De menselijke maat
in wonen,
welzijn en zorg

De demografische ontwikkelingen,
de economische crisis en de daardoor
noodzakelijke bezuinigingen, dwingen
ons om goed na te denken over de beste
aanpak om de maatschappelijke dienstverlening op pijl te houden. Hoe kan
met minder mensen en middelen toch
minimaal de huidige kwaliteit van leven
behouden blijven? Een ding is zeker:
de overheid, individuele organisaties
of zelfs een hele sector, zal niet genoeg
gewicht in de schaal kunnen leggen voor
Projectbureau MAAT
Het Kantorencentrum II
Kerkenbos 11-03a
6546 BC Nijmegen
024-8200060
info@stichtingmaat.nl
www.stichtingmaat.nl
@MAAT_Nijmegen

een adequaat antwoord. Meer dan nu zal
een beroep op de eigen mogelijkheden
van de burger gedaan moeten worden en
meer dan nu zullen de maatschappelijke
dienstverleners hun diensten in onderlinge samenhang en afgestemd moeten
organiseren.
Verschillende wonen-, welzijn- en zorg
organisaties uit de regio Nijmegen
hebben zich om die reden verenigd in
de netwerkorganisatie MAAT.
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MAAT is…

W

onen- , welzijn en zorgorganisaties uit de regio Nijmegen
hebben besloten om kennis en middelen te bundelen en

MAAT
wil…

De doelstellingen van MAAT zijn:
• diensten voor burgers eenvoudig toegankelijk maken;

onorthodoxe oplossingen te ontwikkelen om de productiviteit

• de regie en samenredzaamheid van burgers versterken;

en de kosteneffectiviteit van hun diensten te verbeteren. Het

• ervoor zorgen dat er samenhang is in het aanbod wonen,

doel van MAAT is om de bestaande kwaliteit en dienstverlening
van de partners te handhaven ondanks de afnemende financiële

welzijn en zorg;
• de kosten van noodzakelijke infrastructuur laag houden.

middelen en arbeidspotentieel.
MAAT helpt partners door het creëren van een gemeenschappe-

Naast samenwerken concurreren de MAAT-partijen ook.

lijke infrastructuur en geïntegreerde klantgerichte diensten en

Elke organisatie heeft een eigen karakter en een eigen onder-

zorg op wijkniveau. MAAT staat voor innovatieve concepten door

scheidend aanbod. Burgers kunnen daarom blijven kiezen uit

nieuwe vormen van intersectorale samenwerking.

een gevarieerd palet van zorg en diensten bij verschillende
organisaties.
Wat is MAAT niet:
• MAAT is geen fusieorganisatie;
• geen verwijzend ‘loket’ of regievoerend orgaan;
• geen concurrent voor lokale samenwerkingsverbanden;
• en geen aanbieder van zorg of diensten.
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MAAT
doet…

O

m haar doel te bereiken heeft MAAT een drietal

MAAT
programma’s

De juiste vraag

Zelfredzaamheid
en saamhorigheid

bijvoorbeeld:
• Zingevingsondersteuning
• Zorgprogramma’s

bijvoorbeeld:
• De vraagwijzer
• Buurtteam
• 24-uurs alarmering

Inrichten van de markt

Bedrijfsondersteunende
samenwerking

bijvoorbeeld:
• Planningskader wonen
• Intersectorale wijkanalyse
• Diverse vormen van
integrale dienstverlening

bijvoorbeeld:
• Inkoopcombinatie MAAT
• Scholing

programmalijnen geformuleerd en één ondersteunend

programma. De focus hierbij ligt op de middenlange termijn en
is ‘beleidsproof’. Dit wil zeggen dat MAAT haar koers niet laat
beïnvloeden door korte termijn invloeden van buitenaf.
De inhoudelijke programma’s zijn:
• achter de juiste vraag van de burger komen en de dienst
verlening richten op de daadwerkelijke behoefte achter
die vraag;
• zelfredzaamheid en saamhorigheid vergroten en faciliteren,
zodat de burger en zijn informele circuit in staat gesteld
worden meer zelf te regelen en te ondersteunen;
• de markt gezamenlijk in te richten door de bedrijfssystemen
van de MAAT-organisaties beter op elkaar af te stemmen.

Kijk voor ons volledige programma op www.stichtingmaat.nl
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Construct
MAAT

M

AAT heeft gekozen voor een structuur die garandeert
dat het gezamenlijke MAATprogramma niet belemmerd

wordt door de (legitieme) belangen van de deelnemende

Expertise
projectbureau
MAAT

P

rojectbureau MAAT heeft ruime ervaring met intersectorale
projecten en samenwerkingsvraagstukken op het gebied van

wonen, welzijn, zorg en lokale overheden.

organisaties. In het MAATprogramma wordt gewerkt aan noodzakelijke voorzieningen en werkwijzen die niet tot stand zullen

De adviseurs bieden ondersteuning bij:

komen vanuit de reguliere activiteiten van de deelnemende

• transitiemanagement;

organisaties, simpelweg omdat ze niet binnen het taakveld van

• project- en procesbegeleiding bij innovatietrajecten;

enige organisatie vallen, of omdat er geen budgetparameter voor

• coaching & training op operationeel en tactisch niveau;

is. De onafhankelijkheid van het gezamenlijke programma wordt

• bestuurlijke verdieping in samenwerkingsrelaties.

gegarandeerd door het onder te brengen in een Commanditaire
Vennootschap (CV MAAT Nijmegen). Er is een beherend vennoot

De expertise van de adviseurs en de binnen MAAT ontwikkelde

van buiten de regio aangesteld. De bestuurders van de aan

producten kunnen ook elders in het land worden ingezet.

gesloten organisaties zijn ‘stille’ vennoten.

Meer hierover leest u op de losse kaarten achterin deze folder.

Er is een projectbureau ingericht ten behoeve van proces
begeleiding en productontwikkeling. Het werkgeverschap
voor het projectbureau wordt verzorgd door Stichting MAAT,
waarvan de beherend vennoot directeur is.
De organisatieadviseurs van Projectbureau MAAT zorgen
samen met managers en professionals uit de organisaties voor
de uitvoering van het jaarprogramma dat door de vennoten is
vastgesteld.
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MAATdeelnemers

MAATprojecten
De daadwerkelijke (ondersteunings)vraag
• Zingevingondersteuning in samenwerking
met COiL
• Kinderen van ouders met een beperking
(zorgprogramma)
Het inrichten van de markt
• Servicewijkontwikkeling
• Instrument planningskader wonen
• Instrument intersectorale wijkanalyse
• Planningskader welzijn nieuwe stijl
(in ontwikkeling)
• Buurtstation
• Werkerslunches
• Inzicht in maatschappelijk rendement
• Atlas wonen, welzijn & zorg
• Programma wijkeconomie (in ontwikkeling)
• Toolbox geïntegreerde dienstverlening

Wilt u meer informatie
of de mogelijkheden voor
uw regio bespreken dan
kunt u contact opnemen
met projectbureau MAAT.

Zelfredzaamheid & saamhorigheid
• Buurtteam / sociale wijkteam
• Zorgcentrale
• De vraagwijzer
• 123Thuis (in ontwikkeling)
• 123Comfort
• Wijkportals
• Cliëntparticipatie

Wij zijn te bereiken op
telefoonnummer:
(024) 820 00 60
of per mail:
info@stichtingmaat.nl

Bedrijfsondersteunende samenwerking
• Kennispartners VitaValley, HAN & Lucrum
• Inkoopcombinatie MAAT
• Collectieve scholingsprogramma’s
• Bestuurlijke samenwerking
• intersectorale visieontwikkeling

