien.  

Sindsdien begint het klantproces bij de maatschappelijk werker zodat een goede 

inschatting van de situatie van de klant, van de vraag en van alle mogelijke 

oplossingen in beeld komt. De beslissing, welke oplossing het wordt, ligt bij de klant. 

Geen medewerking of geen vraag 

Dat vaak een beroep kan worden gedaan op familieleden en kennissen is  geen 

vanzelfsprekendheid. Het komt geregeld voor dat enige aandrang moet worden 

uitgeoefend. 

Dit geldt ook voor sommige klanten. Klanten bij wie sprake is van gedragsproblemen 

of verminderde eigen regie zitten vaak niet te wachten op hulp. Liever gaan ze deze 

uit de weg. De 'vrager' is vaak niet de klant zelf maar diens familie, een corporatie, 

Figuur 3 - Elke klant zijn eigen proces en zijn eigen netwerk 

http://files.wij.benjij.org/Bedrijfsplan/NetwerkTrap.png
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huisarts e.d. De kunst is zo'n contact met de klant te krijgen dat hij zelf actief sturing 

neemt over zijn eigen leven. 

Elke klant zijn eigen WIJ 

Wat het voorbeeld in figuur 3 ook laat zien is dat het netwerkje, de eigen WIJ, kan 

bestaan uit familieleden en kennissen, vrijwilligers en andere professionals zoals in dit 

geval een geriater en psychiater. Maar dit kunnen ook huisartsen zijn, 

verpleegkundigen, corporatiemedewerkers, noem maar op. De sociaal werker zoekt 

uit het brede spectrum aan mogelijkheden die oplossingen die het beste passen bij 

wat de klant vraagt of nodig heeft. De sociaal werker zelf doet bij voorkeur niets of zo 

weinig mogelijk in de uitvoering. 

Vijf uitgangspunten 

Eigen oplossingen ontwikkelt WIJ alleen als die elders niet te vinden zijn. Bij de 

ontwikkeling van diensten en activiteiten laat WIJ zich leiden door vijf 

uitgangspunten: 

 De klant centraal - Elke activiteit van elke medewerker is terug te voeren op een 

echte vraag van een echte klant. WIJ participeert bijvoorbeeld niet in projecten, 

louter en alleen omdat er geld voor is. Dergelijke activiteiten leiden af van de 

missie. 

 Onderscheidende activiteiten - WIJ doet geen dingen waar de samenleving al in 

voorziet of die anderen beter doen. 

 Vrijwilligers waar het kan, beroeps waar het moet - Welzijnswerk mag 

eigenlijk niet nodig zijn. Veel beter is het als mensen voor elkaar zorgen. Voor 

mensen zonder eigen netwerk is vrijwilligerswerk een goed maatschappelijk 

alternatief. 

 WIJ levert kwaliteit - Wat kwaliteit is staat niet in een boek maar beoordeelt de 

klant. WIJ meet de tevredenheid bij onze klanten doorlopend, niet om mooie cijfers 

te verzamelen maar om na te gaan wat beter moet. 

 Alleen activiteiten die renderen - Renderen wil zeggen dat WIJ zich richt op 

mensen met een verminderde zelfredzaamheid en alleen activiteiten aanbiedt die 

aantoonbaar bijdragen aan herstel en behoud van die zelfredzaamheid. 
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4. De dingen goed doen 

Mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen zijn er in evenveel soorten en 

maten als andere mensen. Wat ze delen, en vitale mensen even goed, is dat ze 

behoefte hebben aan aandacht, praktische hulp, veiligheid en contact, en zelf de regie 

over hun leven willen voeren. Dat noemen we kwaliteit van leven. 

In essentie, leerde een klein onderzoek onder klanten en  medewerkers, komt 

kwaliteit van leven neer op vier zaken die in orde moeten zijn: 

 Regie - Je eigen beslissingen kunnen nemen. 

 Competent zijn - Wat je bedenkt zelf kunnen doen of gedaan kunnen krijgen. 

 Ons soort mensen – Contact met mensen zoals jij, met dezelfde leefstijl of 

achtergrond. Mensen die je verstaan. 

 Er toe doen - Nodig zijn voor een ander, betekenis hebben. 

Welke hulp mensen nodig hebben en hoeveel hulp verschilt per persoon en per 

moment. Aandacht kan een deel van de andere behoeften wegnemen, maar juist 

(echte) aandacht is bij kwetsbare mensen vaak weinig voorhanden en bij mensen in 

isolement helemaal niet. Kunnen vitale mensen (die dezelfde behoeften hebben) 

hierin prima voorzien via hun sociale netwerk, kenmerkend voor kwetsbaarheid is nou 

net dat dat netwerk er niet is of te weinig kwaliteit heeft. 

Voor jou 

WIJ werkt hoofdzakelijk voor deze mensen die voor hulp niet kunnen terugvallen op 

familie, vrienden of bekenden, terwijl de hulp en zorg die ze zoeken nou net de hulp 

en zorg zijn die zo'n persoonlijk netwerk biedt. Persoonlijke aandacht, voor jou, echte 

hulp, op maat, gegarandeerd, proactief, snel beschikbaar, geen gedoe (geld, 

indicatie), en alles kunnen regelen (integraal, compleet). 

Veel hulp en zorg van instellingen beantwoordt hier niet aan. Onpersoonlijk, inflexibel, 

afstandelijk,bemoeiziek, ongrijpbaar en onbereikbaar. Mensen die er nog geen 

gebruik van maken gaan dat uit zichzelf niet gauw doen, ook al is het nog zo nodig. 

Sowieso schakelen mensen niet gauw een onbekende instelling in. Liever gaan ze af 

op het oordeel van mensen die ze kennen en anders zien ze er gauw van af. 

Goede hulp is vertrouwd, toegankelijk en bruikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van 

persoonlijke begeleiding bij het deelnemen aan activiteiten. Of door bij de 
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boodschappentaxi de klanten niet alleen te vervoeren maar ze ook te helpen als ze in 

de winkel zijn. 

WIJ wil de mensen die niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk hulp die zo dicht 

mogelijk in de buurt komt van de hulp die ideaaltypisch dat eigen netwerk levert als 

het er wel zou zijn. Aansluiten dus bij wat de klanten zelf willen, aanvullend, ze 

helpen om te leven op hun manier.  

 

5. Inrichten en organiseren 

Een gemeenschap bestuurt anders dan een organisatie. Waar mensen bij het woord 

organisatie al gauw denken aan afdelingen, functies, gebouwen en managers, hebben 

ze bij een gemeenschap niet meteen zulke heldere beelden. Een vereniging komt nog 

het dichtst in de buurt maar een vereniging doet ook denken aan contributies, een 

bestuur en vergaderen, allemaal zaken die er in een gemeenschap niet zijn. Die is er 

gewoon en bestaat vanzelf vanwege de band die de mensen hebben die de 

gemeenschap vormen. 

Bovendien is een gemeenschap dynamisch. Mensen doen iets met elkaar zolang dat 

waarde voor ze heeft. Voor zover er iets wordt bestuurd doen die mensen dat samen, 

elk op hun eigen manier. 

Sturing vanuit de klant 

In het werk van alledag komt de sturing vooral van de klanten. Dat zijn gewone 

mensen die hulp nodig hebben en daarvoor een beroep op WIJ doen. Voor hen is WIJ 

gewoon die instantie waar ze voor die hulp terecht kunnen.  

Het werkproces volgt vanaf dat moment het klantproces zoals hierboven is geschetst. 

Een maatschappelijk werker beoordeelt de situatie. Voor eenvoudige zaken doet hij 

meteen een beroep op in- of externe collega's die een goede oplossing kunnen 

bieden.  

Complexe of onduidelijke vragen, en vragen die van andere organisaties komen, 

worden samen met de klant en diens netwerk onderzocht en zoveel mogelijk ontrafeld 

in hanteerbare deelproblemen waar familieleden, andere bekenden of vrijwilligers een 

oplossing voor kunnen bieden. Waar dat maar kan wordt een beroep op deze 

personen gedaan. 
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Deze werkwijze doet recht aan het feit dat elke klant bijzonder is. Oplossingen zoeken 

die passen bij de behoeften, beleving en competenties van individuele klanten, en 

daarbij zoveel mogelijk een beroep doen op de talenten van die klant en diens 

omgeving, is maatwerk pur sang. Om dat goed te kunnen doen krijgen de 

medewerkers een ruim mandaat om naar eigen inzicht beslissingen te nemen.  

Afstemming via spelregels 

Afstemming tussen de medewerkers gebeurt aan de hand van een paar spelregels. De 

belangrijkste zijn de volgende: 

 Klant centraal – De medewerkers hebben de behoeften, competenties en beleving 

van elke klant helder in beeld en voorzien samen met die klant in een passend 

aanbod. Klanten die niet kunnen terugvallen op een eigen netwerk helpen ze zo'n 

netwerk op te bouwen. 

 Leren en verbeteren – De medewerkers reflecteren regelmatig op hun ervaringen 

en streven ernaar de dienstverlening aan klanten voortdurend te 

verbeteren. Vragen over de keuzes die ze maken beantwoorden ze serieus, 

integer en transparant, om het even wie de vraag stelt. Ze zijn bereid op hun 

keuzes terug te komen als er andere, betere opties zijn. 

 Samenwerking – De medewerkers zien de hele klant en niet alleen het stukje of 

product waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Omdat zij niet alles kunnen bieden 

wat klanten nodig hebben en zeker niet in alles de beste kunnen zijn zoeken ze 

samenwerking met in- en externe collega’s als ze hierdoor hun klanten meer 

waarde kunnen bieden.  

 Actorschap - Ieder bestuurt eigen werk en samen besturen we WIJ. Besturen 

komt in essentie neer op wederzijds afspraken maken en nakomen. Ieder is 

verantwoordelijk, ook voor het werk van collega’s. We spreken elkaar aan.  

 Rekenschap - Bij WIJ zijn er geen leidinggevenden. Medewerkers toetsen zelf 

welke waarde ze samen met klanten en andere belanghebbenden bieden, wat hun 

aandeel daarin is en wat die klanten en belanghebbenden daarvan vinden, en 

verantwoorden zo hun inzet. Collega's toetsen of ze dat eerlijk, volledig en integer 

doen. 

Werken volgens deze spelregels stelt hoge eisen aan de medewerkers in termen van 

communicatie en samenwerking. Doen wat je zegt, daar rekenschap over geven, ook 
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aan elkaar, kunnen instaan voor elkaars werk. Dat lukt met mensen aan boord met 

de goede houding. Die passie, aandacht en respect combineren met goed zijn in hun 

werk. Ervoor terug krijgen ze het plezier van de mooie prestaties en de voldoening 

van tevreden klanten, collega's en samenwerkingspartners. 

Ieder bestuurt zijn eigen werk, samen besturen we WIJ 

Zo samenwerken noemen we bij WIJ besturen. Besturen is een ander woord voor 

afstemmen, samen een richting kiezen en daar samen naartoe sturen. Ieder zoekt 

voortdurend naar een optimale balans tussen wat klanten, collega's, financiers en 

andere belanghebbenden willen en wat wij en hij zelf willen. Daarbij houden we er 

rekening mee dat ieder zijn eigen waarheid heeft. Het resultaat van deze 

afstemmingsprocessen zijn afspraken. Deze afspraken vormen de kern van de 

besturing. Ook niet nakomen van afspraken gebeurt proactief en expliciet. 

Jaarlijks is er een moment waarop de medewerkers samen het werk verdelen dat 

gedaan moet worden. Belangrijke weegfactoren hierbij zijn de belangstelling en 

competenties van de medewerkers. Voor elke activiteit resulteert dit in een 

proceseigenaar die verantwoordelijk is voor een goede afstemming, uitvoering en 

verantwoording.  

Strategische vraagstukken - waarbij strategie staat voor de weg (stratos) om de 

missie te realiseren  - bespreken de medewerkers in themabijeenkomsten. Idealiter 

zouden alle medewerkers bijeenkomsten kunnen en moeten beleggen en zo 

leerprocessen op gang brengen maar zo ver is het nog niet. Intern wordt aan de weg 

getimmerd met onder meer een huisacademie die op dit moment in voorbereiding is. 

Waarde realiseren doe je samen 

WIJ wil met deze wijze van werken en besturen verder komen dan het 

traditionele concept van aan de ene kant de organisatie en aan de andere kant de 

klant, medewerker, partner of financier, allen met hun eigen deelbelangen die in 

balans moeten worden gebracht. WIJ zoekt doelgericht naar raakvlakken, naar de 

waarde die de verschillende groepen en individuen bindt. Dat kan op allerlei manieren 

maar per saldo komt het erop neer dat je nagaat hoe je een ander - een collega, een 

partner, een klant, een financier - blij maakt. En daar vervolgens naar handelt. 

Gunnen dus en delen. Het WIJ-gevoel. 
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6. Meten en leren 

Bewust beter gaan presteren kan alleen als je weet hoe goed of slecht de prestatie nu 

is. WIJ heeft hiervoor een toetsingskader ontwikkeld dat bestaat uit vijf indicatoren. 

Dit zijn de volgende vijf:  

 Bereik - Bereikt WIJ de goede mensen? Heeft WIJ de goede klanten? 

 Tevredenheid - Biedt WIJ klanten, partners, financiers, medewerkers zoveel 

waarde dat ze er blij mee zijn? 

 Baat - Is WIJ zelf tevreden over het effect dat de inspanningen hebben gehad? 

Heeft het bijgedragen een grotere zelfredzaamheid? 

 Kosten - Wat hebben de activiteiten gekost, per individuele klant? 

 Synergie - Heeft WIJ dankzij samenwerking met andere organisaties klanten meer 

waarde kunnen bieden en waaruit bestaat dat extra dan 

Het mooist zou het zijn als WIJ kon zeggen hoeveel zelfredzaamheid dankzij de 

activiteiten is voortgebracht of hoeveel zelfredzaamheid per geïnvesteerde euro. Dat 

kan niet en dat is logisch. Zelfredzaamheid is afhankelijk van veel meer factoren, om 

te beginnen van de inbreng van de klanten zelf en hun omgeving. Zie ook tabel 2 met 

de oorzaken en gevolgen van afnemende zelfredzaamheid. 

Indicatoren 

Wat de indicatoren wel in beeld brengen is of WIJ maximaal bijdraagt aan het 

bevorderen en in stand houden van de zelfredzaamheid. Als volgt: 

 Bereik – Deze indicator brengt in beeld hoeveel kwetsbare mensen WIJ bereikt. 

Onder kwetsbaar wordt verstaan het aantal mensen voor wie drie of 

meer risicofactoren van toepassing zijn. Hoe aantrekkelijker de activiteiten zijn in 

de ogen van deze mensen, is een aanname, hoe meer deze mensen eraan mee 

zullen werken of er gebruik van maken. Geteld worden alleen mensen die 

regelmatig gebruik maken van de diensten en activiteiten. 

 Waarde of tevredenheid – Deze indicator wordt gemeten bij klanten, 

medewerkers, andere organisaties en financiers. Bij de klanten en medewerkers 

gebeurt dit aan de hand van rapportcijfers die worden gevraagd in telefonische 

interviews. In de interviews wordt de klanten gevraagd wat zij belangrijk vinden in 

http://files.wij.benjij.org/Bedrijfsplan/FactorenVerminderdeZelfredzaamheid.png
http://wij.begintbijjou.nl/page/2-van-missie-naar-klant-de##risicofactoren
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de dienstverlening of activiteiten en hoe WIJ op die punten kan verbeteren. Hoe 

hoger het cijfer, hoe beter WIJ het doet in de ogen van de klant.  

WIJ voert de tevredenheidsmeting bewust zelf uit om te kunnen voorzien in 

bruikbare feedback, betrekking hebbend op concrete feiten en gebeurtenissen en 

op de mensen die ermee te maken hebben. Het doel is niet een mooi rapportcijfer 

maar goede feedback en daardoor betere dienstverlening. Goede feedback is 

concreet en specifiek en nodigt uit tot actie als daar aanleiding toe is, of is fijn om 

te ontvangen als klanten juist erg tevreden zijn. 

Bij medewerkers wordt op eenzelfde manier de waarde of tevredenheid gemeten. 

Bij samenwerkingspartners stelt WIJ de tevredenheid vast aan de hand van 

interviews, bij de financiers aan de hand van evaluaties en afname van diensten en 

activiteiten. 

 Gerealiseerde baat – Deze indicator drukt uit of de activiteit oplevert waarvoor 

zij bedoeld is. Bij de kernfunctie praktische hulp is dit evident (een rit met de 

boodschappentaxi, maaltijd aan huis e.d.: productie en baat vallen samen). 

Bij de kernfuncties regieondersteuning wordt geteld hoeveel klanten een passende 

oplossing hebben gevonden en geaccepteerd, of daar waar dat kan een beroep is 

gedaan op de eigen kracht van de klant en zijn omgeving, en of hierdoor minder 

een beroep is gedaan op duurdere vormen van hulp en zorg. 

Bij ontmoeting is de baat gelijkgesteld aan het aantal contactmomenten, dit vanuit 

de aanname dat ontmoeting ervoor zorgt dat bij mensen die geregeld buiten de 

deur komen de kans op isolement kleiner is.  

Voor beweegactiviteiten is aangetoond dat de baat sterk toeneemt als mensen niet 

één maar twee keer of vaker per week de spieren oefenen die ze dagelijks veel 

gebruiken. Baat is in dit geval gelijkgesteld met het gemiddelde aantal keren dat 

mensen deelnemen aan beweegactiviteiten. 

 Kosten – Deze indicator wordt uitgedrukt in de gemiddelde kosten per klant. Hoe 

lager deze kosten, is de aanname, hoe efficiënter WIJ de middelen besteedt. 

 Synergie - Hiermee wordt bedoeld de mate waarin WIJ door samenwerking met 

andere organisaties meer waarde voor de klanten realiseert, bijvoorbeeld door een 

betere oplossing te bieden of dit sneller te doen. De indicator is nieuw en wordt 

vanaf 2012 toegepast. 
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Van dashboard naar scorebord 

De vijf indicatoren samen geven aan hoe goed WIJ het doet en zijn bovendien voor 

alle medewerkers zichtbaar. Hiermee is ook de informatievoorziening afgestemd op 

samen besturen. De vragen die vervolgens gesteld worden zijn er drie: Hebben we 

bereikt wat we wilden bereiken? Hebben we gedaan wat we wilden doen? Komt de 

exploitatie overeen met de begroting? De antwoorden op deze vragen resulteren in 

directe verbeteracties en in nieuwe plannen voor een volgende cyclus. 

7. Verrichten en toetsen 

Toetsing van de prestaties laat al enige jaren zien dat WIJ goede en stabiele 

resultaten boekt. De laatste toetsing geeft het volgende beeld: 

 Een bereik onder de kwetsbare Bredanaars van .... - van de totale Bredase 

bevolking kan 5 als kwetsbaar worden getypeerd, boven de 75 jaar is dat een 

derde. Van deze kwetsbare Bredanaars bereikt WIJ ruim 18%. De meeste klanten 

zijn 55-plussers. Onder de 55-plussers is het bereik 45,5%.  

 Een rapportcijfer 8 - Zowel klanten als vrijwilligers waarderen hun relatie met 

WIJ met een rapportcijfer 8. De continue succesfactor bij de klanten blijkt echte 

aandacht. Dat WIJ wel komt om een schilderijtje op te hangen of een kast te 

verplaatsen. Klanten krijgen daardoor het gevoel dat ze er nog toe doen en dat er 

mensen zijn die moeite voor ze doen. Bij de vrijwilligers is dit niet anders. Daar 

gaat het om de goede ruil. Past het werk bij wat de vrijwilliger zoekt? Doet het er 

toe? Kun je ermee thuis komen? Maak je er nieuwe vrienden mee? Zie voor 

achtergrondinformatie de blog Goud en het artikel Ruilen op hoog niveau. 

De tevredenheid onder samenwerkingspartners wordt op dit moment onderzocht in 

een serie interviews met vertegenwoordigers van deze organisaties. De 

belangrijkste vraag is of WIJ de organisaties helpt om hun missie te realiseren. 

De tevredenheid onder medewerkers wordt af en toe gemeten. De laatste keer was 

in 2009. In een meting van &Samhoud kwam de tevredenheid uit op een 

rapportcijfer 7,6 waarmee WIJ op twee na de organisatie was met de hoogste 

score die &Samhoud ooit gemeten had. 

 De gerealiseerde baat komt overeen met de doelen 

 Regieondersteuning – De klanten van wie het dossier is afgesloten hebben 

nagenoeg allemaal een passende oplossing gevonden. Als praktische hulp nodig 

http://www.annekekrakers.nl/2010/12/goud-gastblog/
http://wij.begintbijjou.nl/page/hrm-ruilen-op-hoog-niveau-1
http://www.samhoud.nl/
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is wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op familie, buren en vrienden of, 

als dat niet kan, vrijwilligers. 

  Ontmoeting – Voor zover geregistreerd nam elke klant gemiddeld 59 keer deel 

aan een activiteit wat een toename is van 7% ten opzichte van 2009. 

  MBvO – De gerealiseerde baat, hier uitgedrukt in de gemiddelde deelname-

frequentie per deelnemer, daalde van 34 in 2008 naar 28 in 2009. 

  Praktische hulp – Het totaal aantal contacten bij de vrijwilligersdiensten steeg 

van 8886 in 2009 naar 9.909 in 2010 (+12%). 

 Daling van de kosten – De kosten  (kosten minus eigen bijdrage) per bereikte 

kwetsbare Bredanaar daalden van € 449 naar € 431, ofwel met 4%. 

8. Actuele ontwikkelingen 

Of het haalbaar is om deze prestatie op dit niveau te handhaven is op dit moment niet 

te zeggen. De omgeving van WIJ is net als die van andere bedrijven en 

maatschappelijke organisaties volop in beweging en onvoorspelbaar.  

Belangrijke ontwikkelingen zijn de volgende: 

 Hulp en zorg zijn uit - Moderne mensen regelen het liefst hun eigen zaken en 

blijven zo ver mogelijk bij hulp en zorg vandaan. Kun je, is dan de vraag, hulp en 

zorg zo organiseren dat het geen hulp of zorg lijkt? Dat is ook hulp. Niemand die 

het zelf kan of doet maar de beleving is anders. Je helpt jezelf. Je houdt zelf de 

regie en gaat met de leverancier een transactie aan. Je weet ook waar die 

leverancier zit en wat je er wel en niet kunt krijgen. En bovenal is er niet die 

associatie met oud en gebreken want de bakker en de fietsenmaker zijn er voor 

iedereen. Je hoort erbij.  

 Krimpende budgetten - In 2011 en 2012 zijn de subsidies voor welzijnswerk fors 

gekrompen. Welzijnswerk zal meer dan in het verleden door de klanten zelf 

gefinancierd moeten worden en dus door de klanten als de moeite waard moeten 

worden gezien. Zomaar hulp ontvangen, betaald door een ander, is nu nog de 

gewoonste zaak van de wereld maar zal dat steeds minder worden.  

 Andere mensen, andere overheid - Behalve dat de budgetten krimpen 

verandert ook de kijk op de relatie tussen burgers en overheid. Loslaten, zegt het 
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nieuwe paradigma. Van een verzorgingsstaat zijn we onderweg naar een 

participatiestaat waarin de mensen voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Met het 

WIJ-concept en het zoeken naar verdere nieuwe wegen loopt WIJ hierop vooruit. Je 

kunt het ook anders zeggen: met het nieuwe denken over de relatie tussen burger 

en overheid ontstaat een klimaat waarin het WIJ-concept beter gedijt. 

 Welzijn en zorg vervlechten - Met de toenemende extramuralisering en 

ambulantisering krijgen (traditioneel extramuraal) welzijn en (traditioneel intra-

murale) zorg steeds meer met elkaar te maken. De mensen die zelfstandig gaan 

wonen of dat blijven doen hebben niet alleen zorg nodig maar ook hulp bij allerlei 

alledaagse zaken. Om ergens naar toe te gaan, een formulier ingevuld te krijgen, 

aan goede voeding te komen, noem maar op. Welzijn en zorg mogen dan wel uit 

zijn, er komen ook steeds meer mensen die niet zonder kunnen.  

Dan nog, ook voor kwetsbare mensen geldt dat ze het aanbod kritisch zullen 

toetsen en de moeite waard moeten vinden, zeker als ze zelf flink moeten 

bijdragen in de kosten. Om te beginnen zal de hulp en zorg bekend moeten zijn, 

zoals die bakker en fietsenmaker, en beschikbaar moeten zijn in hun directe 

omgeving.  

 Altruïstisch surplus - Behalve dat er meer kwetsbare mensen zelfstandig gaan of 

blijven wonen komen er ook steeds meer mensen die zich als vrijwilliger willen 

inzetten of op andere manieren behulpzaam willen zijn. Bovendien zijn die mensen 

steeds beter opgeleid. Beschikte dertig jaar geleden 10% van de volwassen 

Nederlanders over een opleiding op HBO-niveau of hoger, tegenwoordig is dat 

meer dan een derde. Bij diverse nieuwe activiteiten zoals Bibliotheek-aan-huis of 

Zorg voor elkaar blijkt het aantal mensen dat wil helpen groter zijn dan het aantal 

mensen dat hulp nodig heeft.  

Tegelijk is er ook hulp waar geen mensen voor te vinden zijn omdat het zwaar of 

onaangenaam is. Denk aan de mensen met gedragsproblemen waar maatschappe-

lijk werkers mee te maken hebben. De kunst is voor het aantrekkelijke werk zoveel 

mogelijk een beroep op vrijwilligers, mantelzorgers, burgers te doen en het 

moeilijke en onaangename werk aan beroepskrachten te laten. 

  

http://www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?v=81495efb-c2b0-4fba-b822-b90b4bb26c96
http://www.zorgvoorelkaar.com/
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9. 2012 en verder 

WIJ zal zich de komende jaren richten op de volgende hoofdlijnen: 

 Regieondersteuning, ontmoeting, praktische hulp - WIJ zal de drie kern-

functies continueren en versterken. Bijzondere aandacht is nodig voor de toeleiding 

van mensen die hulp en zorg uit de weg gaan. Samenwerking met medewerkers 

van andere organisaties kan bijdragen aan een betere signalering. 

 Meer 'mensen', minder beroeps - Meer een gemeenschap worden impliceert dat 

WIJ meer een organisatie van de mensen wordt en minder van de deskundigen. Bij 

elke vacature zal kritisch worden nagegaan welke onderdelen van de betreffende 

functie door vrijwilligers zouden kunnen worden uitgevoerd. Het woord vrijwilliger 

zal geleidelijk uit het vocabulaire verdwijnen. WIJ is straks een gemeenschap van 

gewone mensen met een voor- en achternaam en een gezamenlijke ambitie: 

kwetsbare mensen helpen met zelfstandig wonen.  

Hoe ver WIJ hierin kan gaan zal de ervaring leren. Dit jaar trekken de beheerders 

zich terug uit de WIJ-locaties in de wijken en zullen vrijwilligers, buurtbewoners en 

klanten de activiteiten die de beheerders uitvoerden zelf moeten gaan uitvoeren. 

Dit is een hoge ambitie die niet zonder risico is. Het is de vraag of de klanten en 

vrijwilligers, merendeels oud en deels zwak, hier toe in staat zijn. Aan de andere 

kant is bekend dat een nieuwe omgeving andere competenties bij mensen 

aanspreekt. Een paar beheerders blijven dit jaar op de achtergrond beschikbaar 

om te assisteren waar dit nodig is.  

 Branding - WIJ zal naar het voorbeeld van WijKWijS de activiteiten van merk-

namen en een eigen uitstraling voorzien. Doel is barrières voor mensen die wel 

hulp en zorg nodig hebben maar niet met oud of hulp geassocieerd willen worden 

zoveel mogelijk weg te nemen. Net als bij WijKWijS zal WIJ bij de ontwikkeling van 

merken volop samenwerking zoeken met andere organisaties, sterker nog, de 

branding benutten om samenwerking te bevorderen en de gezamenlijke 

activiteiten bekend en toegankelijk te maken.  

 EEN - WIJ werkt in de uitvoering - bij individuele klanten, in de locaties in de 

wijken, in De Prins e.d. - al volop samen maar wil ook waar dit kan de organisatie 

van de samenwerking verbeteren. Dit heeft onder meer geresulteerd in het 

samenwerkingsverband EEN dat zich ten doel stelt kwetsbare mensen die als ge-

http://www.wijkwijs.info/
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volg van regelgeving of handelen van reguliere organisaties tussen de wal en het 

schip vallen op te vangen en te helpen om een goede oplossing te realiseren. EEN 

zal onder meer een gezamenlijke frontoffice voor vrijwilligersdiensten inrichten, 

laagdrempelige beweegprogramma's ontwikkelen voor mensen die niet of weinig 

bewegen, en activiteiten ontwikkelen die mensen helpen om hun sociaal netwerk te 

versterken. Geprobeerd wordt om goede ervaringen met werkwijzen die elders zijn 

toegepast in Breda te implementeren en verder te ontwikkelen.  

 Eenzame ouderen systematisch geholpen - Behalve dat WIJ, STIB en BCG 

grotendeels 'draaien' op vrijwilligers zoeken deze organisaties ook samenwerking 

met andere vrijwilligersorganisaties. Onder andere gebeurt dit in het project 

'Eenzame ouderen systematisch geholpen'. Dit project is een vervolg op het project 

'Interventiestrategieën bij eenzame ouderen' waarin WIJ en de Twern in 

samenwerking met Tranzo systematisch in beeld hebben gebracht waardoor 

eenzaamheid ontstaat en welke mogelijkheden er zijn om hier verandering in te 

brengen. In het nieuwe project worden eenzame ouderen actief benaderd door in 

eerste instantie vrijwilligers van WIJ, STIB, Zonnebloem en ouderenbonden, in 

tweede instantie (waar dat nodig is) maatschappelijk werkers van IMW, MEE en 

WIJ. 

 M&S - In de alliantie M&S zoeken WIJ en zeven andere organisaties naar 

organisatorische verbeteringen die resulteren in betere hulp en zorg tegen lagere 

kosten. De alliantie heeft in quickscans een tiental maatschappelijke problemen 

geanalyseerd en verbindt dit jaar de conclusies in waardenetwerken waarin 

organisaties gaan samenwerken. Geprobeerd wordt het toetsingskader, hierboven 

genoemd, door te ontwikkelen tot een instrument dat bruikbaar is voor alle 

deelnemende organisaties. Als het goed is kan het kader ook door gemeentes 

worden gebruikt voor de beoordeling van offertes. 

 Sociale teams - Een voorbeeld van een waardenetwerk is het sociaal team, 

bestaande uit maatschappelijk werkers van IMW, MEE en WIJ, dat dit jaar start in 

Breda Zuidwest. De ambitie is  alle hulpvragen die normalerwijze bij een van de 

drie organisaties terecht komen integraal op te lossen, overeenkomstig de 

principes die eerder in dit bedrijfsplan zijn beschreven (zelf doen wat zelf kan et 

cetera). Als de resultaten overeenkomen met de verwachtingen worden daarna ook 

in andere gebieden sociale teams opgericht, en wordt de samenwerking uitgebreid 

naar andere organisaties.  
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 Verzorgingshuizen - In een groot aantal verzorgingshuizen zet WIJ al sinds jaar 

en dag vrijwilligers in. In drie verzorgingshuizen - Hagedonk, de Leystroom en 

Westerwiek - is deze samenwerking de afgelopen jaren geïntensiveerd en heeft dit 

goede resultaten opgeleverd. Het verst gaat de samenwerking in Hagedonk waar 

het zorgcentrum de zorg 'doet' en WIJ het welzijn en HRM vrijwilligers. Inmiddels 

worden voorbereidingen getroffen om deze werkwijze ook in andere zorgcentra te 

gaan toepassen. 

 WIJ als netwerk - De samenwerking en interactie die WIJ in het gewone leven 

tot stand brengt begint langzaamaan zichtbaar te worden op internet en in sociale 

media. 'Binnenshuis' maken medewerkers, betaald en vrijwillig, goed gebruik van 

de communitysite waar informatie en ervaringen worden gedeeld, buitenshuis is al 

enige ervaring opgedaan met Twitter, Facebook en Linkedin. Dit jaar komt er een 

nieuwe site waar deze communitysite in op gaat en waar ook mensen van buiten 

de organisatie aan kunnen meedoen. De nieuwe site koppelt 'warm' met Facebook, 

Linkedin en Twitter. 

 

Bronnen en achtergrondinformatie 

De klant centraal. Doen wat klanten vragen (2005) - Over wat er nodig is aan 

professionaliteit en bedrijfsvoering, wil de klant centraal staan. Klanten besturen 

professionals, professionals besturen managers. 

Veranderen in netwerken (2006) - Is de samenvatting van een onderzoek naar 

succes- en faalfactoren van netwerksamenwerking in wonen, welzijn en zorg. Kort 

door de bocht begint goed samenwerken tussen organisaties met goed samenwerken 

binnen organisaties. Wie dit niet voor elkaar heeft - en voor 90 procent van de 

organisaties is dat het geval - krijgt het extern ook niet voor elkaar. 

Van kaasstolp naar jungle. De wereld in 2020 (2008) - Beschrijft tien aspecten van de 

maatschappelijke transformatie die aan de gang is. Soortgelijke bespiegelingen, veel 

uitgebreider, zijn te vinden in de boeken van Bakas, in 'Mijn organisatie is een 

oerwoud' van Jef Staes en in 'De seizoenen van de tijdgeest' van Tom Kniesmeijer. 

Als de klant geen vraag heeft. Social marketing: veranderen doen mensen zelf (2008) 

- Is een blog over de ambities van campagnes die zijn gericht op gedragsverandering. 

Vaak zijn de resultaten bedroevend en krijgt de doelgroep de schuld. Het vakgebied 

social marketing biedt het instrumentarium voor campagnes die wel werken. 

https://twitter.com/#!/wijbegintbijjou
http://www.facebook.com/wijbegintbijjou
http://www.linkedin.com/company/1225962?trk=pro_other_cmpy
http://wij.begintbijjou.nl/page/de-klant-centraal-doen-wat
http://wij.begintbijjou.nl/profiles/blogs/veranderen-in-netwerken
http://wij.begintbijjou.nl/page/van-kaasstolp-naar-jungle
http://wij.begintbijjou.nl/profiles/blogs/social-marketing-veranderen
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Oud is uit, welzijn en zorg ook (2009) - Is een blog over de nieuwe generatie ouderen 

en hoe je daar je aanbod op kunt afstemmen. 

Welzijn in de 21e eeuw. Essay (2010-2011) - Is het verslag van een onderzoek bij 

zeven topbestuurders over de vraag wat zij innovatie noemen en hoe zij innoveren. 

De conclusie is dat in welzijn geen innovatie plaatsvindt. Het essay sluit af met 

stappen die nodig zijn om wel tot innovatie te komen. Op dezelfde site staat ook een 

reflectie op de innovatie bij WIJ zelf. 

Welzijn in de 21e eeuw. Samenvatting (2011) - Is een samenvatting van het essay 

die in mei is gepubliceerd in het blad Zorg en Welzijn. 

Welzijn in de 21e eeuw. Presentatie (2011) - Gaat verder dan het essay en is een 

kritische reflectie op de bedrijfsvoering in welzijn, en een perspectief op heel ander 

welzijnswerk dat kan bestaan zonder subsidies (en anders geen recht van bestaan 

heeft). 

http://www.welzijn-21e-eeuw.nl/page/oud-is-uit-welzijn-en-zorg-ook
http://www.welzijn-21e-eeuw.nl/page/essay-1
http://www.welzijn-21e-eeuw.nl/page/samenvatting-welzijn-in-de-21e
http://www.welzijn-21e-eeuw.nl/page/welzijn-in-de-21e-eeuw-de-presentatie
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