
Duurzame oplossing
Ik ga voor maatwerk

GrowPad zorgt 

Mag het?

Inwoner betrokken?

Wat is het effect?

Wat kost het?

• Waar  staat de regel? 

• Wat is de bedoeling van de regel (in de letter en 

in de geest van de wet)? 

• Zijn er uitzonderingsgronden?

• Welke andere regels zijn van toepassing?

• Wie gaat er over de regels (wie kan uitzonderin-

gen bekrachtigen?)

• Welk effect heeft de oplossing voor de inwoner?

• Welk effect heeft de oplossing voor de coach (pro-

fessional/vrijwilliger)? Denk aan onderlinge relatie

• Welk effect heeft de oplossing voor de 

organisatie?

• Welk effect heeft de oplossing voor de 

maatschappij?

• Wat kost de huidige situatie?

• Wat kost het plan (of diverse scenario's van het 

plan)?

• Wat kost 'niets doen' (het 'dreigende scenario')

• Waar zit het rendement als je deze 3 vergelijkt?

Bronvermelding: een gedeelte van bovenstaande stappen is gebaseerd op de 'Public 

Value Theory' (Moore, 1995) en het werk van het Instituut van Publieke Waarde (de 

doorbraakmethode, 2020)

Betrek de inwoner altijd zo direct mogelijk bij de 

beantwoording van onderstaande vragen

• Welke vraag en oplossing heeft de inwoner zélf?

• Welke belangen spelen er voor de inwoner?

• Welk toekomstperspectief heeft de inwoner?

• Is de inwoner maximaal eigenaar van de oplos-

sing (nu of in de toekomst?)

Inwoner betrokken?

Wat is het effect?

Wat kost het?

Mag het?

Ieder mens is anders. Bovendien staat 
niets in het leven van een mens op zich-
zelf. Geld, huisvesting, opvoeding en 
gezondheid: je komt alleen verder met 
een aanpak vanuit samenhang op alle 
leefvelden. 

Om organisaties maatwerk te laten 
leveren zijn de mensen in deze organi-
satie een onmisbare schakel. Wat heb 
je als professional nodig?

Vaardigheden: onderbouwen 

& argumenteren

Hulpmiddelen: afwegings-

kader duurzame oplossing

& groeicalculator

(discretionaire) ruimte in de 

organisatie waar je werkt

Bewustzijn & zelfvertrouwen

Maak een samenvatting van elke stap die je hebt gemaakt. Nadat 

je alle stappen hebt doorlopen maak je de balans op. Je voorstel 

voor maatwerk komt hier uit voort. De afweging maak je dus door 

de uitkomsten van de 4 stappen samen te brengen. Het voorstel 

voor maatwerk ontstaat dáár waar de van uitkomsten van de 

afzonderlijke stappen de beste gezamenlijke uitkomst hebben. 

Om werk te maken van maatwerk 
werken we met een gezamenlijk afwe-
gingskader. Doorloop de stappen in het  
afwegingskader om samen met alle 
betrokkenen een duurzame oplossing 
te creeëren en het benodigde maat-
werk te onderbouwen. 

Durven

Mogen

Willen

Kunnen

Hoe krijg ik het voor elkaar?

Wat levert het me op?

Welke ruimte heb ik?

Wat heb ik nodig?

Groei

Calculator


