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Manifest versterken samenwerking Sociaal Domein

Voor wie is BETERnu

Online versie

BETERnu helpt

Over BETERnu

Geachte heer/mevrouw ,
Als lid van de gemeenteraad komt u op voor de belangen van uw burgers.
Sommigen zijn afhankelijk van ondersteuning. Maar je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet dat er binnen
het ‘Sociaal Domein’ veel beter kan. Ook in uw gemeente herkent u vast wel een ‘Anja’ die niet tijdig wordt
geholpen of wordt doorgestuurd van instantie naar instantie. De oorzaak is vooral het gebrek aan
gestructureerde samenwerking. Dat kan toch niet langer zo?
De oplossing ligt voor de hand: organiseer die samenwerking tussen de verschillende gespecialiseerde
organisaties. U denkt nu misschien “als het zo makkelijk is, dan was het toch al lang geregeld”, maar
samenwerken gaat echt niet vanzelf.
Goede samenwerking organiseer je in een ‘koppelzone’. Dat blijkt ook effectief in het Sociaal Domein.
Om hiermee te starten is lef en besluitvorming nodig. Met de Raadsverkiezingen voor de deur is nu het moment
om een begin te maken. Door ons Manifest te ondersteunen kiest u positie: naar uw kiezers maakt u verschil,
naar toekomstige coalitiepartners trekt u profiel, naar het toekomstig college formuleert u een opdracht: Stop
ingewikkelde structuur-discussies en:
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Start met zoeken naar concrete oplossingen voor concrete problemen van Anja;
Leg met deze oplossingen de basis voor systematische verbetering in het Sociaal Domein;
Bouw mee aan gedeelde afspraken voor samenwerking in de keten.

Met vriendelijke groet,
Henk Kosmeijer (Voorzitter LCGW) & Nanko Boerma (Directeur Stichting Transactieland)
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Manifest van Anja

Regiobijeenkomsten

Kiest u positie? Staat u ervoor dat het Sociaal Domein

In december organiseren wij ‘regiobijeenkomsten’, om
de samenwerking in het Sociaal Domein te verbeteren.
Problemen ontstaan – denken wij – bijna altijd door

de komende raadsperiode op orde komt? Bent u voor
Stapsgewijze en Systematische verbetering van het
Sociaal Domein? Kies dan voor de drie stappen om
verbeterde samenwerking tussen instellingen onderling

gebrekkige samenwerking tussen de instellingen die
samen het Sociaal Domein vormgeven.

en gemeente te komen.
Ervaar hoe concrete oplossingen te vinden voor
U verklaart daarmee aan uw kiezers, aan toekomstige
coalitiepartners en aan het toekomstige College: u kunt

onoplosbaar lijkende problemen, hoe uw kiezers hier
beter van worden, het werkplezier toeneemt en bijna
altijd de kosten lager worden. Krijg zo een perspectief
op de transformatie van het Sociaal Domein en word zo

er van op aan dat ik in de komende Raadsperiode me
sterk maak voor een verbeterd Sociaal Domein en
daarom zet ik me in voor de drie stappen voor
verbetering.

geïnspireerd om de transformatie van het Sociaal
Domein in de komende Collegeperiode voor elkaar te
krijgen.

Henk Kosmeijer

Nanko Boerma

Voorzitter LCGW

Voorzitter Transactieland

Welzijn en geluk kan je op allerlei manieren
invullen. Binnen het Sociaal Domein wordt
daar met man en macht aan gewerkt. Het
LCGW staat voor een beter sociaal domein.
Ons credo daarbij is, dat verbetering altijd
mogelijk is. Zo liggen er kansen op het terrein
van samenwerking.

Bijna elke dag staat er wel iets over de
WMO- en Jeugdzorg in de krant. Gemeenten
en zorginstellingen doen hun uiterste best,
maar toch ontstaan wachtlijsten en krijgen
cliënten niet de zorg die ze nodig hebben.
Intussen groeit de frustratie bij professionals
en mantelzorgers over geld dat weglekt naar
bureaucratie. Oorzaak: slechte
samenwerking in de keten.

Door het organiseren van open
samenwerking ontstaat vertrouwen waardoor
energie en geld gestoken kan worden in de
juiste hulp aan mensen die het nodig hebben.
Om die reden hebben wij als LCGW onze
krachten gebundeld met Stichting
Transactieland en samen het programma
BETERnu opgestart. Dit programma stelt
haar kennis over ketensamenwerking en het
voorkomen van verspilling beschikbaar aan
de ketens rondom het Sociaal Domein.

Stichting Transactieland bouwt al meer dan
10 jaar systematisch aan kennis en ervaring
om dit soort problemen aan te pakken.
Zorggeld mag niet weglekken, maar moet
naar zorg. Daarom stellen wij onze kennis en
tools in BETERnu beschikbaar.

BETERnu is een maatschappelijk initiatief van het LCGW en Stichting Transactieland.
Samen met gemeentelijke collega’s en wetenschap weten wij hoe verbetering van
samenwerking in het Sociaal Domein vorm kan krijgen. Wij stellen onze concepten,
aanpak en instrumenten graag beschikbaar. Maar het begint bij u. Wilt u meer weten
over BETERnu, over onze aanpak en over de steun die wij kunnen bieden, kom dan

2

naar één van de regiobijeenkomsten die wij organiseren. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met BETERnu via tel nummer: +31 (0)20 - 416 10 35 of via e-mail.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw gemeente aangesloten is bij het LCGW.
Indien u niet langer op de hoogte wenst te worden gehouden klik dan op de afmeld
optie om u af te melden.

Afmelden
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