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Het programma Welzijn Nieuwe Stijl
Het programma Welzijn Nieuwe Stijl startte in 2010, na de evaluatie van 4 jaar Wmo. Het doel was een nieuwe
impuls geven aan de invulling van de Wmo. Om zo de zelfredzaamheid en participatie van burgers te vergroten. Via
het programma Welzijn Nieuwe Stijl konden gemeenten en welzijnsinstellingen trajecten uitvoeren binnen een of
meer bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Het programma is eind 2012 afgerond.

De bakens van Welzijn Nieuwe Stijl

Welzijn Nieuwe Stijl richt zich op meer overeenstemming tussen gemeenten, instellingen en burgers en op meer
professionaliteit en effectiviteit in de aansturing door gemeenten. Acht bakens geven richting in de omslag naar
werken volgens Welzijn Nieuwe stijl. Ze bieden zowel de welzijnsorganisaties als de gemeenten houvast. De bakens
zijn echter niet van tevoren gedetailleerd uitgewerkt. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de uitwerking ligt
immers daar waar de verandering moet plaatsvinden: bij de gemeenten, de welzijnsinstellingen en de professionals.
De 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl zijn:





Gericht op de vraag achter de vraag
Gebaseerd op de eigen kracht van de burger
Direct er op af







Formeel en informeel in optimale verhouding
Doordachte balans van collectief en individueel
Integraal werken
Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht
Gebaseerd op ruimte voor de professional

Verslagen van de trajecten
Ruim 100 gemeenten en 150 welzijnsinstellingen gingen van eind 2010 tot begin 2012 aan de slag met een adviseur
Welzijn Nieuwe Stijl (vanuit DSP-groep, MOVISIE en CMO-net). De interactieve kaart van Nederland ontsluit
informatie over deze ondersteuningstrajecten. Per traject vindt u meer informatie, een eindverslag van de adviseur
Welzijn Nieuwe Stijl en de ontwikkelde instrumenten. De stukken zijn momentopnamen van de trajecten. Ze laten
zien hoe de deelnemende gemeenten en instellingen gewerkt hebben aan hun ondersteuningsvragen. U kunt ook
zoeken op de belangrijkste thema’s van het programma Welzijn Nieuwe Stijl:





Maatschappelijk agenderen
Opdrachtgever-opdrachtnemerschap
Professionalisering

Lessen Welzijn Nieuwe Stijl
Hieronder vindt u meer achtergrondinformatie.








Decentralisatie betekent transitie en transformatie
Bondgenoten, invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak
Praktijklessen uit Welzijn Nieuwe Stijl en de Kanteling
Praktijkbeschrijvingen uit Welzijn Nieuwe Stijl en de Kanteling
Rapportage, evaluatie en verantwoording van het programma Welzijn Nieuwe Stijl
Brochure Welzijn Nieuwe Stijl
Binnenkort vindt u hier ook een analyse-instrument, gericht op transformatie. Hiermee kunnen gemeenten en zorgen welzijnsorganisaties zichzelf toetsen, gemeenschappelijk optrekken, resultaten benoemen en zich committeren
aan gewenste effecten. Het instrument koppelt antwoorden aan een beknopt maatwerkadvies, a an goede
voorbeelden uit Welzijn Nieuwe Stijl en de Kanteling en aan interventies.

Meer informatie
Antwoorden op veel gestelde vragen over Welzijn Nieuwe Stijl vindt u bij Vraag en Antwoord raadplegen. Heeft u
andere vragen over Welzijn Nieuwe Stijl? Mail dan naar welzijnnieuwestijl@invoeringwmo.nl. Voor vragen aan het
programmabureau Welzijn Nieuwe Stijl mailt u naar welzijnnieuwestijl@aef.nl.

invoeringwmo.nl

