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Aanleiding 
Beste  

Het programma Samen aan de Slag loopt na vier jaar tegen een einde. Het gedachtengoed 

van Samen aan de Slag is nog springlevend, maar de gemeenten Cranendonck, Nederweert 

en Weert hebben besloten om het gezamenlijke programma stop te zetten. De opbrengsten 

van vier jaar Samen aan de Slag, worden inzichtelijk gemaakt en het programma wordt 

geëvalueerd. 

Mayan Oomkes (van najaar 2020 tot voorjaar 2022 aanjager van Samen aan de Slag) is 

gevraagd om een voorstel te maken deze evaluatie uit te voeren. Hierbij ontvang je een 

voorstel voor de evaluatie. 

 

Voorgestelde Aanpak 

 
Het programma Samen aan de Slag is een breed programma met concrete activiteiten. 

Voorgesteld wordt om in de evaluatie terug te kijken naar het verloop van het programma 

“Hoe kijken deelnemers tegen het programma aan?” en naar de concrete resultaten “Wat 

heeft Samen aan de Slag ons concreet opgeleverd?”. De evaluatie bevat de volgende 

onderdelen: 

 

Actielijnen 

Er wordt in beeld gebracht wat binnen de actielijnen concreet tot stand gekomen en hoe kijken 

de trekkers terug op de actielijnen. Uiteraard wordt de reeds beschikbare informatie uit de 

tussentijdse evaluaties hieraan toegevoegd.  

Verwachte tijdsinvestering: 8 uur 

 

Experimenten uit de eerste ronde 

Met de initiatiefnemers van de experimenten worden evaluerende gesprekken gevoerd: hoe 

zijn de experimenten verlopen en wat hebben ze opgeleverd. Dit sluit aan bij de informatie die 

eerder is opgehaald. Uiteraard wordt de reeds beschikbare informatie uit de tussentijdse 

evaluaties hieraan toegevoegd. 

Verwachte tijdsinvestering: 8 uur 

 

Experimenten uit de derde ronde 
Met de initiatiefnemers van de vijf experimenten worden evaluerende gesprekken gevoerd: 

hoe zijn de experimenten verlopen en wat hebben ze opgeleverd. Voorgesteld wordt om het 

experiment Stichting Papili hier aan toe te voegen. Het experiment heeft binnen Samen aan de 

Slag de ruimte gekregen om te rijpen. Het is interessant om ook dit te evalueren. Omdat de 

(tussentijdse)resultaten van deze experimenten nog niet eerder in beeld zijn gebracht, zal de 

nadruk op deze experimenten liggen. 

Verwachte tijdsinvestering: 16 uur 

 

Afstemming en rapportage 
Op cruciale stappen binnen de aanpak is afstemming met de projectgroep Samen aan de 

Slag, zodat ideeën en wensen van de projectgroep meegenomen kunnen worden in de 

uitvoering. De opbrengsten van de gesprekken worden verwerkt in een eindrapportage. 
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Daarnaast worden ook de resultaten uit de afsluitende bijeenkomst “Wat hebben we ervan 

gebakken” van februari 2022 meegenomen. Deze rapportage wordt in eerste instantie in 

concept opgeleverd aan de projectgroep Samen aan de Slag, waarna de definitieve versie 

volgt.  

Verwachte tijdsinvestering: 32 uur 

 

 

Investering in uren  

 

Inzet in uren 
De voorgestelde aanpak komt neer op een inzet van 64 uur. Deze worden uitgevoerd door 

Mayan Oomkes, adviseur sociaal domein. De uren worden ingezet in de periode december 

2022 t/m januari 2023. 

 
Tarief 
Het tarief wat wij hanteren is € 100,- per uur per adviseur. 

 

 

Akkoord voor opdracht: 

Graag ontvangen wij uw akkoord op de beschreven opdracht. Tevens ontvangen wij graag 

factuurgegevens voor afhandeling. 

 

Opdrachtgever:  

 
(Handtekening) 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Weert 

Beleidsadviseur 

 

Opdrachtnemer: 

 
 

Manager Advies 

Sociaal Domein 
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Bijlage 1: Wyzer 
Wyzer is een gewaardeerde en succesvolle partner voor vraagstukken binnen lokale 

overheden. Met een diepgeworteld specialisme binnen het sociaal domein, ruimte en 

bedrijfsvoering. Wyzer durft anders te zijn. Wij tonen lef en investeren in innovatie. Door mee 

én verder te denken, realiseren wij duurzame oplossingen voor de mens en maatschappij. 

Gericht op kwaliteit en continuïteit en altijd vanuit de inhoud. Geen grote beloftes of 

mediacampagnes, maar gewoon doen. Altijd van betekenis. Dat zijn wij.     

Wyzer telt ruim 1600 collega’s, verspreid door heel Nederland. Van young professional tot 

ervaren projectmanagers en strategisch adviseurs die beschikken over een stevig fundament 

in het werkveld. Binnen Wyzer heerst een mensgerichte cultuur. Er wordt gewerkt in een open 

en informele sfeer waar iedere collega zowel binnen als buiten het werkveld zijn of haar 

steentje aan bijdraagt. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. 

De kennis en kunde van collega’s wordt gedeeld, interne trainingen worden georganiseerd en 

ideeën voor ontwikkeling worden serieus genomen. Daarnaast staan collega’s altijd klaar om 

elkaar te helpen waar nodig. Wat resulteert in een prettige werkomgeving voor zowel interne 

collega’s als collega’s in het werkveld.  

 

Iedereen is gelijk, kent elkaar en werkt met plezier samen.     

  

We staan voor een betekenisvolle manier van werken en samenwerken met zowel collega’s als 

opdrachtgevers. Zo zijn wij samen op een gewaardeerde manier van betekenis voor de 

maatschappij.  Wyzer is onderdeel van Cohedron en wij werken nauw samen met onze 

zusterbedrijven PLANgroep, Human Capital Group, Zorg-Lokaal, Argonaut 

en Future Communication. Samen geven wij vorm aan een integrale dienstverlening richting 

onze opdrachtgevers.     

 




