Goede hoewijgeven
integraal
Voorbeelden
vorm aan
Krant participatie?

Hoe worden burgers
beter geholpen
tegen lagere kosten?
In gemeenteland wordt hard gewerkt aan een integrale aanpak
van de decentralisaties. Hoe kunnen ze gezamenlijk aangepakt
worden én elkaar versterken zodat burgers beter geholpen worden tegen lagere kosten?
•
•
•

In veel gemeenten zijn er pilots en ontwikkelen zich interessante concepten,
die ook een meerwaarde kunnen hebben in andere gemeenten. De gemeenten uit de regio Twente hebben Arcon gevraagd om goede voorbeelden van
oplossingen te inventariseren, die passend zijn voor de Participatiewet in
combinatie met een van de andere decentralisaties (Jeugdzorg of Wmo/
AWBZ).
Overijsselse beleidsmedewerkers en deelnemers aan de LinkedIn-groepen
Participatiewet en decentralisaties: Het nieuwe WIZ-domein, AWBZ naar
gemeenten en Welzijn Nieuwe Stijl hebben talloze voorbeelden, initiatieven
en ideeën uit heel Nederland gegeven. Wij hopen dat het zal inspireren tot
een betere integrale aanpak van de decentralisaties.

Zijn er bijvoorbeeld alternatieven voor individuele voorzieningen,
zoals begeleiding?
Kunnen doelgroepen gecombineerd worden?
Kan de tegenprestatie uit de nieuwe Participatiewet ingezet worden
voor de Wmo en/of Jeugdwet?
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a

Tegenprestatie
en participatiebanen

Hoe kunnen
bijstandsgerechtigden
worden ingezet?
In de nieuwe Participatiewet krijgt de tegenprestatie (naar vermogen
maatschappelijke taken uitvoeren in ruil voor de uitkering) meer nadruk.
Daarnaast is er ruimte voor participatiebanen (met behoud van
uitkering werken en gericht op uitstroom naar betaald werk).
Bij een integrale aanpak kan bekeken worden of bijstandsgerechtigden
ingezet kunnen worden voor de uitvoering van Wmo-taken en
Jeugdwettaken. In deze rubriek staan voorbeelden van hoe
bijstandsgerechtigden nu al worden ingezet.

Het ePortfolio is een instrument
dat gebruikt kan worden om ervaringen van (vrijwilligers-)werk en bijbehorende
competenties vast te leggen. Dit kan inzicht geven bij het zoeken/zetten van een
stap richting opleiding of werk.

>

www.arcon.nl/eportfolio

Burgerinitiatieven opzetten
Doen en laten brengt je thuis
Combinatie tussen: Participatiewet en AWBZ/Wmo
Verantwoordelijke organisatie: De Achterkant, De Participatieformule,
Gemeente Utrecht, fonds Nuts Ohra en het Participatiefonds OGGZ Utrecht
Waar? Gemeente Utrecht

Toelichting:
In het project Doen en laten brengt je thuis ontwikkelen bijstandsgerechtigden zich tot Ervaringscoaches, die allerlei zelforganiserende initiatieven opzetten
met en voor andere bijstandsgerechtigden (of mensen die minder participeren).
Het hele project staat in het teken van het samen bouwen aan een participatiesamenleving. Het leuke is dat deelnemers aan de zelforganiserende initatieven
zich zelf ook weer ontwikkelen tot Ervaringscoach. De opleiding tot coach moet
verdiend worden, evenals het doorgroeien naar betaald werk. In het project zijn
diverse functies beschikbaar waardoor Ervaringscoaches door kunnen groeien
naar betaald werk.

>

www.doenenlatenutrecht.nl

Chauffeurs voor AWBZ-vervoer

Maatschappelijke projecten

Combinatie tussen: Participatiewet en Wmo/AWBZ
Verantwoordelijke organisaties: Zorgboerderij de Piet in Ypelo en Carintreggeland
Waar? Gemeente Wierden

DeBroekriem

Toelichting:
Zorgboerderij de Piet in Ypelo en Dagvoorziening Carintreggeland in Wierden delen een bus waarvan deelnemers
voor de opvang (nu nog AWBZ-begeleiding) gebruikmaken. Zorgboerderij de Piet is destijds met de Gemeente
Wierden in contact getreden en heeft gevraagd of er mensen zijn met een bijstandsuitkering die op vrijwillige basis
als chauffeur willen rijden op de bus voor het vervoer van en naar de zorgboerderij. Inmiddels zijn er op deze manier
drie chauffeurs werkzaam.

>
2

www.zorgboerderijdepiet.nl
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Combinatie tussen: Participatiewet en AWBZ/Wmo
Verantwoordelijke organisaties: De Broekriem
Waar? Heel Nederland
Toelichting:
De Broekriem is een actieve on- en ofﬂine-beweging die in heel Nederland
inspirerende activiteiten en netwerkontmoetingen organiseert voor werkzoekenden. Deelnemers werken actief aan het onderhouden en uitbreiden
van hun netwerk. Daarnaast worden gezamenlijk vrijwillig maatschappelijke
projecten uitgevoerd.

>

www.debroekriem.nl

Hulpdiensten
Verschillende gemeenten zetten onder andere bijstandsgerechtigden in om
mensen met een hulpvraag te helpen. Voorbeelden van hulpdiensten zijn:
was- en strijkservice, klussen in huis, tuinonderhoud, mantelzorgondersteuning,
kinderoppas en nog veel meer. Concrete voorbeelden zijn:

Vaals helpt
Combinatie tussen: Participatiewet en Wmo/AWBZ
Verantwoordelijke organisaties: Gemeente Vaals en Vrijwilligerscentrale Vaals
Waar? Gemeente Vaals
Toelichting:
Vaals helpt bestaat uit De Hulpdienst, de Boodschappenhulp en het Marktbezoek. Een jobcoach zorgt voor de matching tussen vraag en aanbod en de begeleiding van de WWB’ers, voor wie dit onderdeel is van hun re-integratietraject.

>

www.vaals.nl/actueel/vaals-helpt_3743

Service in de stad
Combinatie tussen: Participatiewet en AWBZ/Wmo
Verantwoordelijke organisaties: Zeventien verschillende organisaties uit
Oldenzaal
Waar? Gemeente Oldenzaal
Toelichting:
In dit Oldenzaalse project wordt noaberschap in de stad gestimuleerd.
Het is opgezet door de gemeente, vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen.
Dit laagdrempelige dienstenaanbod (waaronder klussendienst Boeskoolhulp)
biedt hulp aan o.a. senioren en mensen met een lichamelijke beperking.
Naast ‘gewone’ vrijwilligers worden ook bijstandsgerechtigden ingezet.

>

Bijdrage aan het verenigingsleven
Om de sociale cohesie te bevorderen laten steeds meer verenigingen zich ondersteunen door
mensen met een uitkering.
Combinatie tussen: Participatiewet en Wmo/AWBZ
Verantwoordelijke organisaties: SVZW
Waar? Gemeente Wierden
Toelichting:
Bij voetbalvereniging SVZW in Wierden kunnen bijstandsgerechtigden terecht voor leerwerkplaatsen.

www.serviceindestad.nl

Huishoudelijke hulp en sociale
cohesie (professionele burenhulp)
Zorgwacht
Combinatie tussen: Participatiewet en AWBZ/Wmo
Waar? Gemeente Utrecht
Toelichting:
Zorgwacht is de naam van het Utrechtse project waarbij vrouwen in de
bijstand een eenjarig BBL-leerwerktraject volgen voor Helpende Zorg en
Welzijn (mbo niveau 2).
Ze werken ongeveer 18 uur per week bij cliënten met een Wmo-indicatie
huishoudelijke ondersteuning. Doordat zowel degenen die hulp krijgen als de
leerling in dezelfde wijk wonen, groeit de onderlinge betrokkenheid en wordt
de sociale cohesie groter.

>

www.zorgwacht.nl

Respijtzorgvrijwilligers
voor mantelzorgers
Combinatie tussen: Participatiewet en Wmo/AWBZ
Verantwoordelijke organisaties: Lokale zorg- en welzijnsorganisaties die
vrijwillige respijtzorg aanbieden en de gemeente
Waar? Gemeente Spijkenisse en Gemeente Katwijk
Toelichting:
In de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op familie en vrienden. Een
deel van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Om ervoor te zorgen dat
mantelzorgers hun taken langer kunnen volhouden is af en toe een moment
vrijaf (respijt) belangrijk. In onder andere Spijkenisse en Katwijk worden langdurig werklozen opgeleid tot respijtzorgvrijwilliger. Zij ondersteunen mantelzorgers en degenen voor wie gezorgd wordt.

>

www.movisie.nl/artikel/langdurig-werklozenondersteunen-mantelzorgers

Begeleiding aan mensen met dagbesteding
Zorgboerderij de Viermarken
Combinatie tussen: Participatiewet en AWBZ/Wmo
Verantwoordelijke organisaties: Zorgboerderij de Viermarken
Waar? Gemeente Enschede
Toelichting:
Zorgboerderij de Viermarken in Enschede heeft afspraken gemaakt met het Werkplein om HBO-opgeleide
mensen als vrijwilliger te verwijzen naar de zorgboerderij om mensen in de dagbesteding te begeleiden.

>

www.viermarken.nl
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Integrale toegang

Het Inwonersplein is een integraal loket in Assen
Assen. Burgers kunnen hier fysiek
en digitaal terecht voor vragen en problemen op het gebied van wonen, werken,
inkomen, schulden, opgroeien en opvoeden, gezondheid, vervoer, opleiding, vervoer,
mantelzorg, veiligheid, sociale contacten en vrije tijd.

>

www.assen.nl/Inwonersplein/Welkom_op_het_digitale_Inwonersplein

Een ander voorbeeld is het gebruikmaken van een vragenformulier met bijbehorend
dossier voor werk, inkomen, zorg en welzijn, zoals dat in Dichterbij Vollenhove
wordt gebruikt. Een systeem dat hiervoor is ontwikkeld, heet Mens Centraal.
Dit samenwerkingsmodel is ontwikkeld door Divosa en de VNG en wordt ondersteund
door een geautomatiseerd systeem voor de ketenpartners (sociale dienst, UWV,
Wmo-loket, Veiligheidshuis etc.).

>

www.menscentraal.com

Er vindt ook samenwerking plaats in het klantproces tussen Wmo, jeugdzorg, onderwijs en werk. Bijvoorbeeld op Walcheren in de sociale wijkteams. Daar staan
één loket, één dossier, één contactpersoon centraal en wordt gewerkt in gebiedsgerichte teams met generalisten uit organisaties die zich bezighouden met welzijn,
veiligheid, ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, werk, inkomen en onderwijs.

>

http://www.vng.nl/ﬁles/vng/nieuws_attachments/2012/2012_08_15_
houtskoolschets_klantproces_walcheren.pdf

De komende jaren wordt winst verwacht bij het integreren van activering en vormen
van werk en dagbesteding bij de Wmo-keukentafelgesprekken. Naar verwachting krijgt dit proces in 2015 meer aandacht.

Succesvolle voorbeelden
Participatiewet, jeugdzorg en Wmo/AWBZ
Bij alle decentralisaties speelt een toegangsvraag. In hoeverre kunnen de toegang en toeleiding integraal opgepakt worden?

Combinatie
beschut werk,
dagbesteding en
re-integratie

d

Steeds vaker wordt er ingezet op meer zinvolle activiteiten
en doelmatige ondersteuning voor mensen met
dagbesteding en beschut werk, door mensen met een
uitkering in te schakelen zodat ze werkervaring kunnen
opdoen (re-integratie).

Aan de ene kant wordt dit georganiseerd
door zorgaanbieders, die vernieuwende
concepten ontwikkelen. Een voorbeeld
is Pluryn gehandicaptenzorg. Deze
zorginstelling heeft verschillende commerciële concepten ontwikkeld, waarbij
diverse doelgroepen en burgers met afstand tot de arbeidsmarkt samenwerken.
Dit zijn onder andere een buurtmarkt in
Groesbeek en ﬁetsenwinkel Bikewerk in
Nijmegen.

>

www.pluryn.nl

Anderzijds worden verschillende doelgroepen steeds vaker ingezet bij arbeidsintensieve, vaak ideologische projecten.
Een voorbeeld is te vinden in Oosterdel,
waar WWB’ers, SW’ers en mensen
met arbeidsmatige dagbesteding

4
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samenwerken in de bioLogische
tuinderij duurSaam. Dit is een
samenwerkingsverband tussen de Stichting Veldzorg (landschapsbeschermer)
en WNK Bedrijven (re-integratie).
Bij Stichting StadsAkkers telen
vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden en
mensen uit zorginstellingen op verschillende plekken in Apeldoorn, op ongeveer
twee hectare grond, biologische groente
en fruit voor de voedselbank. Het streven
is om binnen vier jaar tweehonderd
mensen aan het werk te hebben en ook
producten te leveren aan buurtbewoners,
restaurants en winkels in de stad. Het
doel is armoede te bestrijden, maar ook
het samenbrengen van mensen.

>

www.stadsakkers.nl

c

Combinatie
beschut werk
en dagbesteding

Er ontstaat steeds meer samenwerking tussen (arbeidsmatige) dagbesteding en beschut werk. Een voorbeeld is de Zwolse samenwerking
tussen de sociale werkvoorziening
Wezo Groep, Frion (zorginstelling
voor mensen met een verstandelijke
beperking) en RIBW IJssel-Vecht
(geeft ondersteuning aan mensen
met een psychische en psychiatrische
beperking).
Op de Werkelaar werken zowel SW’ers
als mensen met dagbesteding. Er
wor-den instrumenten ontwikkeld
voor beide groepen, zoals zorgplannen, competentieproﬁelen en beoordelingsformulieren. Jobcoaches
plaatsen deelnemers indien mogelijk
bij reguliere werkgevers.

>

http://vimeo.com/41480662

In Harderwijk is Kringloopwinkel
Multitoon opgericht, een initiatief van
de sociale werkvoorziening Inclusief
Groep en AWBZ-instelling Meerkanten. Inmiddels is het doorontwikkeld
naar kringloopwinkel Het Goed,
een leerwerkbedrijf waarbinnen vijf
doelgroepen participeren, waaronder
AWBZ-cliënten, SW’ers, uitkeringsgerechtigden, inburgeraars en senioren.
In Peel en Maas is Dagbesteding 2.0
ontstaan. Gepensioneerde bewoners
van kleine kernen gaven aan dat zij de
dagbesteding wilden verzorgen voor
hun ouders en andere dorpsgenoten in
het dorpshuis. Met busjes haalden ze
ouderen uit het verpleeghuis op en in
het dorpshuis kwamen verschillende
doelgroepen bij elkaar.

De professionele begeleiding veranderde van hoofdaanbieder naar
ondersteuner via zorg op afroep.
Sinds kort werken ook mensen uit de
sociale werkvoorziening in hun eigen
dorpshuis.
Een andere combinatievorm is sociale
werkvoorziening Lander (Rivierenland, Betuwe), die enkele jaren
geleden al een accreditatie AWBZ voor
begeleiding heeft verkregen. Sindsdien voeren ze op bescheiden schaal
de arbeidsmatige dagbesteding uit.
Deelnemers aan de dagbesteding zijn
over de verschillende afdelingen van
het bedrijf verspreid.

>

www.landergroep.nl

Inspirerende voorbeelden
combinatie Participatiewet
en Wmo/AWBZ
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Kwetsbare mensen
ondersteunen naar
actieve participatie
Je ziet dat verschillende doelgroepen
vaak ingezet worden voor projecten die
de leefbaarheid versterken. Een voorbeeld is Support & Co. Dit is een supermarktorganisatie in kleine dorpskernen
en stadswijken waar de leefbaarheid
onder druk staat. Zij zetten mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt in en bieden
leerwerktrajecten of zinvolle dagbesteding. Daarnaast voeren ze zowel geïndiceerde als niet-geïndiceerde klussen
uit, zoals thuiszorg, onderhoud openbaar
groen en klussen bij mensen thuis.

>

Ook bij Vitale Sportverenigingen
of Actief Betrokken Clubs (in o.a.
Enschede, Oldenzaal en Kampen) wordt
steeds vaker werk gemaakt van de combinatie van verschillende doelgroepen.
Zo worden re-integratietrajecten opgesteld voor WWB’ers, werkzaamheden
uitgevoerd door SW’ers en vindt dagbesteding plaats bij de sportvereniging.
Dit alles in het kader van Maatschappelijk
Betrokken Verenigen.

www.supportenco.nl

>
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http://www.destentor.nl/
regio/apeldoorn/beekbergen/
joseﬁen-krijgt-haar-eigenboekwinkel-1.2830189

Maar ook reguliere bedrijven gaan
steeds meer Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen en het wordt in dat kader
steeds gebruikelijker om plekken voor
dagbesteding, beschut werk en reintegranten aan te bieden. Bijvoorbeeld
bij Stichting Arcon in Borne en bij
Boekhandel Beekbergen. Bij sommige bedrijven past het in het beleid om
naast ‘reguliere’ medewerkers plaats te
bieden aan mensen die moeite hebben
met participeren. Zo biedt Arcon voor
tweeënhalve dag in de week (zonder
ﬁnanciële compensatie) een dagbestedingsplaats aan voor een medewerker
met een niet-aangeboren hersenletsel.
Hij heeft echt een meerwaarde voor
de organisatie en wordt onder andere
ingezet als acteur in trainingssituaties om
loket- en welzijnsmedewerkers te leren
meer ge-kanteld te werken, ook bij mensen die gezien worden als kwetsbaar.
Bij de boekhandel komt het voort uit
de privésituatie, waarbij de dochter
van de eigenaresse het syndroom van
Down heeft en een voor haar passende
werkplek zocht.

Stichting 4PK is opgericht door
maatschappelijk betrokken ondernemers.
Ze zetten binnen 4PK hun expertise,
ervaring en creativiteit in om kwetsbare
mensen te ondersteunen op weg naar
actieve participatie in de samenleving.
In eerste instantie is het gericht op
vrijwilligerswerk voor mensen met een
bijstandsuitkering of dagbesteding, zoals
in de nuts- en stadstuinen. Maar in het
verlengde daarvan ondersteunt 4PK ook
bij de overstap naar werkprojecten.

>

www.stichting4pk.nl

e

Jeugdzorg
en participatie
In de jeugdzorg is steeds vaker oog
voor participatie in zowel betaald als
onbetaald werk. Zo bekijkt de
Stichting Jongerencoach uit
Harderwijk niet alleen wat er nodig is
qua zorg, maar ook qua werk.

>

www.stichtingjoco.nl

En bij VG-zorgaanbieder de Haardstee uit Leiden zijn er werkprojecten
opgezet met jeugd- en opvoedhulporganisatie Cardea voor cliënten met
een beperking, normaal begaafde
cliënten met een aan autisme verwante stoornis en jongeren vanuit de
jeugdzorg. Er zijn een timmerproject
en een theehuis.

>

Interessante
voorbeelden
Participatiewet
en jeugdzorg

www.dehaardstee.nl

Tot slot is er nog SEARCH. Dit is een
voorbeeld van een sluitende transitie
van school naar werk, waarbij bedrijf,
onderwijs, jobcoaching en (jeugd)zorg
intensief samenwerken. Het is een succesvolle aanpak waarbij jongeren hun
laatste schooljaar VSO doorbrengen in
een bedrijf en daar in 3 praktijkperiodes geschoold en toegerust/ingewerkt
worden voor een betaalde baan. Project
Search wordt in Nederland uitgevoerd
door Kenniscentrum Perspectief, onder
andere in Almelo.

>
>

f

www.projectsearch.us
www.perspectief.org

Afspraken
met werkgevers

Voorbeelden Participatiewet
en Wmo/AWBZ
Steeds meer gemeenten stellen voorwaarden aan werkgevers bij opdrachtverlening (social
return), doen een appel op maatschappelijk verantwoord ondernemen of stimuleren
ondernemers om werklozen en mensen met een beperking plaats te bieden (bijvoorbeeld
door het vastleggen in een convenant of pact).
Tot nu toe worden vooral afspraken
gemaakt over het in dienst nemen van
medewerkers met een beperking. Maar
in de toekomst is de verwachting dat ook
wordt bekeken of werkgevers bereid zijn
om dagbesteding of beschut werk te bieden. Daarop vooruitlopend ontwikkelt de
Provincie Overijssel een Maatschappelijk Toegevoegde Waardemeter. Dit
is een inkoopinstrument voor overheden
bij kleine opdrachten zodat maatschappelijk betrokken ondernemers voorrang

krijgen bij de opdrachtverlening. Een van
de items waarvoor bedrijven beloond
worden is het bieden van banen, scholing, beschut werk of dagbesteding aan
mensen met een beperking. Daarnaast
zijn er andere vormen om bij aanbestedingen rekening te houden met de
sociale bijdrage van een bedrijf.

>
>

Ook kiezen gemeenten er steeds vaker
voor om zelf mensen met een beperking
in dienst te nemen of een beschutte
werkplek of dagbesteding bij de gemeente aan te bieden. De gemeente
Zwolle werkt bijvoorbeeld samen met de
sociale werkvoorziening Wezo en regionaal afvalbedrijf ROVA aan het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte.

www.stichtingsocialreturn.nl
www.pianoo.nl
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burgerkracht
wederkerigheid
democratiseren
vertrouwen
burgerinitiatieven
ondernemerschap
kleinschaligheid

Nóg een aantal tips:
Prikkel burgers en professionals
met ‘wat als’-scenario’s.
Laat ze in een virtuele wereld
allerlei voorbeelden uitdenken
en inschatten wat hiervan de
voor- en nadelen zijn.
Probeer oplossingen niet te
bedenken met de bestaande
situatie als referentiekader, maar
bedenk wat je zou doen als je
‘vanaf 0 begint’.
Wees bereid om te kiezen!
Maak slimme combinaties met
het bedrijfsleven.
Stap van het macroniveau
naar het microniveau.

Geïnspireerd
en nu verder!
In de participatiesamenleving staat meedoen centraal. De decentralisaties die gepland
staan voor 2015 zijn hierop gericht. Het is de uitdagende taak voor gemeenten om deze
participatie integraal aan te pakken. In deze krant heeft u een rijke verzameling van
voorbeelden kunnen lezen waarbij een combinatie gemaakt wordt tussen transities en
doelgroepen. Nu vraagt u zich misschien af: er staan allerlei inspirerende voorbeelden in de
krant, maar hoe moet ik nu verder? Hoe implementeer ik die goede voorbeelden/best
practices? Over de toekomst van participatie is geﬁlosofeerd met een aantal visionairen1.
Burgerkracht, het democratiseren van burgerinitiatieven, ondernemerschap, wederkerigheid, vertrouwen en kleinschaligheid zijn volgens hen de begrippen die in de toekomst
belangrijk zijn/blijven bij de organisatie van participatie. Dilemma’s hierbij zullen zijn: de
schaalgrootte en de balans tussen betaalde en vrijwillige ondersteuning.
1 Wendy Bent-de Bont (gemeente Hof van Twente), Arjan Kampman (Divosa), Mariëtte Klein Kranenberg (Spectrum, partner met
Elan), Maarten Witteveen (Arcon)

Arcon
Azelosestraat 25
7622 NC Borne
T: 074 242 65 20
E: info@arcon.nl
I: www.arcon.nl
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Met dank aan:
Provincie Overijssel
Ambtenaren van gemeenten in de provincie Overijssel
LinkedIn member van de groepen ‘Participatiewet en decentralisaties:
Het nieuwe WIZ-domein’, ‘AWBZ naar gemeenten’ en ‘Welzijn Nieuwe Stijl’
‘Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning’
(Radar, in opdracht van de ministeries van VWS en SZW, oktober 2012)
‘Drie transities, één perspectief’ (Berenschot, december 2012)

Zoek individueel verrassende
combinaties. Bijvoorbeeld voor
iemand die houdt van bakken:
ga naar de plaatselijke bakker
en vraag of iemand daar dagbesteding kan doen.
En hoe een gemeente hierin
kan sturen? Gebruik hiervoor het
‘keukentafelgesprek’.
Innovatie komt van onderaf.
Stimuleer mensen die dagelijks
begeleiding/zorg verlenen om
met nieuwe ideeën te komen.
Investeer in kleinschalige
vernieuwende projecten en stel
hiervoor bijvoorbeeld kleine
budgetten beschikbaar.
Voor een menselijke maat en
meer betrokkenheid van de
samenleving is het wenselijk om
te investeren in kleinschalige
voorzieningen (in een wijk of
dorp), ook al leidt dat tot meer
overhead bij gemeenten.
Stel ook ‘onbestemde budgetten’
beschikbaar, zodat er ruimte is
om te ontdekken en te experimenteren.
Probeer als overheid en als
organisatie belemmeringen
op te heffen.

• Samenstelling en redactie:
Ester van Leeuwen,
Maaike Moulijn,
Eline Pool
• Vormgeving: www.zwietart.nl

