SPEL ZORG EN GEMEENTEN
Accent Organisatie Advies heeft
een team van ervaren adviseurs
uit de praktijk. Wij helpen
organisaties om hun doelen te
realiseren. Wij doen dat op een
praktische, betrokken en
interactieve manier, met oog
voor de mens in de organisatie.

SPELENDERWIJS DE MOGELIJKHEDEN EN GRENZEN
VAN ZORG IN UW GEMEENTE ONTDEKKEN
Sinds 1 januari 2015 zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor
de WMO 2015 en daarmee voor
een belangrijk deel voor de
ondersteuning aan mensen zodat
zij zo lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen en andere mensen
kunnen blijven ontmoeten.
De eerste noodzakelijke stappen
zijn inmiddels gezet om huidige
zorgvragers tegemoet te komen. Er
zijn afspraken gemaakt met
zorgaanbieders
en
WMO
consulenten aangesteld om de
intake en coördinatie vorm te
geven. Misschien zijn er ook wel
Sociale Wijk Teams in uw gemeente
ingericht.
Maar om de doelen van de WMO
2015 te kunnen realiseren is er
meer nodig:

 Welke stappen onderneemt
uw gemeente om de zelfredzaamheid en participatie
van burgers echt te verhogen?
 Hoe houdt u grip op de
kwaliteit van de gecontracteerde zorgaanbieders?
 Op welke termijn denkt u dat
ook de zorgkosten flink
omlaag kunnen en hoe wordt
dit geborgd?
 En hoe voorkomt u dat
betrokken eindverantwoordelijken en medewerkers niet
in oud gedrag vervallen maar
verantwoordelijk en resultaatgericht te werk gaan?
Zo maar een paar vragen. Om over
deze en andere vragen op een
snelle, inspirerende – en vooral
ook leuke – manier kennis en
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ervaringen te delen, heeft Accent
Organisatie Advies een simulatiespel ontwikkeld dat zich richt op het
verder professionaliseren en optimaliseren van de aansturing en
borging van de WMO activiteiten
binnen gemeenten.
Het gezamenlijk spelen van het Zorg
en Gemeenten spel laat de
deelnemers de impact ervaren van
keuzes in vier leidende processen.
Na het spelen van het spel hebben
de deelnemers:
 Inzicht gekregen in mogelijke
optimalisatie en borging van
WMO activiteiten
 Inzicht gekregen in mogelijke
risico’s binnen de WMO en in
maatregelen om risico’s te
verminderen en verbeteringen
te stimuleren
 Met elkaar gediscussieerd over
prominente aandachtsgebieden
en processen in de gemeenten

SPEL ZORG EN GEMEENTEN
OVER ACCENT
Wij helpen organisaties het beste uit
zichzelf te halen
Waarom is het nog niet zo eenvoudig
om altijd uw doelen te behalen? Waar
komt de ruis in uw organisatie
vandaan? Veel processen binnen
organisaties zijn complexer ingericht
dan nodig. Door het verloop van de
tijd of doordat de markt en/of
wetgeving andere eisen stellen aan de
organisatie. Wij helpen om uw
medewerkers op een andere wijze
naar de organisatie te laten kijken.

Van strategie naar uitvoering
Ons doel is uw organisatie in
beweging te krijgen naar de toekomst
die u voor ogen heeft. Met
oplossingen die werken voor de lange
termijn. Wij maken met onze klanten
de vertaalslag van strategie naar
uitvoering. Wij zorgen dat doelen,
mensen, middelen en processen op
elkaar afgestemd worden, zodat de
uitvoering de strategie ondersteunt.
Doeners die luisteren
De adviseurs van Accent Organisatie
Advies zijn ervaren adviseurs uit de
praktijk en helpen u het beste uit uw
organisatie te halen. Wij doen dat op
een praktische, betrokken en interactieve manier.
Wij zijn doeners die luisteren. Bij onze
aanpak spelen uw medewerkers in de
organisatie een belangrijke rol en
besteden wij aandacht aan gedrag en
cultuur.

Het spel

Hoe in te zetten?

Het spel Zorg en Gemeenten draait
om een fictieve gemeente, met vier
processen, die wordt geleid door het
bestuur (de deelnemers). Met het
doorlopen van de processen kunnen
de spelers geld verdienen en ruimte
creëren om meer burgers te
ondersteunen op weg naar
maximale participatie.

Het spel kan ingezet worden als
onderdeel van een teamsessie,
gewoon omdat het leuk is én omdat
het een makkelijke manier is om met
elkaar in gesprek te komen over
inhoudelijke
onderwerpen
als
Kwaliteitsmanagement, Interne Organisatie, Externe Samenwerking, Zorgvernieuwing en Cultuur & Gedrag.

Tijdens het spelen worden de
deelnemers uitgedaagd om risico’s
te zien en afwegingen te maken over
het al dan niet investeren in
maatregelen in aandachtsgebieden
zoals Kwaliteitsmanagement, Zorgvernieuwing en Cultuur & Gedrag.

Het spel kan dienen als een ludieke
onderbreking
van
een
taaie
beleidssessie. Door het spelelement
zijn deelnemers veelal gedreven en
open om de inhoudelijke gesprekken
naar een ander niveau te tillen.

Het spel wordt gespeeld tegen
andere gemeenten en de gemeente
met de meeste punten wint. De
winnende gemeente heeft de
risico’s adequaat beheerst, de
financiële continuïteit geborgd en
de grootste participatie van burgers
gerealiseerd.
Primaire doelgroep voor het spel zijn
de wethouders, gemeentelijke
beleidsmakers en medewerkers
verantwoordelijk voor de WMO
transitie zelf en vertegenwoordigers
van zorgaanbieders.

Praktische informatie
 Duur: 2,5 tot 3 uur (inclusief
discussies)
 Groepsgrootte:
minimaal
8
personen
 Tarieven beschikbaar op aanvraag
(onder andere afhankelijk van de
groepsgrootte)

