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Nationaal Alternatieven-lab: Écht doen wat nodig is 

 
Online symposium voor gemeenten met lef! 

  
 

 

Hoe organiseer je met lef in het sociaal domein? 

Vanuit de overtuiging dat de transformatie kan slagen 

Jeugdwet, Wmo, Participatiewet 

 

Nationaal Alternatieven-lab Écht doen wat nodig is 

online symposium 
 

De transformatie van het sociaal domein vraagt om gemeenten die organiseren 

met lef. Als gemeenten lef tonen in beleid en uitvoering kunnen 

jeugdhulporganisaties, maatschappelijke en zorgorganisaties, vernieuwende 

initiatieven en professionals in de praktijk ook lef tonen. De gemeente schept de 

juiste voorwaarden. De uitvoerende organisaties en professionals kunnen de 

ruimte vervolgens benutten om écht te doen wat nodig is. 

 

Stichting Beroepseer en de gemeente Oude IJsselstreek willen met het 

Alternatieven-lab van donderdag 28 januari 2021 moedige gemeenten 

ondersteunen om niet alleen te sturen op financiën en output maar om te kijken 

wat écht nodig is om de kwaliteit van ondersteuning en hulp in het sociaal 

domein te vergroten. 



 

 

Wij bieden een gevarieerd online programma met bijdragen en workshops over 

organiseren met lef, anders contracteren en inkopen, vernieuwing in het sociaal 

domein, anders organiseren en anders verantwoorden. 

  

 

 

 

Wat kun je verwachten? 

We beginnen en eindigen deze online dag gezamenlijk, 

met onder andere inspirerende bijdragen van 

burgemeester Otwin van Dijk van de gemeente Oude 

IJsselstreek, van zorgvernieuwer- en bestuurder Jos de 

Blok van Buurtzorg en van Thijs Jansen, directeur van 

Stichting Beroepseer. Er zijn workshops waarin je 

geïnspireerd wordt op verschillende thema’s. Daarnaast 

gaan we actief aan de slag in een 

aantal werksessies waarin je kunt meedenken en 

meepraten.  
 

 

 

Workshops 
We hebben workshops met verschillende thema's, 

waaronder: 

• Workshop Conscious Contracting: anders 

contracteren en anders inkopen (door Digna de 

Bruin van de Rechtmakers) 

• Workshop Vernieuwers in gemeenteland: 

vernieuwen met lef in jeugd en participatie (door 

Marco Mout van  WALHALLAb en Nicolette van 

Zanten, Strateeg Onderwijs gemeente Zutphen) 

• Workshop Verbinding tussen systeemwereld en 

leefwereld (door Antoniek Vermeulen, senior 

projectmanager gemeente Utrecht en door Jessica 

van den Toorn, projectmanager Citydeal 

Eenvoudig Maatwerk gemeente Utrecht)                 

 



 

 

• Workshop Financieel beleid voor gemeenten met 

lef (door Alwin Pauptit, business controller en 

strategisch adviseur gemeente Oude IJsselstreek) 

• Workshop Anders organiseren: over een sterke 

onafhankelijke eerste lijn (door Annemiek de Klein, 

directeur Buurtzorg Jong, Dorien Graas, Lector 

Jeugd Windesheim en Paulien Sikking, 

beleidsadviseur Jeugd, gemeente Oude 

IJsselstreek) 

• Workshop Besturen met lef. Hoe toon je als  

bestuurder lef om het sociaal domein te 

transformeren? (door Berst Kuster en Marieke 

Overduin, wethouders sociaal domein gemeente 

Oude IJsselstreek en Thomas Beke 

programmamanager sociaal domein gemeente 

Oude IJsselstreek 

• Workshop Naar het hart van de beweging. Hoe 

vertaal je een vernieuwende visie in het sociaal 

domein naar de praktijk? (door Marijke 

Verstappen, algemeen directeur gemeente Oude 

IJsselstreek en Anita Nibbelink, projectleider 

gemeente Oude IJsselstreek).  

 

 

Werksessies 
Tijdens de werksessies werken we samen aan de volgende centrale vragen van 

het lab: 

1. Hoe organiseer je met lef? Welke voorwaarden moet een gemeente 

scheppen? 

2. Hoe schalen we de beweging van moedige gemeente op om de transformatie 

van het sociale domein te stimuleren? 

 

We eindigen het programma gezamenlijk met een inspirerende bijdrage van Erik 

Dannenberg (Voorzitter Divosa, Vereniging van gemeentelijke leidinggevenden 

in het sociaal domein) en een tweegesprek tussen Wouter Hart 

(organisatieadviseur en auteur van Verdraaide organisaties) en Thijs Jansen 

(Stichting Beroepseer) over de belangrijkste opbrengsten van de dag. Aan het 

einde van het programma formuleren we concrete vervolgstappen op basis van 

de werksessies. 



 

 

Waar en wanneer? 

Het Alternatieven-lab vindt online plaats en is op donderdag 28 januari van 

10:30 tot 16:00 uur. 

  

Voor wie? 
Lokale politieke bestuurders, beleidsmakers, bestuurders maatschappelijke en 

zorgorganisaties, beleidsambtenaren, uitvoerende ambtenaren, vernieuwers, 

wetenschappers/onderzoekers, uitvoerende professionals, cliëntenraden, 

belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. 

  

Inschrijven 

Je kunt je inschrijven via de website van de gemeente. Via de inschrijfknop hier 

onder kom je op de juiste pagina. Hier vind je ook het complete programma. Na 

aanmelding krijg je een inschrijfbevestiging met praktische informatie. 

  

Programma bekijken en inschrijven online symposium 

 

 

Vragen? 
Neem contact op met Gerard van Nunen van Stichting Beroepseer via 

g.vannunen@beroepseer.nl 

 

  

  

 

 

https://www.oude-ijsselstreek.nl/nieuws/nationaal-alternatieven-lab-echt-doen-wat-nodig


 

 

 

 


