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Prestatiegericht Verantwoorden

Veranderende rollen
Uw rol als gemeente verandert. In de participatiesamenleving zoeken overheid, inwoners en
maatschappelijke partners naar nieuwe verhoudingen. Door meer en beter met elkaar samen te
werken, kunnen zij de gewenste maatschappelijke effecten tot stand brengen. Denken vanuit
prestaties helpt u daarbij. U bepaalt wat u wilt bereiken en de aanbieder geeft aan hoe hij dat kan
realiseren. Als opdrachtgever draagt u dus de verantwoordelijkheid om goed na te denken over uw
doelstellingen voor het sociale domein. Wanneer u deze helder en scherp formuleert, maakt u de
zoektocht naar de juiste opdrachtnemer ook gemakkelijker. Dat begint al bij de opdrachtformulering.

Inzet

Prestatie
Activiteit

Effect
Doelstelling

Anders werken, anders sturen
Deze werkwijze vergt een omslag in denken en organiseren. Participe Advies ondersteunt u daarin.
Enerzijds helpen wij opdrachtgevers om de beste opdrachtnemer te herkennen en te selecteren. Vanuit
onze praktijkervaring beoordelen wij hoe zij invulling geven aan uw opdracht. Anderzijds begeleiden
wij opdrachtnemers om de effecten van hun inzet meetbaar in kaart te brengen voor de
opdrachtgever. U schetst de kaders; de aanbieder wendt zijn professionele expertise en ervaring aan
om de juiste route te bepalen. Welke instrumenten en welke methodieken zetten zij in en vooral: welke
partners betrekken zij daarbij? Zo ligt de focus van het prestatiedenken op het benutten van de
toegevoegde waarde van alle betrokken partijen, op een transparante samenwerking en op het
minimaliseren van de risico’s bij uitvoering en oplevering van resultaten.

Denken in prestaties vraagt om een
scherp onderscheid tussen wat en hoe.

Passend bij de lokale opgave
Participe Advies begeleidt gemeenten die op een meer effectieve en efficiënte manier willen
samenwerken met hun maatschappelijke partners en inwoners. Daarbij nemen wij uw lokale situatie als
uitgangspunt om de volgende fases te doorlopen:

Analyse huidige
situatie

Toepassen van
denken in prestaties

Gezamenlijk
doorontwikkelen

Implementeren

Wij onderscheiden ons door onze ruime kennis en ervaring met dit soort trajecten, waardoor onze
aanbevelingen direct toepasbaar zijn in uw lokale praktijk. Al in diverse andere gemeenten hebben wij
bijgedragen aan de transitie in het sociale domein, met scherpe analyses, bruikbare adviezen en
zichtbare resultaten.

Na afloop van het traject:
 is uw beleidsvisie vertaald naar effecten en doelstellingen;


zijn alle betrokken partijen vertrouwd met anders denken en organiseren;



kunt u de vertaling maken naar het inkooptraject;



komt de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand;



bereikt u maximale prestaties in het sociale domein met minder middelen;



worden werkzaamheden effectiever en efficiënter georganiseerd;



is de gemeente ontzorgd en klaar om haar regierol pakken;



is in de uitvoering ruimte gecreëerd voor de expertise van professionals.

Meer weten?
Bent u benieuwd hoe u het prestatiedenken in uw gemeente kunt toepassen? Welke meerwaarde deze
werkwijze heeft voor het behalen van uw doelstellingen? Hoe u meer met minder kunt doen door
anders samen te werken? Wij komen graag bij u langs om onze ervaringen met u te delen.
Neem voor meer informatie contact op met Melissa Jansen via
melissa.jansen@participeadvies.nu of bel haar om direct een afspraak te maken: 06 34 82 38 98.

