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City	  Deal	  Inclusieve	  stad
• Initiatief	  van	  vijf	  steden,	  VNG-‐programma	  Initiate
en	  ministeries	  BZK,	  VWS	  en	  SZW

• Onderdeel	  van	  Agenda	  Stad
• Samen	  maatschappelijke	  vraagstukken	  oplossen
• Richt	  zich	  op	  de	  groep	  meest	  kwetsbare	  inwoners
• En	  enkele	  cruciale	  systeeminnovaties



Kernobservaties	  (1)
• Grote	  betrokkenheid	  en	  inzet	  sociaal	  werkers
• De	  ondersteuning	  is	  te	  complex	  georganiseerd
-‐ landelijk	  en	  lokaal
-‐ voor	  kwetsbare	  inwoners	  én	  sociaal	  werkers

• Maatwerk	  leveren	  is	  vaak	  niet	  mogelijk



• Ruimte	  die	  er	  bestaat	  wordt	  
weinig	  benut

• Totale	  kosten	  ondersteuning	  
zijn	  vaak	  onbekend	  en	  wordt	  
weinig	  over	  nagedacht

Kernobservaties	  (2)



Maatwerk:	  ‘ongelijke	  gevallen,	  
ongelijk	  behandelen’

Donner:	  “Met	  de	  decentralisatie	  en	  het	  concept	  
van	  beleid	  op	  maat	  is	  de	  wetgever	  overgestapt	  
van	  ‘gelijkheid’	  als	  dragend	  rechtsidee	  bij	  de	  
invulling	  van	  sociale	  en	  maatschappelijke	  zorg,	  
naar	  ‘ieder	  het	  zijne	  geven’.ˮ



Knelpunten,	  landelijk	  en	  lokaal,	  zoals:
• Grenzen	   tussen	  regelingen	   leiden	  tot	  afwentelingsmechanismen
• Extra	  problemen	  door	  fouten	   in	  de	  systeemwereld	  
• Sancties	  voor	  ‘niet-‐kunners’	  hebben	  averechts	  effect
• Onbegrijpelijke	   brieven	  vereisen	  meer	  inzet	  professionals	  en	  
vrijwilligers

• Geen	  zicht	  op	  kwaliteit	  van	  beschermingsbewind
• Overgang	  van	  18	  naar	  19	  jaar	  te	  abrupt
• (Aanvraag)procedures	   duren	  vaak	  te	  lang



Vijf	  Inclusieve	  Wijken	  in	  2017
• Laatste	  advies	  TSD:	  “de	  praktijk	   aan	  de	  macht”,	  
• In	  2017	  vijf	  Inclusieve	  Wijken:	  doen	  wat	  nodig	  is
• Versnippering	   bestrijden	  met	  integraal	  ontwerp
• Vormgeven	  samen	  met	  het	  Rijk	  
• Sociaal	  werkers	   in	  staat	  stellen	  maatwerk	  te	  leveren
• Basispakket	  met	  aanvullende	  mogelijkheden
• Administratieve	  vereenvoudiging	   voor	  de	  professional



Basispakket	  met	  vijf	  experimenten
1. Een	  brede	  geldstroom	  sociaal	  domein	  voor	  de	  wijk
2. Meer	  handelingsruimte	   voor	  de	  sociaal	  werker
3. Competentieontwikkeling	   sociaal	  werker	  
4. Beter	  samenwerking	  met	  belangrijkste	   (overheids)schuldeisers
5. Beschermingsbewind	   onder	  regie	  van	  de	  gemeente

Intensieve	  samenwerking	  met	  woningcorporaties,	  
ziektekostenverzekeraars	   en	  vooral	  inwoners



Aanvullingen	  per	  gemeente
• Grens	  18-‐/18+	  doen	  vervagen
• Grensgevallen	  Wlz,	  Wmo,	  Zvw beter	  regelen	  
met	  verzekeraars

• Wonen	  en	  (arbeids)participatie	   integraal	  
onderdeel	   ondersteuningsplan

• Experimenteren	  met	  de	  bijstand
• Et	  cetera



Onderdeel	  van	  alle	  experimenten:	  
Kostenbewustzijn



Kostenbewustzijn	  verhogen	  met	  games	  
en	  apps	  

http://inclstad.participoll.com/



Wie	  is	  wie?

A.Ik	  hou	  van	  spelletjes

B.Ik	  haat	  spelletjes

0A B



WRR:	  “Met	  kennis	  van	  gedrag	  beleid	  maken”

• “Mensen	  gedragen	  zich	  niet	  zoals	  in	  klassieke	  economische	  
modellen	  wordt	  voorspeld”

• “Structurele	   aandacht	  voor	  gedragswetenschappelijke	   kennis	  
bij	  beleidsvorming	   kan	  leiden	   tot	  een	  completere	  
probleemanalyse,	  meer	  valide	  beleidstheorieën,	   verbetering	  
van	  bestaand	  beleid,	  en	  daardoor	  meer	  kans	  op	  effectiviteit.”



Wat	  we	  doen

• Gemeenten	  pakken	  vooral	  de	  gevolgen	  van	  het	  gedrag	  
(ontstane	  problemen)	   aan	  en	  niet	  het	  gedrag	  zelf

• Voorbeelden	   daarvan	  schulddienstverlening,	   overgewicht,	  
vechtscheidingen,	   angst	  &	  vervreemding,	   overlast,	  
eenzaamheid,….



Impact	  van	  moeite	  met	  rondkomen
Bron:	  Inwonersenquête	  2015



Wie	  betaalt	  er	  34	  euro	  en	  brengt	  zijn	  eigen	  afval	  weg?



Dus….

• Gaming	  kan	  gedrag	  drastisch	  beïnvloeden

• Een	  game	  is	  ideaal	  ontworpen	  en	  voor	  fun,	  anders	  haken	  mensen	  
af

• Games	  hebben	  de	  potentie	   iets	  leuker	  te	  maken	  en	  hebben	  een	  
motiverend	  effect	  om	  regie	  in	  eigen	  handen	  te	  nemen

• Pokemon GO,	  Angry Birds…

• Maar	  ook	  Utopia,	  Mindcraft,	  Aviation Empire….



Een	  slecht	  ontworpen	  spel



Weet	  u	  wat	  u	  als	  ‘wijkwerker’	  kost	  per	  uur?

A. 65	  euro

B. 75	  euro

C. 85	  euro

0A B C



Weet	  u	  wat	  een	  kind	  in	  de	  GGZ	  kost	  per	  jaar	  (gemiddeld)?

A.	  3700	  euro

B.	  5400	  euro

C.	  2200	  euro

0A B C



Wat	  is	  de	  gemiddelde	  schuld	  als	  mensen	  geholpen	  
worden	  bij	  een	  schuldsanering	  traject?

A. 15.000	  euro

B. 30.000	  euro

C. 45.000	  euro

0A B C



Wat	  zijn	  de	  kosten	  voor	  de	  overheid	  om	  een	  schuld	  van	  
30.000	  euro	  weg	  te	  poetsen?

A. 100.000	  euro

B. 75.000	  euro

C. 30.000	  euro

0A B C



Weet	  u	  wat	  de	  inzet	  van	  een	  re-‐integratie	  traject	  kost?

A.	  6.100	  euro

B.	  3.900	  euro

C.	  4.700	  euro

0A B C



Weet	  u	  wat	  een	  jaar	  beschermd	  wonen	  kost?

A.	  40.000	  euro

B.	  47.000	  euro

C.	  54.000	  euro

0A B C



Wat	  zijn	  de	  kosten	  van	  een	  TBS	  opname	  per	  dag?

A.	  480	  euro

B.	  520	  euro

C.	  360	  euro

0A B C





“Niets	  doen	  is	  gratis	  maar	  
uiteindelijk	  niet	  het	  
goedkoopste”



Game



Spel	  ingrediënten

• Zelfredzaamheidsmatrix	  als	  basis
• Vergroten	  van	  kennis	  van	  onontdekte	  alternatieven
• Ontwikkelen	  van	  vaardigheden	  (keuzes	  maken	  en	  scenario	  denken)
• Integraal	  plan
• Zelf	  en	  samen	  spelen
• Elkaar	  waarderen
• Leren	  door	  doen	  (action	  learning)



Spel	  ontwerp



En	  nu
• Prototype	  gereed	  binnen	  10-‐12	  weken
• Testen	  in	  de	  praktijk
• Concept	  door	  ontwikkelen	   (of	  stoppen)
• Investeren	  in	  de	  game?


