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Verandertraject  
 
De burger zelf verantwoordelijk! De overheid vraagt van welzijns- en zorgorganisaties dat 
zij zelfredzaamheid van hun cliënten stimuleren en hen aanspreken op hun eigen kracht. 
Niet meer alles overnemen maar daar waar het kan, de cliënt verantwoordelijk maken. Dit 
wordt onder andere verwoord in de ʻAcht Bakens Welzijn Nieuwe Stijlʼ. Het vraagt om een 
andere benadering naar de burger toe dan men tot nu toegewend is.  
Aan de Wmo-consulent wordt gevraagd daarbij meer oog te hebben voor de vraag achter 
de vraag van cliënt. Dit vraagt ook om een andere attitude van de Wmo-consulent. Bureau 
Boon heeft hiertoe een methodiek voor een cultuur- veranderingstraject ontwikkeld waarbij 
samen met de Wmo-consulenten onderzocht wordt hoe deze verandering kan worden 
geïmplementeerd in de organisatie. Deze methodiek is reeds inverschilende organisaties 
toegepast. In deze brochure vindt u een beschrijving van het plan van aanpak.  
 

De  vraag: 
− Hoe moet een verandertraject er uitzien om van een overheidsexpert ook een medewerker te 

maken die de burger aanspreekt op eigen kracht. Hoe zorgen wij ervoor dat hij een luisterend 
oor heeft naar de vraag achter de vraag? 

− Hoe stel je zelfredzaamheid aan de orde. Hoe ga je om met burgers die ʻu vraagt wij draaien’ 
verwachten? 

− Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de eenduidigheid wordt vergroot in het team en meer 
gebruik wordt gemaakt van elkaars kwaliteiten op dit gebied ? 

− Hoe kunnen we er voor zorgen dat alle Wmo-consulenten maximaal kunnen worden ingezet in 
dit verandertraject en zo voorbereid zijn op de toekomst? 

− Wat is daar voor nodig?  
 
Een verandertraject kan onzekerheid geven:  
− Omdat het vooral het loslaten van zekerheden en bestaande kaders is bijvoorbeeld:  

ʻIk moet in 20 minuten alles afhandelen en dat gaat soms sneller wanneer ik zelf het formulier 
invulʼ. 

− Omdat op een ander manier de burger benaderen, risico nemen is en er fouten kunnen 
ontstaan. 

− Omdat de aandacht vooral gericht is geweest op het opereren binnen de veilige kaders. 
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De volgende condities voor het succesvol uitvoeren van de verandering zijn vastgesteld:  
1. De kennis die Wmo-consulenten hebben, wordt gewaardeerd zodat er ruimte voor hen is om 

met nieuwe werkvormen te experimenteren. 
2. Van groot belang is dat de organisatie urgentie beleeft om tot nieuwe werkwijzen te komen. 
3. Een langerlopend traject is nodig om de cultuuromslag te maken niet alleen bij de cliënt maar 

ook bij de eigen Wmo-consulenten. Het traject wordt samen met een op te zetten projectgroep 
in de iegen gemeente vormgegeven. De projectgroep heeft als taak mee te denken over de 
inhoudelijke vormgeving en te reflecteren op de uitvoering. Maar ook met hen na te gaan wat 
zij, voor zichzelf, onder eigen kracht en zelfredzaamheid verstaan en met welk doel en 
resultaat.  

 
Leidende principes van dit traject zijn: 
1. Er worden activiteiten ondernemen die direct het dagelijkse werk beïnvloeden; 
2. De ’Acht Bakens Welzijn Nieuwe Stijl’ vormen het uitgangspunt.  
3. De activiteiten worden ondernomen in interactie met de ‘buitenwereld’ (gemeenten, 

organisaties, maatschappelijk middenveld, burgers); 
4. Er wordt voldoende tijd en ruimte geschapen voor reflectie en leren, waarbij  de medewerkers 

nieuwe werkwijzen kunnen ontwikkelen;  
5. Gebruik wordt gemaakt van opgedane kennis en vaardigheden van de Wmo-consulent. 
 
Als theoretische model voor dit verandertraject wordt het transtheoretisch model van Prochaska 
en Di Clemente gebruikt (1988). Dit model gaat er vanuit dat medewerkers verschillende fasen 
doorlopen om tot werkelijk verandering te komen. 
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Stappenplan 
 
 
Stap 0. 
 
Het is belangrijk om het als een team aan te pakken en het team vanaf het begin verantwoordelijk 
te maken voor het welslagen van het traject. Dit is al een eerste illustratie van eigen kracht van het 
team. Hiertoe wordt in de organisatie een projectgroep ʻWmo-consulent Nieuwe Stijlʼ in gesteld. 
Met de projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het team, wordt onderzocht hoe het 
veranderingstraject het beste kan worden ingezet. Inzichten uit Appriciative Inquiry (AI) worden 
toegepast in dit traject. 
 
AI is een aanpak voor organisatieverandering waarbij Wmo-consulenten samen onderzoeken wat 
er goed gaat in de organisatie en waar medewerkers ʼenergieʼ van krijgen. AI verlegt de focus van 
knelpunten naar perspectief en verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit 
levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen 
succesvol te realiseren. Het kernthema, eigen kracht en zelfredzaamheid, van het verandertraject 
wordt vastgesteld. Het daaruitvolgende stappenplan wordt met elkaar ontworpen. Hieronder wordt 
het stappenplan beschreven zoals dat samen met de projectgroep is ontworpen. 
 
Stap 1. 
 
Startbijeenkomst met het team. Themaʼs zijn:     
− Wat gebeurt er in de wereld om ons heen? 
− Wat verstaat men onder eigen kracht in het algemeen en bij de gemeente het bijzonder?  
− Eigenaarschap binnen het team, hoe worden we met zijn allen verantwoordelijk voor het 

ontwikkelen van Welzijn Nieuwe Stijl? 
− Nagaan wat er goed gaat bij team Wmo-consulenten  
− Analyse en delen van de ervaringen  
− Ontwikkeling van een gezamenlijk beeld op de toekomst 
− Postionering  van het team in de maatschappelijke context. 
 
 
In deze bijeenkomst wordt allereerst nagegaan welke 
competenties Wmo-consulenten nodig hebben om de 
nieuwe werkwijze uit te voeren. Zowel agogische als 
juridische competenties zijn nodig. In een evenwichtig 
team zijn beide competenties goed ontwikkeld.  
 
 
  



 

www.bureauboon.nl  6 

Stap 2.  
De effecten op het werk 
De uitkomsten van de eerste dag worden verwerkt in de tweede bijeenkomst met het team. Het 
inzicht verkregen bij de uitwisseling van de themaʼs eigen kracht, zelfredzaamheid en de vraag 
achter de vraag wordt toegepast. Nagegaan wordt wat de betekenis hiervan is en hoe dat kan 
worden geconcretiseerd naar de praktijk van alle dag. Het accent ligt op het oefenen van de 
vaardigheden van motivational interviewing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de theorie van 
motivational interviewing. 
 
Stap 3. 
Experimenteren 
In de derde bijeenkomst wordt de kennis en ervaring die tot nu toe is opgedaan met elkaar 
gedeeld. Experimenten, het oefenen met het anders werken in de praktijk, worden 
geïnventariseerd  en vormgegeven. De Wmo-consulenten krijgen de tijd om de keuze te maken of 
zij de nieuwe werkwijze willen internaliseren. Belangrijk is dat zij niet alleen urgentie ervaren en 
inzicht krijgen in het belang van de andere werkwijze maar ook tijd en gelegenheid krijgen om 
werkelijk te gaan oefenen. Hier kan op verschillende manieren vorm aan worden gegeven.  
 
Stap 4. 
Vergroten van het handelingsrepertoire: experimenteren met nieuwe werkwijzen. 
In een periode van 3-6 maanden wordt geëxperimenteerd met het inzetten van de vaardigheden 
en daaraan gekoppeld nieuwe werkwijzen. Het team wordt verdeeld in vier groepen van vijf. Iedere 
groep start een experiment hetgeen concreet toegepast wordt in de praktijk. De groep schrijft 
hiervoor ook een plan. Dit plan moet de basis vormen voor het vergroten van de kwaliteit van het 
dagelijks werk. De projectgroep volgt de experimenten nauwgezet.  
 
Stap 5. 
Reflectie: welke patronen moeten worden doorbroken om te komen tot nieuw handelen? 
Tijdens de stappen 1 t/m 4 wordt met de projectgroep steeds tussentijds gereflecteerd op wat er 
nodig is om komen tot nieuw handelen. Nagegaan wordt welke patronen zijn doorbroken en welke 
randvoorwaarden moeten worden gecreëerd om de verandering te bestendigen. Belangrijk is vast 
te stellen hoe de verandering in werkwijze wordt gecommuniceerd naar de burger en de 
ketenpartners toe. Een actieplan voor de  toekomst wordt zo concreet mogelijk beschreven. 
 


