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Profiel
Mijn boodschap is dat gezocht moet
worden naar serieuze alternatieven voor de
ontspoorde systeemwereld waarin het
sociaal domein momenteel gevangen is.

Vele bouwstenen voor een andere
systeemwerkelijkheid bestaan al of zijn in
ontwikkeling. Je moet ze alleen (willen)
zien. En daarbij behulpzaam zijn, is mijn
specialiteit.
Iedereen kent de veelgebruikte mantra’s
‘buiten de lijntjes kleuren’, ‘van buiten naar
binnen’ en ‘doen wat je moet doen’.
Makkelijk gezegd maar ik weet uit ervaring
dat degenen die dit werkelijk doen
weerstand oproepen. Als
ervaringsdeskundige heb ik met vallen en
opstaan geleerd hoe je hiermee om moet
gaan. Deze kennis delen en overdragen is
mijn missie.

Expertise
Ik put uit vier decennia ervaring in het
sociaal domein als sociaal werker, sociaal
ondernemer, aanbieder van welzijn- en
reïntegratiediensten, praktijkonderzoeker,
beleids- en strategisch adviseur voor
overheden en last but not least als
vrijdenker. In al die jaren heb ik vele talen
leren spreken: die van de burgers, van de
professionals, de managers, ambtenaren en
bestuurders. Ik ben een ‘traveller tussen
systeem- en leefwereld’.
Ik bied partijen in het sociaal domein mijn
expertise en inzichten aan in verschillende
werkvormen:
• ‘lefgroepen’ met jonge professionals

• Inleidingen en workshops
• Quick scans
• Ondersteuning van sociale ondernemers

Begeleiding
veranderopgaven met
jonge professionals:
“lefgroepen”
Waarom bij een complexe
veranderopgave in uw organisatie
een externe ‘verandermanager’
inhuren? Formeer als alternatief
een groepje jonge professionals
(bij voorkeur multidisciplinair) voor
de opgave. Geef ze mandaat en
rugdekking en laat mij dat proces
begeleiden. Dan gaan er boeiende
dingen gebeuren!

Inleidingen en workshops over
vernieuwing sociaal domein
• Zowel voor overheden, aanbieders,
professionals als burgers. De insteek is altijd
een kritische reflectie op bestaand beleid
en praktijken op basis van observaties in
mijn verschillende rollen. Altijd zal ik wijzen
op de vele bouwstenen voor een
menselijker, effectiever en betaalbaar
sociaal domein. We moeten die
bouwstenen echter wel zien en gaan
waarderen.
• De inleidingen en workshops zijn zoveel
mogelijk op maat. M.a.w. toegesneden op
de context waarbinnen de opdrachtgever
opereert.
• Voor grotere bijeenkomsten (conferenties)
kan ik met partners desgewenst de
programmering doen, inclusief het (regelen
van het) dagvoorzitterschap.

Quick scans
U worstelt met een veranderopgave,
ergens in het sociaal domein? U staat open
voor een kritische analyse van de context
en verhoudingen? U bent op zoek naar
leidende waarden en principes (“visie”)
voor een veranderopgave? U staat open
voor onorthodox denken en handelen?
Dan kunt u mij uitnodigen om een weekje
mee te lopen en gesprekken te voeren.
Daarna deel ik de observaties, en
gedachten daarover. Ik handel daarbij met
de bril op van vernieuwer die staat voor
‘doen wat je moet doen’ (vanuit je
professionaliteit).

Overlevingsadvies voor
sociale ondernemingen
Ik ben zelf lang sociaal ondernemer
geweest, en niet onverdienstelijk. In
2009/2010 deed ik onderzoek naar de
‘projectencarrousel’ (publicatie ‘Het
rendement van zalmgedrag’). In het vervolg
daarvan voerde ik met partners meer dan
50 scans uit van sociale ondernemingen op
hun kritische succes- en faalfactoren. De
afgelopen jaren heb ik nauwgezet nieuwe
ontwikkelingen gevolgd over sociaal
ondernemen en burgerinitiatieven. De
context is als snel wisselende
landschappen. Maar het vraagstuk hoe
nieuwe sociale ondernemingen voet aan de
grond krijgen is nog even actueel als tien of
twintig jaar geleden. Daarom sta ik nog
steeds open voor het uitvoeren van
analyses van het overlevingspotentieel van
sociale ondernemingen en coaching van
sociaal ondernemers.
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