
Samen (nog) Sterker 

Een transformatie van het sociaal domein is 
gaande. Aanleidingen zijn bezuinigingen, een 
terugtredende overheid, vermaatschappelijking 
van de zorg en een vergrijzing/ontgroening van 
de bevolking. Belangrijke onderdelen zijn de 
transities op het terrein van de AWBZ, de 
Participatiewet en de jeugdzorg. 
 
Transformatie is noodzakelijk om taken uit te 
voeren met minder geld, meer resultaat en een 
hoge klanttevredenheid. Meer vanuit de eigen 
kracht van burgers, minder individueel en meer 
collectief. Een omslag in denken en doen. Bij 
gemeenten, (zorg)aanbieders, maatschappelijke 
partners en burgers. 
 
Vernieuwing 

Dit vraagt niet om oude wijn in nieuwe zakken. 
Daarom zijn, coNpact advies & interim, Van den 
Broek Advies & Interim, Ingeborg Lunenburg 
opleiding + advies en Tamara Schrör Advies met 
Beleid een samenwerking aangegaan. 

Bundelen van expertise 

Wij bundelen onze expertise en ervaringen op 
het gehele sociale domein: Wmo, AWBZ & 
Zorgverzekering, Wonen & Welzijn, Werk & 
Inkomen en jeugdzorg. Deze gezamenlijke 
krachten zetten wij in voor de transformatie van 
het sociaal domein. Niet iedereen weet alles, 
maar samen weet je zeker meer! 

 

 

Brede kennis en ervaring 

Wij hebben ruime ervaring op het brede terrein 
van Wmo, (decentralisatie) AWBZ, Werk & 
Inkomen, Jeugdzorg, cliëntondersteuning en 
samenwerking van gemeenten en 
publieke/private organisaties. 

Dit vanuit verschillende invalshoeken: van 
opleider tot projectleider, van adviseur tot 
interim-manager en beleidsmaker. 

Onze ondersteuning 

Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij een 
bijdrage leveren bij de transformatie van het 
sociaal domein. Van visie-ontwikkeling tot plan-
van-aanpak. En van beleidsnota tot 
implementatie, opleiding en advies. 

Concreet leveren wij de volgende diensten en 
producten: 

 opzetten en begeleiden interactief 
proces 

 opzetten en begeleiden pilots voor 
verandering 

 opleidingen  en cursussen gericht op 
nieuwe taken en rollen 

 opstellen plan van aanpak 
 beleidsadvisering 
 projectleiding  
 opstellen visie 
 begeleiden implementatietraject 

 
Wij kunnen deze ondersteuning op een 
deelgebied geven of het integraal 
projectmanagement voor de transformatie van 
het sociaal domein binnen uw gemeente leveren. 

Dit alles in overleg met onze opdrachtgevers: 
echt maatwerk! 
 
Meer informatie 
 
Wilt u in uw gemeente ook een geslaagde 
transformatie? Neem dan contact op met:  
 
Nicole Veuger 

 
 
www.conpact.nl  
 
Peter van den Broek 

 
 
www.broek-advies.nl 
 
Ingeborg Lunenburg 

 
www.ingeborglunenburg.nl 
 
Tamara  Schrör 

 
www.adviesmetbeleid.nl  
 
Op onze websites vindt u meer informatie over 
onze ervaringen. 

http://www.conpact.nl/
http://www.broek-advies.nl/
http://www.ingeborglunenburg.nl/
http://www.adviesmetbeleid.nl/

