BASIS

A.

ORGANISEREN

£ Formuleer je doel met WWidW
WWidW kan op verschillende manieren bijdragen aan je organisatie. Dat is het mooie. Maar dat is ook lastig. Want
wanneer is het dan bijv. een succes? Probeer zeker in het begin een scherp doel neer te zetten en communiceer
dat.
Denk ook na over hoe je dat toetsbaar wilt maken. Hoe zie je dat succes? Bespreek dit ook met diverse
sleutelpersonen op verschillende ‘niveaus’ in je organisatie. En kom daar ook op terug (tussendoor); zie Evalueer
het gebruik van WWidW.
Bijvoorbeeld:
§
inzet leefbaarheid beter kunnen uitleggen aan stakeholders (en daarvoor beschrijven we 50% van de
leefbaarheidsprojecten en publiceren we een overzicht hiervan in het jaarverslag)
§
professionaliteit van medewerkers vergroten (iedereen volgt een training en krijgt een positief oordeel van de
organisatiebeheerder)
§
betere besluitvorming rond projecten door betere projectinformatie (en dat bevragen we aan de leden van de
investeringscommissie)

B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

BASIS

A.

PRIKKELEN

£ Maak afspraken over het beschrijven
Sommige projecten zijn de moeite van het invoeren niet waard. Bijvoorbeeld het plaatsen van twee achterpoorten.
Maak heldere afspraken welke projecten wel en niet ingevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld:
§
alle projecten die meer dan € 5.000 budget vragen
§
alle projecten die onder een bepaald programma vallen
§
alle projecten in de impuls-/focuswijken
Maak ook afspraken over
§
wie de beschrijving opstelt en hoeveel tijd dat ongeveer mag kosten (bijv. 3 uur per beschrijving)
§
wie bepaalt wanneer een beschrijving goed (genoeg) is (zie Organiseer een duidelijk toetsingsmoment)
§
het al dan niet openbaar maken
Communiceer deze afspraken ook duidelijk.
<

B.

Tip: niet alle velden van WWidW zijn verplicht. Gebruik voor kleine projecten gerust een beperkt aantal velden

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

BASIS

A.

TRAINEN

£ Regel een training
Als WWidW-partner kun je Platform31 vragen een training te verzorgen. Hier is veel ervaring mee.
§
denk goed na wie je uitnodigt voor de training
§
zorg dat er duidelijkheid is over de inzet van WWidW (welke projecten, wie, verandering procedures; zie Geef
WWidW de organisatorische ruimte)
§
organiseer de training met gebruikers uit jouw werkgebied (bv Haag Wonen en Vestia, Tiwos en
WonenBreburg et cetera.). Zo help je elkaar en zien collega’s ook weer eens andere gezichten.
§
laat de training ook een moment zijn om management/bestuur (weer) te betrekken. Bijvoorbeeld door de start
en/of het eindresultaat mee te maken
§
een training kan ook zo verlopen dat het gelijk een werksessie is, waarin opgespaarde projecten worden
ingevoerd. Of waarin reeds ingevoerde projecten worden geupdated
§
zorg voor een alternatief voor de afwezigen

B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

BASIS

A.

ORGANISEREN

£ Geef WWidW de organisatorische ruimte
Voor een goede implementatie zijn een aantal organisatorische randvoorwaarden nodig:
§
beleg de functie van organisatiebeheerder (dat kunnen er ook meerdere zijn) en zorg dat ze goed getraind zijn.
Regel voldoende ruimte (tijd) binnen het takenpakket.
§
beleg de inhoudelijke functie: wie gaat beschrijvingen bekijken en er op reageren, en heeft daar voldoende tijd
voor (zie bijv. Zorg voor aandacht na het beschrijven van een project)
§
zorg dat het technische deel goed werkt (check: werkt de applicatie op elke computer; soms is er een te oude
browserversie of werkt het niet op elke tablet)
§
beleg WWidW eventueel in taakomschrijvingen
§
pas eventueel procedures / werkwijzen aan (zie Zorg voor tijdswinst: schaf wat af (en laat dat zien))

B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

BASIS

A.

INSPIREREN

£ Zorg voor aandacht na het beschrijven van een project
Als een interventiebeheerder de moeite neemt een beschrijving te maken, zorg dan dat dat gewaardeerd wordt.
§
kijk regelmatig of er nieuwe beschrijvingen zijn toegevoegd (bijv. elke vrijdagochtend). Bekijk ze. En stuur een
mailtje naar de interventiebeheerder (“Bedankt. Leuk om te Lezen. Heb je hier aan gedacht?”)
§
maak eventueel beschrijvingen openbaar (in overleg met interventiebeheerder)
§
zorg dat de betreffende manager regelmatig een beschrijving leest en dat hij/zij (positief-kritische) feedback
geeft aan een beheerder. Doe dit eventueel samen met de manager, door bijvoorbeeld maandelijks twee
projecten onder de loep te nemen. NB: niet elke manager is van ‘de inhoud’. Help ze daar eventueel bij, of
zoek eventueel een senior die dit doet.
§
bespreek recente beschrijvingen in het gebiedsteam
§
zorg voor intervisiemoment (zie Laat medewerkers samen beschrijven)

B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

BASIS

A.

INSPIREREN

£ Laat medewerkers samen beschrijven
Het opstellen van een beschrijving in WWidW is bedoeld als moment om nog eens goed stil te staan bij een plan.
Maar als je niet oppast wordt het opstellen van een beschrijving een doel op zich. Het gevaar is dat medewerkers
het gaan zien als ‘moetje’ en het afraffelen. Zeker als ze ‘gedwongen’ worden (de stok-tactiek).
Organiseer dat moment van ‘even stilstaan’ voor je collega’s (dat doen ze zelf meestal niet). Dit kan door
bijvoorbeeld...
§
beschrijvingssessies te organiseren, waarbij twee collega’s samen een beschrijving maken achter de
computer maken (en die van een ander koppeltje direct ‘beoordelen’). Organiseer deze bijvoorbeeld themagewijs.
§
koppel uitvoerders met beleidsmedewerkers. Uitvoerders hebben vaak een goed beeld van de situatie en het
concrete plan. Beleidsmedewerkers zijn over het algemeen wat handiger met woorden en hebben een
gezonde afstand. Samen maken ze een misschien de perfecte beschrijving.
<

B.

Gebruik het ‘beoordelingskader’ (link) om een goed inhoudelijk gesprek over een beschrijving te ondersteunen.
Train bijvoorbeeld enkele beleidsmedewerkers hierin.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

BASIS

A.

WAARDEREN

£ Laat goede voorbeelden zien
Maak succesjes zichtbaar. Laat de dagelijkse meerwaarde zien. Bijvoorbeeld...
§
er is altijd wel een bijzonder enthousiaste gebruiker. Publiceer een interviewtje met hem/haar op een interne
nieuwsbrief. Maar wees ook eerlijk/reëel over wat dat vraagt. Leg de lat ook weer niet te hoog.
§
organiseer een pitch-ronde: medewerkers presenteren hun project in 10 minuten voor collega’s, management,
huurders, ... Uiteraard goed voorbereid met een WWidW-format.
§
claim 15 minuten op een heidag om een mooi voorbeeld te presenteren. Of een lunchpresentatie.
§
zoek haakjes in andere trajecten: “maar dat kunnen we dan heel goed in WWidW doen...”
§
verwerkt de overzichten van WWidW in het jaarverslag
§
laat bij het gebiedsplan zien welke projecten in WWidW zitten van dit gebied
§
mail een mooie beschrijving rond naar enkele sleutelpersonen in de organisatie, met een kort tekstje wat
WWidW in dat specifieke geval heeft betekend.

B.

<

Een goed voorbeeld kan ook zijn dat een project wordt stopgezet of niet blijkt te werken, na het
opstellen/bespreken van een WWidW-beschrijving. ‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’.

<

Wellicht kunnen de collega’s van communicatie helpen?

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

BASIS

A.

ORGANISEREN

£ Krijg WWidW tussen de oren bij management / bestuur
WWidW kan iets betekenen voor ‘uitvoerder tot bestuurder’. Voor management/bestuur is er meerwaarde in:
§
de zekerheid dat er goed over projecten nagedacht wordt
§
dat projecten zijn beschreven in een helder, uniform en beknopt format (in plaats van wollige, te lange
projectplannen); dit helpt een goede besluitvorming
§
dat projectinformatie altijd beschikbaar is en er overzicht is (wie doet wat waar?)
Zorg dat het management weet van het bestaan. Bijvoorbeeld door:
§
ze uit te nodigen bij een sessie waarin beschrijvingen worden gemaakt
§
een half uur te claimen op een managementbijeenkomst en WWidW te presenteren met een enthousiaste
interventiebeheerder. Focus je op de meerwaarde vanuit managementperspectief. Laat de applicatie zien.
§
neem WWidW-resultaten mee op logische momenten (een gebiedsplan op de agenda? laat zien welke
projecten er spelen in dat gebied)

B.

<

Bij voorkeur laat je managers/bestuurders WWidW ook echt ervaren; ‘ze’ hebben de neigen op een afstandje
te blijven. Bijvoorbeeld door ze samen met een projectleider een interventie te laten beschrijven.

<

Per voorjaar 2016 is er ook een WWidW-afwegingskader beschikbaar: dit is bijzonder interessant voor
bestuurders/managers.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

BASIS

A.

PRIKKELEN

£ Zorg voor tijdswinst: schaf wat af (en laat dat zien)
Zorg dat WWidW het werk voor collega’s makkelijker maakt. Na enige gewenning, is het minder werk dan het
schrijven van een klassiek projectplan.
Voorkom in ieder geval dat het werken met WWidW dubbel werk is voor medewerkers.
§
laat bestaande formats voor projectplannen / monitoren vervallen. En maak dat duidelijk (verbod!).
§
overleg dit vooraf goed met de betrokken managers/beleidsmedewerkers, zodat zij dit ook ondersteunen en
uitdragen. Garandeer dat ze vragen om het nieuwe format, en niet het oude...
<

B.

Laat een rapport op maat maken in WWidW (met eigen logo, met eigen onderwerpen...)

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

EXTRA

A.

ORGANISEREN

£ Maak het op maat
WWidW bevat diverse mogelijkheden om de webapplicatie op maat te maken:
§
organisatiebeheerders kunnen eigen velden aanmaken, die in elke beschrijving terug komen (bouw
bijvoorbeeld de beleidsspeerpunten in als veld)
§
tegen geringe kosten kan een eigen pdf-rapportage opgesteld worden; bijvoorbeeld om zo een bestaand
format over te zetten
>>> concreet voorbeeld van goed gebruik... Eigen haard?

B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

EXTRA

A.

PRIKKELEN

£ Zoek aanknopingspunten in de beleidscyclus
Breng in kaart hoe de processen verlopen in je organisatie: van analyse, naar idee, naar projectplan, naar besluit,
naar uitvoering (de PDCA-cyclus). Ga daar eens rustig voor zitten. Teken het uit met je ‘business controller’.
Bedenk vervolgens op welke momenten WWidW een rol kan spelen: bij het planningsgesprek, bij de
budgetverdeling, bij het opstellen van gebiedsplannen
§
beschrijf voor elk moment wat collega’s op dat moment kunnen met WWidW: wat is hun voordeel.
§
maar benoem ook duidelijk wat van de ze verwacht wordt (‘zo doen we dat...’)
Bijvoorbeeld:
§
ideevorming: zoek in WWidW naar vijf projecten die volgens jou geschikt om je probleem op te lossen
§
besluitvorming: gebruik het WWidW-format om je voorstel in te dienen, hooguit met een toelichtend emailtje
§
evaluatie: beschrijf na afloop onder het item ‘tips en trucs’ welke lessen je hebt geleerd.

B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

EXTRA

A.

PRIKKELEN

£ Organiseer een ‘escape’ voor de doeners
Niet iedereen is het van het beeldscherm en de woorden. Probeer te achterhalen voor wie het een echte drempel is
om WWidW op de reguliere manier te gebruiken. En biedt hun een alternatief aan:
§
samen invullen met een beleidsmedewerker;
§
iemand anders neemt een ‘interview’ af en maakt een beschrijving;
§
bij een groter project: organiseer een Effectenarena-sessie1 en gebruik het resultaat hiervan om een
beschrijving te maken. Neem deze vervolgens door met de ‘projecteigenaar’.

1

B.

zie www.watwerktstudio.nl/effectenarena

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

EXTRA

A.

PRIKKELEN

£ Organiseer een duidelijk toetsingsmoment
Een beschrijving kan altijd beter en scherper. Maar een beschrijving moet wel goed genoeg zijn. Door een duidelijk
toetsingsmoment in te bouwen kun je grip krijgen op de kwaliteit.
§
gebruik daarvoor het beoordelingskader
§
bedenk wie in staat is deze toetsing te doen: inhoudelijk, maar ook in goed terugkoppelen (manager,
beleidsmedewerkers, senior, of samen?)
<

toetsing kan ook inter-collegiaal: collega’s beoordelen elkaars project

Deze toetsing mag best stevig zijn, maar moet uiteraard wel constructief zijn. “Dit vinden we nog niet helder. Bedoel
je mogelijk dit of dat? Heb je hier al naar gekeken?”
Doe deze terugkoppeling bij voorkeur niet per email, maar maak er een klein moment van.
<

B.

Laat dit toetsingsmoment samenvallen met het ‘openbaar maken’ van een beschrijving.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

EXTRA

A.

INSPIREREN

£ Maak een kopgroep
De ene medewerker pakt het werken met WWidW sneller op dan de andere. Geef de collega’s die het snel
oppikken een voortrekkersrol. Zij kunnen...
§
aangeven welke werkwijzen aangepast kunnen worden
§
collega’s begeleiden (zie Laat medewerkers samen beschrijven)
§
zorgen voor goede voorbeelden (zie Laat goede voorbeelden zien)
§
beschrijvingen van collega’s op een constructief-kritische wijze beoordelen (zie Organiseer een duidelijk
toetsingsmoment)
§
gaan vast aan de slag met de monitoringsmodule (zie Geef apart aandacht aan effectmeting)
Let er wel op dat de kopgroep niet te ver voorloopt op ‘het peloton’.

B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

EXTRA

A.

INSPIREREN

£ Geef apart aandacht aan effectmeting
WWidW kent een monitoringmodule. Beginnende gebruikers bijten hun tanden meestal nog stuk op het opstellen
van een goede beschrijving. Dat is goed begin. Maar daarna wordt het interessant om te volgen wat er gerealiseerd
wordt. Daar is de monitoringsmodule voor.
Het vereist echter nog wel de nodige kennis en compententie om goed te monitoren:
§
welke projecten zijn het waard om monitorings-energie in te stoppen?
§
welke elementen van het project wil ik gaan meten?
§
wat zijn goede indicatoren (meten ze het juiste?), die toch praktisch meetbaar zijn? En waar vind ik die?
§
hoe werkt die monitoringsmodule precies?
§
Meer inhoudelijke informatie over monitoring vind je op: www.watwerktstudio.nl/monitoring
Een ‘kopgroep’ formeren is een goede mogelijkheid: zie Maak een kopgroep.

B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

EXTRA

A.

WAARDEREN

£ Maak verbinding met buiten
Een goede wijk maak je niet alleen. Diverse partijen (gemeente, corporatie, welzijn, zorg) zijn actief in de wijk.
Regelmatig is hun inzet niet optimaal afgestemd. WWidW biedt een uitstekend platform om de inzet in een wijk
vanuit verschillende domeinen/disciplines op een uniforme wijze te beschrijven. Vanuit die inhoud kunnen bruggen
gebouwd worden en ontstaat er gezamenlijk inzicht.
En als lokale collega’s ook met WWidW werken, helpt dat de interne implementatie weer.

B.

<

Er zijn goede ervaringen om alle projecten van één wijkprogramma te beschrijven. Daar kunnen ook
maatvelden voor worden aangemaakt. Nodig collega-organisaties uit om hier gezamenlijk traject van te
maken.

<

Vraag een gast-account voor lokale collega’s bij Platform31

<

Geef WWidW-resultaten een plek in contacten met stakeholders (bijv. tijdens een legitimatietraject)

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

EXTRA

A.

INSPIREREN

£ Regel actuele inspiratie en inhoud via WWidW
WWidW is vooral een vakgemeenschap. Met themabijeenkomsten wordt dat onderhouden. Neem zelf het initiatief
voor een themabijeenkomst rond een project dat bij jullie actueel is. Neem samen met de betrokken collega contact
op met Platform31 om te kijken of je samen zo’n bijeenkomst kunt ‘hosten’. De voorbeelden uit andere plaatsen en
enkele deskundigen, kunnen veel vakinhoudelijke inspiratie bieden.
Koppel dit dan aan een goede eigen beschrijving.
Of kijk welke projecten actueel zijn en haal de expertise en ervaring van mede WWidW-partners in huis. Breng je
eigen collega in contact met zijn/haar evenknie bij een WWidW-collega. Speur daarvoor in de WWidWbeschrijvingen, of vraag dit na bij Platform31.
Als een project besproken wordt (bijv in een MT-overleg), presenteer dan enkele andere projecten uit WWidW, van
collega’s elders in het land, of kijk of een passend archetype beschikbaar is:
§
projecten die er op lijken
§
of projecten die hetzelfde doel, op een heel andere manier bereiken (zoek bijvoorbeeld op ‘effect’)

B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

EXTRA

A.

ORGANISEREN

£ Geef WWidW een plek in andere trainingen/opleidingen
WWidW kan meerwaarde leveren in verschillende onderdelen van de organisatie. Zorg voor ‘tentakels’ her en der.
Een trainings-/opleidingsmoment is dan heel geschikt om WWidW weer even terug te laten komen. En te laten zien
hoe het en ander in elkaar haakt. Neem het mee in een opleiding ‘projectmanagement’ of training ‘buurtplannen
maken’.

B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

EXTRA

A.

PRIKKELEN

£ Evalueer het gebruik van WWidW
Vooraf heb je bepaalde verwachtingen over de inzet van WWidW. Evalueer dit na verloop van tijd (bijv. halfjaarlijks).
Enerzijds kan dit kwantitatief:
§
hoeveel interventies zijn beschreven
§
door wie
§
welk soort interventies
Anderzijds kan dit kwalitatief:
§
neem een mini-enquete af over het gebruik (bijv. drie vragen)
§
organiseer een panelgesprekje over het gebruik
Koppel dit duidelijk aan het doel: zie Formuleer je doel met WWidW

B.

<

Betrek hierbij ook het gebruik door het management en de beleidsfunctie

<

Haal gelijk ook verbetertips van je collega’s op

<

Maak de evaluatie een beetje leuk: wat is het meest genoemde effect? welke interventie is het meest bekeken
of geliked?

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

EXTRA

A.

INSPIREREN

£ Zet een inhoudelijk zoeklicht op
Kijk welke thema’s spelen in je organisatie. Bij uitvoerders, bij bestuurders, in de buitenwereld. Kies één zo’n thema.
En organiseer daar diverse WWidW-activiteiten omheen, met kortstondige energie omheen. En doe dat
bijvoorbeeld 2 of 3x per jaar.
Vlecht verschillende onderdelen samen:
§
nodig een inspirerende spreker uit
§
breng collega’s van elders naar binnen (uit de stad of uit de WWidW-gemeenschap)
§
laat betrokken collega’s alle projecten op dit thema goed beschrijven, met coaching en actieve bespreking
§
organiseer een energiegevende toets op deze beschrijvingen (door een externe); combineer het met een
‘getoetste praktijkbeschrijving’
§
presenteer de resultaten aan het bestuur/management en/of aan stakeholders, of binnen de WWidWgemeenschap (themabijeenkomst?)

B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

BASIS / EXTRA

A.

...
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B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

BASIS / EXTRA

A.
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£ ...
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B.

WELKE ACTIE(S)?

DOOR WIE?

WANNEER?

