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Een nieuw stelsel van werk, activering en 

ondersteuning 

> Opdracht voor burgers, gemeenten en 
(maatschappelijke) organisaties om een 
samenhangend en betaalbaar stelsel voor werk, 
activering en ondersteuning te maken voor 2015 
 

> Beslaat straks zeer groot deel van gemeentelijke 
begroting  

 
> Al grote bezuinigingen door het Rijk ingeboekt, 

maar er liggen ook grote kansen als we zaken 
fundamenteel anders gaan aanpakken 
 
 



Uitgangspunten ‘Meedoen naar Vermogen’ 

1. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven 

en doet naar vermogen mee 

2. Investeren in de samenleving en in preventie via 

toegankelijke basisvoorzieningen  

3. Één persoon/huishouden, één plan, één 

informatiesysteem 

4. Ruimte en verantwoordelijkheid voor de professional 

5. Dynamische indicatie: ‘integrale vraagverheldering’  

6. Slim innoveren en ontschotten, samen met partners 

7. Dienstverlening in wijken verknopen en integreren 

8. Bovenlokale taken regionaal beleggen 
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Burgerkracht 

Collectieve voorzieningen 

Lichte ondersteuning 

Intensieve ondersteuning 

Regie toevoegen 
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nabij mogelijk 

Algemene voorzieningen 
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Financiële verschuiving 

Investeren in preventie om 

onnodig zware kosten te 

voorkomen en middelen 

beschikbaar te hebben voor 

groep die het nodig heeft 

€ 

 

€€€ 

€€ 



               Uitvoering (contractpartners, subsidies, PGBs, ...) 

Wijkbudget 

Wijkbegroting 
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Omvang wijkbegroting stimuleren burgerkracht 

 

 

Stap 1 Stedelijk budget vaststellen 

Stap 2  Wijkanalyse  

Stap 3  Budget verdelen op basis van verdeelmodel 

Stap 4  Wijkbegroting vaststellen 

Stap 5  Te behalen resultaten vaststellen 

Stap 6  Contracten met instellingen afsluiten 

Stap 7  Resultaten meten 

 



Index voor sturing en monitoring 

zelfredzaamheidsindex 

gezondheidsindex 

participatieladder 

opleidingsniveau 

DIGIMAP 

 Informatie op 

wijkniveau 

 

opleidingsniveau 

klanttevredenheid 



Stedelijke, regionale diensten 

Stedelijk 
• Uitkering 
• Werk voor kansrijken 
• Woningaanpassing 
• Etc. 
 

Regionaal 
Jeugdzorg: 
• AMK, jeugdbescherming, 

jeugdreclassering, jeugdzorgplus, 
pleegzorg 

WMO: 
• Begeleiding speciale groepen 

(meervoudige handicap) 



Versterking in 1e lijn 

  Huisarts 

POH Wijkzuster 

Maatschappelijk 

werk 

Jeugd GGZ 

wijkteam 

 Financiering door gemeente en 

zorgverzekeraar 



Huidige wijkteams 

> Per 1 februari 2012 zijn 5 teams (in elk stadsdeel 1); groeimodel  
 

> Stedelijk team als Veiligheidshuis 
 

> Huidige doelgroep: mensen met meervoudige problemen en verminderde 
zelfredzaamheid, ca. 2000 huishoudens (groeimodel) 
 

> Deelnemers: Maatschappelijk werk, MEE, RIBW, Thuiszorg, Bureau Jeugdzorg en 
gemeente (E&W, WZW), als “generalist”. 
 

> Medewerkers blijven in dienst van de eigen instelling (expertise op peil houden), 
worden aangestuurd door functioneel teamleider van de gemeente 
 

> Deskundigheidsbevordering samen met Hogeschool Saxion: de ‘nieuwe’ 
professional 
 

> Specialisten Verslavingszorg en GGZ voegen menskracht toe (contactpersoon)  
 

> Samenwerkend met partners uit de stad: Scholen, Politie, Woningcorporaties, 
Welzijn, huisarts/GGD, e.v.a. 
 

> Werkend binnen het Convenant Zorg & Veiligheid 
 

> Werken allemaal met klantvolgsysteem VIS2 



Onderscheid in 2 typen taken:  

 

In wijkteams 

• meer gericht op kortdurende interventie, 

lichte ondersteuning (bijv. activering) en 

regie op multiproblematiek  

Bij aanbieders 

• langdurend, chronisch, meer uitvoerend -> 

koppeling Wmo huishoudelijke hulp, 

vervoer persoonlijke verzorging en 

begeleiding (voorspelbare ondersteuning) 



Diensten team wijkcoaches 2015 

 

(van 5 naar 8) 

> Werk en activering voor groep Meedoen 

> Inkomensondersteuning 

> Jongerenwerk 

> Toegang en maatregelen jeugdzorg 

> Inzet specialistische zorg  

> Kinderopvang op medische indicatie (SMI) 

> Maatschappelijk werk 

> Opvoedingsondersteuning 

> Sociale veiligheid 

 

 



Uitvoering van diensten 

ondersteuningsplan 

wijkcoaches 

PGB 

          Inkoop van diensten 

Diverse aanbieders   

in de markt 
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gemeentelijke 

afdeling 

  

Specialistische zorg, 
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klantprofielen en 

tarieven  



Wijkteam met 

‘generalisten’ 

Integraal plan van aanpak 

(ondersteuningspakket) 

per huishouden 

Ondersteuningsplannen wijkteams 

Uitvoering 

Resultaat 

woonbegeleiding 

dagbesteding 

inkomensmaatregel 

zorgtraject 

(specialistisch) 

maatje (bijv. invullen 

formulieren) 

Werk/klimopbaan 

jeugdmaatregelen 

Budget 

monitoring 

terugkoppeling / evaluatie 



Stedelijk team 
= veiligheidshuis 

 

1. Verbinden Zorg en Veiligheid 

> Veelplegers 

> Nazorg detentie 

> Huiselijk geweld 

 

2. CIMOT: opvang dak- en thuislozen 

 

 



Start in 3 wijken: alsof het 2015 is 

 
> Versterken 0e en 1e lijn, samen met Menzis; wijkzuster 

sterk positioneren; WeHelpen invoeren, inzet 
technologie, etc 
 

> Integrale dienstverlening door wijkteams in 3 wijken, 
ongeveer 10.000 inwoners per wijk 

 
> Competentieontwikkeling 
 
> ICT systeem opbouwen, samen met KING  

 
> Frontlijn en backoffice vormgeven 

 
 
 
 

 



Hoe de WMO uitvoeren ? 

Twee modellen met tussenvormen: 

1. Regisseursmodel: gemeente regelt de 

toegang, stedelijk en in wijken, via 

indicatiestelling en biedt burger keuze voor 

uitvoering. Ligt dicht bij huidige werkwijze. 

2. Wijkdienstenmodel: toegang door 

zorgaanbieder binnen vastgesteld budget 

(=wijkdienstenmodel) 

 



Model 1: Regisseursmodel 

 (ligt dichtbij huidige situatie) 



 Model 2: Integrale wijkdiensten  
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Wenkend perspectief 

 

> Andere relatie tussen gemeente en burger (kanteling) 

> Overzichtelijker veld: grotere stuurbaarheid 

> Versterking participatie en eigen verantwoordelijkheid  

> Integratie van dienstverlening 

> Minder bureaucratie en meer maatwerk via bevoegde 

professionals 

> Zelfsturende teams in de wijken 

> ICT Platform voor informatieuitwisseling 

 

 “Gemeente kan fragmentatie en overmatige 

specialisatie in uitvoering verminderen, effectiviteit 

vergroten” 

 


