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Werkplaats Onderneem met zin ! 



Integrale aanpak en noodzaak om 
te schakelen en te verbinden 

Gemeente 
Wonen Werk Zorg 

Onderwijs 

AWBZ 
(begeleiding) 

WWNV 

Jeugdzorg 

Passend 
onderwijs Gezondheids- 

zorg 

Sport 



Het begint met    gemeenten 
analyse en visie!                             aan zet 



WWB/ Wwnv en Wmo/ AWBZ    hebben 
prioriteit 

1. beide participatiewetten,  
  gericht op meedoen naar vermogen 

 -WWB  re-integratie obv    verdiencapaciteit 
 -WMO  participatie   obv    iedereen kan wat 

2. WMO kon niet zonder WWB; 
    WWB kan niet zonder WMO 

3. Vrijwillige inzet als 
 -cement voor samenleving 
 -instrument om te stijgen op de ladder 



Het begint met visie -1 
uitgangspunten 

1.  Van verzorgingsstaat naar participatiestaat 
2.  Meer verantwoordelijkheid bij gemeenten 
3.  Eigen kracht/ persoon en (sociale) omgeving 
4.  Zelfredzaamheid 
5.  Dicht bij burger organiseren/ wijkgericht 
6.  Meer met minder  

   - financiële middelen 
   - regelgeving 

7. Zonder werkgever geen werk 
8. Zonder samenwerking geen meerwaarde 



Het begin met visie -2 
focussen 

1. Focus op kwetsbare groepen (80 -20 –regel) 

2. Inzetten op participatie 
 -versterken netwerken 
 -vrijwillige inzet 
 -”relatie” met werkgevers; werkgever als klant 
 -samenwerking is noodzaak (1+1 =3) 
 -preventie (vroegtijdig signaleren/ voorlichting) 
 -klussendiensten, home-start, buurtbemiddeling 



Het begint met visie -3 
Bedrijfsmatige aanpak 

      -visie vertalen in 
   -doelen, prestaties, resultaten, 

     maatsch.effect 
     -draagvlak creeren 
   -je kunt het niet alleen ! 
     -tijd en prioriteit bepalen 
   -mijlpalen 
   -doorlooptijden 
     -organisatie voorbereid op de toekomst ? 
   -kwaliteit medewerkers 
   -interne afstemming 
   -sturen op kwaliteit 
   -cultuur-omslag, intern en extern 



Adviezen voor welzijn en zorg 

1. Verdiep je in het nieuwe speelveld 
2. Participatie/ meedoen naar vermogen/ 

zelfredzaamheid is de nieuwe “mantra”  
3. Voor je organisatie en voor je klanten 
4. Pas je dienstverlening hier op aan 
5. Ga in gesprek met gemeente(n) en laat zien 

wat jouw organisatie te bieden heeft 
6. Investeer in je professionals én vrijwilligers 
7. Communiceer met je klanten 



Extra sheets 



Stelling -1 

• Het is logisch dat gemeenten 
de regierol krijgen 



Stelling -2 

• Er kan “meer met minder” 
worden gedaan 



Stelling -3 

•  Er kan “meer met minder” worden 
gedaan door 

-  Minder individuele en meer collectieve 
voorzieningen 

-  Meer beroep op zelfredzaamheid 
-  Meer samenwerking professionals 
-  Meer inzet van vrijwilligers  
-  Minder pgb’s 
-  Meer herindicaties (op nut en noodzaak) 



Adviezen voor gemeenten 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 



Vragen ? 

Wim Roelofs 
wim.roelofs@stimulansz.nl 
06-51235297 



Huidige situatie op weg naar 
Wet werken naar Vermogen 

Wajong Wsw 

Wwb WIJ 



Hoofdlijnen Wet werken 
naar Vermogen 

Na inwerkingtreding (1 januari 2013): 
Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen: 

WWNV 

Wajong : volledig én duurzaam jonggehandicapt  

Wsw: aangewezen op beschutte arbeid (30.000 mensen) 

Instrument loondispensatie 

Eén ongedeeld re-integratiebudget (WWB/WIJ en Wsw)  

Herstructureringsfaciliteit tbv sw-sector 



Consequenties WWnV 

Minder budget dwingt tot maken van keuzes 

Bestand indelen op basis van verdiencapaciteit 

Niet alleen meer richten op beperken volume 

Opschalen back office activiteiten  

Versterken werkgeversbenadering 

Investeren in cultuuromslag 
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Het processchema 

Volledig	  en	  duurzaam	  
arbeidsongeschikt?	   Wajong	  	  

Indica9e	  beschut	  
werken?	   WSW	  	  

Indica9e	  arbeidshandicap	  

Wet	  Werken	  naar	  Vermogen	  

Alle	  instrumenten	  incl.	  
loondispensa9e,	  

werkplekaanpassing	  

Alle	  instrumenten,	  
	  behalve	  loondispensa9e	  

ja	  

ja	  

ja	  

nee	  

nee	  

nee	  

nee	  



Landelijke welzijnsdoelen: 

EIGEN KRACHT 
Zelfredzaamheid: In staat zijn te zorgen voor jezelf, je 
kinderen of je huishouden 

BEVORDEREN PARTICIPATIE 
Participatie / Deelname aan het maatschappelijk verkeer: 
Deelnemen aan door anderen  
georganiseerde gelegenheid tot ontmoeting, ontspanning of 
ontplooiing 

ONTWIKKELEN SOCIALE NETWERKEN  
Zorg voor elkaar / Maatschappelijke inzet: Mensen zetten 
zich actief in voor hulp aan anderen en de sociale omgeving 

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 
Sociale samenhang en bescherming: Realisatie, 
verbetering of instandhouding van een veilig sociaal 
maatschappelijk klimaat en leefbaarheid in buurten en wijken 



Acht bakens van Welzijn 
Nieuwe Stijl  

1. Gericht op de vraag achter de 
vraag 
2.Gebaseerd op de eigen kracht 
van de burger 
3.Direct er op af 
4.Formeel en informeel in 
optimale verhouding 
5.Doordachte balans van 
collectief en individueel 
6.Integraal werken 
7.Niet vrijblijvend, maar 
resultaatgericht 
8.Gebaseerd op ruimte voor de 
professional 



  - 
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Thema	   Activiteit	   Prestatie	   Resultaat	   Effect (indicator)	  
Eigen Kracht	   Tafeltje dekje	   1400 maaltijden p/week	   Gezond eten voor 220 

ouderen 
% zelfstandig wonende 75+-ers	  

Bevorderen 
participatie	  

Ouderen 
sociëteit	  

Openstelling gebouw en 
aanbod activiteiten	  

75 ouderen doen wekelijks 
actief mee	  

% inwoners (65+) met voldoende 
sociale contacten;  

% inwoners (65+) met interesse in 
(activiteiten) in de buurt	  

Ontwikkelen sociale 
netwerken	  

Steunpunt 
Mantelzorg	  

Voorlichting en 
informatie voor 
mantelzorgers	  

100 mantelzorgers voelen 
zich zekerder in hun 
zorgtaken	  

% mantelzorgers; 

% vrijwilligers; 

% inwoners die zich inzetten (bij 
activiteiten) in de buurt	  

Leefbaarheid en 
Veiligheid	  

Coördinatie 
overlast jeugd	  

Meldpunt is goed 
bereikbaar; 

Afstemming met politie 
en jongerenopbouwwerk	  

Overlast van jongeren 
goed in beeld	  

Overlast van groepen jongeren % komt 
vaak voor; 

Jeugdcriminaliteit % komt vaak voor; 

% jeugdige delict plegers	  


