Bijlage 6: Format Transformatieplan
Indien u als aanbieder mee wilt doen met de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding in
de Oosterschelderegio dient u onderstaande format in te vullen en te ondertekenen. De doelstelling
van de samenwerking met dienstverleners in het netwerk sociaal domein/Wmo is om met elkaar aan
de visie te werken die we voor het sociaal domein in de Oosterschelderegio hebben vastgesteld. Deze
visie is opgeschreven in de kadernota sociaal domein Oosterschelderegio. Het nastreven van deze
visie vergt een inspanning van de gemeente en dienstverleners gezamenlijk. Daarom evalueren we de
vorderingen van het overleg en passen we onze werkwijze indien noodzakelijk aan, en evalueren we
de prestaties op dat gebied van iedere organisatie afzonderlijk. Om helder te krijgen wat de bijdrage
van ieder afzonderlijke organisatie kan zijn, dient dit format.
Beantwoord de volgende vragen door in het Word document (u kunt dit van onze website downloaden
www.osrvoorelkaar.nl) onder de vragen uw antwoord te geven. Wij zullen zorgvuldig met deze
informatie omgaan en vertrouwelijk behandelen. Gebruikt u maximaal 2 A4 voor uw antwoorden.

1. Wijkgericht werken
Op welke manier geeft uw organisatie vorm en inhoud aan wijkgericht werken?
Op welke manier legt uw organisatie verbindingen met andere organisaties en professionals in de
wijk?
Kunt u voorbeelden noemen van projecten?
Op welke manier dragen deze activiteiten bij aan het welzijn van burgers (maatschappelijk
effect)?

2. Betrekken informele zorg
Op welke manier werkt u samen met vrijwilligers en mantelzorgers?
Wat doet u om vrijwilligers bij de activiteiten van uw organisatie te betrekken en met welk effect?
Op welke manier ondersteunt u de werkzaamheden van vrijwilligers (coaching, opleidingen,
vergoedingen, helpdesk)?
Kunt u projecten noemen waar u invulling aan geeft als dienstverlener, die een voorbeeld zijn
voor de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals.

3. Innovatie
Welke innovaties in zorg en ondersteuning voert u door? (denk aan het combineren van
doelgroepen, nieuwe arrangementen, participeren in algemene en collectieve voorzieningen)
Kunt u voorbeelden noemen van arrangementen die vernieuwend zijn? (voorbeelden van
projecten)
Tot welke opbrengsten en besparingen leiden deze innovaties?
Met welke (branchevreemde) organisaties werkt u samen om deze innovaties tot ontwikkeling te
brengen?

In welk stadium bevinden deze innovaties zich (idee, plan, start, groei, volwassenheid)?
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