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Activiteitenprogramma Samen – Leren 2020 

 

Inleiding: 

 

Eind 2019 is de “Toekomstagenda sociaal domein Maastricht Heuvelland” tijdens een tweetal 

bijeenkomsten geëvalueerd. Op een andere manier dan gebruikelijk, namelijk door enkele 

ervaringsdeskundigen gelegenheid te geven om hun verhaal en ervaringen te delen met de 

aanwezigen. 

 

De praktijk laat zien dat projecten en “beleid” onvoldoende een bijdrage leveren aan de 

gewenste transformatie in het sociaal domein. Om dit te doorbreken zullen alle betrokken 

professionals  vanuit een andere benaderingswijze hun opdracht tegemoet moeten treden. Met 

andere woorden, vooral anders  werken voor en met name mét de inwoners. Gericht anders 

werken met als doel:  “gelukkige burgers” en “geen armoede”. 

Zowel de adviesraden sociaal domein, de burgers, de bestuurders en de professionals 

gebruiken daarbij trefwoorden zoals:  

“Minder regelgeving, verminderen administratieve rompslomp, minder betuttelen, verkleinen 

afstand burger-overheid, maar ook stoppen met de knip tussen beleid en uitvoering, grote 

beleidsstukken en praten óver de inwoner. Beter luisteren, streven naar financiële en 

inhoudelijke ontschotting, toegankelijke communicatie, optimale dienstverlening en een 

faciliterende overheid”. Dit vraagt verandering in gedrag en aanpak; van alle partijen. Op dit 

moment worden aan alle professionals werkzaam in het sociaal domein Maastricht 

Heuvelland, trainingen werken met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid 

aangeboden. Ook inwoners komen in beweging onder aansporing van het Positieve 

Gezondheid en Ik Positief Gezond. 

 

De bedoeling: 

In dit activiteitenprogramma worden deze trefwoorden vertaald in ideeën voor een andere 

aanpak.1 Ideeën, omdat we deze ook graag samen met onze inwoners en organisaties willen 

bespreken en verder willen uitwerken.  

Dat sluit aan bij de wens van de adviesraden sociaal domein die aangeven behoefte te hebben 

aan minder papier en meer dialoog en praktische werkwijzen op basis van ervaringen van en 

met de burgers. Dus geen eenmalig project maar een proces van verandering, van “A naar 

Anders”. 

De bedoeling is om aan de hand van deze praktische en ook flexibele ideeën kleine en soms 

ook grotere “hefbomen” te laten ontstaan voor een betere (samenwerkings)relatie tussen de 

burgers en de overheid/instellingen. Het is onze overtuiging dat door een betere verbinding 

c.q. samenwerking tussen de leef- en systeemwereld inhoudelijke én financiële voordelen 

ontstaan voor alle betrokkenen. 

 

Uitgangspunten: 

 Kwalitatief monitoren met conclusies en voorstellen voor verbetering (datasturing). 

 Mensen zijn krachtig, die hoef je niet “in hun kracht te zetten”. Mensen zijn prima in 

staat om aan te geven wat er nodig is (als je mensen de tijd en ruimte geeft om hun 

verhaal te vertellen) 

                                                 
1 Vorenstaande laat overigens onverlet dat er al op veel fronten een vernieuwende aanpak plaatsvindt bij de 

uitvoeringsorganisatie SZMH. Denk bijvoorbeeld aan gebiedsgericht werken, de sociale teams, verbeteren 

communicatie, e.d.. 
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 De burger is de  belangrijkste bron van kennis en informatie en die moeten we 

optimaal benutten en zo onze werkwijze samen verbeteren.  

 Transformeren is geen kunstje maar moet onderdeel worden van het ambtelijke 

DNA.Vanuit een intrinsieke motivatie zie je  dat terug in houding en gedrag. Daar ligt 

de basis, de essentie van de kanteling. Deze houding stimuleert ondernemend en 

onderzoekend gedrag en vormt  daarmee de kerncompetenties van de professionals in 

hun ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap. 

Afstemming aanpak/proces: 

Onderstaande activiteitenlijst voor 2020 is geleidelijk ontstaan op basis van gesprekken met 

ervaringsdeskundigen, evaluatiemomenten en adviezen van de adviesraden sociaal domein 

Maastricht Heuvelland. 

Opgemerkt wordt dat onderstaand overzicht geen limitatieve opsomming is maar geeft 

richting aan ideeën. In samenspraak tussen burgers en de uitvoeringsorganisaties c.q. 

professionals en onder begeleiding van ondergenoemde personen, wordt het programma 

verder vormgegeven en geprioriteerd. 

Activiteiten 2020:  

activiteit toelichting 

Storytelling - Verhalen uit de buurt “hertalen”, opzetten 

buurttheater (gebruik maken van ervaring 

buurttheater Mariaberg) 

- Presentaties van consulenten en burgers (wat ze 

samen hebben bereikt, wat ze van elkaar hebben 

geleerd) 

- Inzetten ervaringsdeskundigen 

- Goede voorbeelden gebruiken 

EVI panels - Vanuit de verschillende domeinen 

gemeenschappelijke thema’s ophalen en daarover 

samen in dialoog gaan: burgers, 

ervaringsdeskundigen, professionals, 

belangenbehartigers, etc.. 

- Onderzoek (materiële) waardering 

ervaringsdeskundigen 

Stimuleren en ondersteunen 

zelfregienetwerken 

Zorgbelang Limburg 

Onderzoek netwerk 

armoedebestrijding/bestaans- 

zekerheid 

Onderdeel van het “Groene loper lab” 

Instellen/aanvullen 

meeleesgroepen 

- Integraal, meelezers dienen verschillende 

affiniteiten (jeugd, participatie, wmo) te hebben en 

vanuit leefwereld van burgers 

- Specifiek anderstaligen & laaggeletterden 

Schrap- en inspiratiesessies 

regelgeving 

Sessies organiseren met ondersteuning Stimulanz 

Communicatie - Nieuwsbrieven (SZMH) 

- Inspiratiebijeenkomsten en inspirerende plekken  
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- (mini)symposia 

- Taalgebruik  

- Enquêtes 

- Kwalitatieve verslaglegging 

(nog) meer samenwerken 

met en ondersteunen van 

advies- en cliëntorganisaties 

- Advisering 

- Gezamenlijke leertrajecten opzetten 

- Korte lijnen 

- subsidie. Urgentie vaste contactambtenaar per 

gemeente op dit onderwerp. Deze dienen bewust te 

zijn (of worden gemaakt) over de urgentie en dienen 

betrokken te zijn bij wat er gebeurt.  

Inventarisatie en gebruik van 

al beschikbare 

mogelijkheden samen-leren 

Bijvoorbeeld 45+, NOW, infographic m.b.t. de samenhang 

der dingen, 

 

Organisatie en ondersteuning: 

 

- Coördinatie procesmanager sociaal domein Maastricht Heuvelland (Jos Saes) 

- Ondersteuning en faciliteiten (Sylvia Esten) 

- Communicatie (Ingrid Machiels) 

- Ontwikkelen programma’s en activiteiten (Jetze Jansma en Mariena van der Slot) 

- Gebruik maken van al aanwezige organisatieonderdelen (dubbels voorkomen) 

- Budget en organisatiecapaciteit zijn beschikbaar via de regiobegroting Maastricht 

Heuvelland 

 

 

 

Maastricht, januari 2020 

 

 


