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• Marjet van Houten 

• Anna van Deth 

• Movisie 
 

Nieuwe manier van werken 

‘’Ervaar het sturen’’ 

Even voorstellen 



Bedoeling van 3D volgens de 

VNG in bouwen op burgers (eind 

2014) 

 

De horizon 

Ondersteuning voor kwetsbare 

burgers beter, minder 

versnipperd, efficiënter en 

goedkoper 

 

Een samenleving waar veel meer 

mensen mee doen en burgers 

beter in staat zijn haar eigen 

noden te lenigen 

De bedoeling 



• Er zijn drie grote vraagstukken die 

boven komen drijven: 

 

• Hoe overbruggen we … 

– Kloven tussen verschillende 

domeinen? 

– De kloof tussen visie/beleid en 

uitvoering 

– De kloof ieder het gelijke geven 

en ieder het zijne geven 

Bridging the gap? 



• De mens/burger/cliënt/ 

• individu centraal 
 

• Eigen doelen 

• Activiteiten 

• Wetten 
 

• Verbind leef- en 

systeemwereld 

• Levensbreed kijken 

• Samenhang tussen  

    doelen 

Participatiewiel 



• Doel van het spel: 

– De persona optimaal ondersteunen 

– Inzicht krijgen in hoe het samenspel eruit ziet 

• Vorm, manier om met elkaar in gesprek te komen aan 

de hand van een voorbeeld, een zogenaamde persona 

• Geen winnaars, geen verliezers 

• Niemand heeft gelijk, of de waarheid in pacht, het toont 

soms botsende waarden en verschillende 

perspectieven 

• Aantal mensen wordt gevraagd actief mee te doen 

• Het spel is bedoeld om de ingewikkelde wereld uit te 

wikkelen, niet om die louter in beeld te brengen 

 

 

 

De regels van het samenspel participatiewiel XXL 



1. Kennismaking met 

Maarten 

2. Het leven van Maarten in 

beeld brengen 

3. Het spel spelen op de 

vloer 

1. Huidige situatie 

2. Ideale situatie? 

4. Uitwisseling en 

beschouwing 

Spel in vier stappen 



Maarten 



Vraag 1: Welke ondersteuning ontvangt Maarten? 

Dit kan zowel in persoon als financieel zijn. 

 

• Ondersteuning uit informele netwerk 

• Ondersteuning formeel (door gemeente gefinancierd, 

regie bij gemeente) 

• Ondersteuning formeel (financiering vanuit landelijke 

kaders) 

Werken met persona’s: vraag 1 



Vraag 2: Is Maarten tevreden met hoe zijn leven eruit ziet, 

denk je? 

 

Denk hierbij aan 

• Zelfregie 

• Voldoende zorg en participatie 

• Ontwikkeling 

• Ondersteuning 

Werken met persona’s: vraag 2 



• Wat mis je nog en wat gaat juist goed? 

 

• Moet er iets bij, of kan er iets af of anders? 

 

• Is hij zelf in staat dit te regelen en organiseren of heeft 

hij hulp nodig? 

Werken met persona’s: vraag 3 



Is de ondersteuning integraal en goed op elkaar 

afgestemd? 

 

• Zijn de doelen van de decentralisaties bereikt? Doel 

was meer zelfregie, meer inzet netwerk, ondersteuning 

beter op elkaar afgestemd en dichter bij cliënt. 

• Wie is in staat om aan welk wieltje te draaien om 

verandering in gang te zetten? 

• En hoe staat het eigenlijk met de kosten? Wie heeft 

daar zicht op? 

Wat hebben we geleerd? 




