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Project Nieuwe Wegen afgerond
eindrapportage gepresenteerd
Door Hans Diederen

Op 22 augustus is door het 
projectteam (Frank Joosten, 
Heidy Amory en Hans 
Diederen) de eindrapportage 
van het Project Nieuwe 
Wegen aan de provincie 
Limburg in de persoon van 
Vesna Nikoletics aangeboden. 
Het projectteam kijkt terug 
op een succesvol project 
waaraan 14 organisaties 
hebben deelgenomen.

De resultaten van het 
project zijn uitgebreid 
beschreven in de rapportage. 
Deze is voor iedereen in te 
zien en als bijlage bij deze 
nieuwsbrief  meegezonden. 

De belangrijkste punten 
op een rijtje:

Gedurende het project is 
aan de MO’s verschillende 
aanbiedingen gedaan:

Aanbod 7 stappenplan 
Office 365

Aanbod 8 
vrijwilligersverzekeringen via 
gemeenten. 

Aanbod 6 verzekeren = 
sponsoren. 

Aanbod 9 telefonie en 
internet aansluiting.

Aanbod 10 
Bereikbaarheid.

Aanbod 11 inventarisatie 
juridische risico’s.

Aanbod 12 Risico scan 
privacywetgeving

Aanbod 13 vergelijking 
accountantsverklaringen. 
(incl. brief aankondiging)

Aanbod 14 Overzicht 
vergaderlocaties

Voor ICT ondersteuning 
en het uitbesteden van de 
boekhouding bleek te weinig 
animo. 

Er zijn 27 CANVAS 
buisinesmodellen gemaakt. 
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14 organisaties 
hebben nieuwe 
wegen ontdekt. 
Sommigen zijn 
nieuwe wegen 
ingeslagen. 
Hopelijk kijken 
alle deelnemers 
terug op een 
geslaagd project. 
Wij (Heidy en 
Hans) in 
iedergeval wel. 
Dank aan alle 
deelnemers!
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Wie nog wil kan aan de 
slag...
methodiek is 
beschikbaar

De werkwijze zoals we die hebben 
opgezet is uitgewerkt in een aantal 
documenten. Deze kunnen jullie 
terugvinden in de dienstencatalogus 
op onze website: 
maatschappelijknetwerklimburg.nl. 
Type het zoekwoord ‘nieuwe wegen’ 
in dan kom je bij de gegevens. De 

dienst heet ‘Ontwikkel je organisatie 
en ontdek Nieuwe Wegen’

Wil je het proces laten begeleiden 
dan is dat ook mogelijk. Hier zijn 
echter wel kosten aan verbonden 
aangezien het project is afgesloten. 

Meer informatie is te verkrijgen bij 
het projectteam of  stuur een mail aan 
smol@mn-li.nl. 

Meer dan het 
projectplan
soms kom je dingen 
tegen....

De missie, visie en de pitch 
opstellen bleek voor velen nog een 
hele opgave maar dat is wel gelukt.

Er is een Online Diensten 
Catalogus ingericht waar 23 
MO’s samen 144 diensten hebben 
geplaatst. Graag nog een keer 
aandacht hiervoor dat, mogen er 
zeker meer worden!

Er is een format gemaakt voor 
het opstellen van een werkplan, 
gebaseerd op de werkwijze en 
methodieken die tijdens het project 
gehanteerd zijn. Het format bestaat 
uit: Format werkplan, SWOT, 
CANVAS, Communicatieplan, 
Begrotingsformat en plannings 
format.

Er zijn 7 SMOLTALKS 
gestuurd om iedereen op de hoogte 
van de ontwikkelingen te houden.

Het project is door de 
deelnemers gemiddeld met een 7,8 
gewaardeerd.

Gaandeweg de uitvoering van het 
project deden zich wat 

ontwikkelingen en kansen voor die 
we meteen meegepakt hebben.
Als extra hebben we de site meteen 
onderhanden genomen en veel 
gebruiksvriendelijker gemaakt. Er is 
een handleiding gemaakt die 
gebruikers in staat stelt zelfstandig 
aan de slag te gaan. 

Met de komst van de AVG 
wetgeving is ook dit meteen 
meegenomen en zijn er een privacy 
statement en een protocol 
‘datalekmelding’ opgesteld zodat de 
site ook op dit punt aan alle eisen 
voldoet.

Op basis van de ervaringen die 
het projectteam tijdens het project 

heeft opgedaan en de vraag vanuit 
de provincie Limburg om de 
verbinding tussen organisaties en 
naar de burger structureel te 
organiseren, is er een idee 
uitgewerkt hoe dit vorm gegeven 
kan worden. Dit is verwoord in een 
flyer genaamd ‘Digitaal Platform 
Verbinden’. Dit concept is 
voorgesteld aan een brede 
vertegenwoordiging van partijen uit 
de Limburgse samenleving 
(overheden, MO’s, gezondheidszorg, 
bedrijfsleven, onderwijs). SMOL 
participeert momenteel in een 
werkgroep die dit concept verder 
gaan uitwerken.

“Het is goed om eens op 
een andere manier naar 
je organisatie te kijken. 
Doordat externen het 
proces begeleiden, wordt 
je gedwongen heel 
duidelijk te verwoorden 
wat je doet en wat je 
doelen zijn”
reactie van één van de deelnemers

Richting geven aan je organisatie? Maak 
gebruik van de methodiek van project 
Nieuwe Wegen.
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Welkom aan nieuwe organisaties
meer MO’s bij MN-Li.nl
Door Heidy Amory

We hebben ook een aantal nieuwe organisaties mogen 
verwelkomen: Vluchtelingenwerk Limburg, de 
Voedselbank, ADV Limburg en de Zonnebloem. En 
daar zijn we heel erg blij mee. Samen kunnen we 
eenduidig laten zien wat wij voor alle Limburgers 
kunnen betekenen. Door de toegevoegde zoekfunctie 
kunnen burgers en professionals snel en eenvoudig 
inzicht krijgen in ons aanbod. En dat aanbod is de 
moeite waard! Bij de maatschappelijke organisaties 
zijn talloze bevlogen vrijwilligers en professionals aan 
het werk die zich inzetten voor de Limburgse 
samenleving. En dat mogen we veel meer onder de 
aandacht brengen. Deel de successen, want die zijn er 
in overvloed. 

Dus een oproep aan jullie allemaal: keep on posting.

😊

Met dank aan...
Met dank aan Marleen van Rijnsbergen, 
gedeputeerde Werk en Welzijn van de provincie 
Limburg, die dit project mogelijk heeft gemaakt.

Training 
social 
media: 
“Hier leer je 
teksten 
plaatsen als 
een lezer en 
niet als een 
zender want 
dat is social 
media.”

Dennis
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STICHTING SMOL
Wieënweg 75
6445 CC Brunssum

mail: smol@mn-li.nl
tel: 06-51787175
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