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Decentralisaties 

Lokale situatie 

Participatiewet 

2015 (- ca. 20%)  

Wmo: Begeleiding 

en verzorging 2015 

(-25% resp. -15%) 

Jeugdzorg 

2015 (–15%)  

Passend 

onderwijs 

Kanteling 

Welzijn 

nieuwe stijl, 

maatschappe

lijk werk, 

wijkcoaches  

Werkgever 

op kop, 

activering 

en inkomen 

Preventief 

Jeugdbeleid  

Individuele 

voor 

zieningen 

Gezondheids-

beleid 

 

Maatsch. opvang, 

veiligheid 

 

Enzovoorts... 

40 % korting HH, 

scheiden wonen- 

zorg; inkomens-

voorziening ipv 

Wctg  

In totaal: ca. 30,5 mln bezuiniging in Enschede tov 

huidige uitgaven 



3 

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 

 
> Na de transities en transformatie  

 
 



Politieke uitgangspunten  

Doelen: 

> meer werk, iedereen doet mee, naar vermogen  

> meer talentontwikkeling 

> minder afhankelijkheid van zorg en ondersteuning 

 

Uitgangspunten: 

> Uitgaan van burgerkracht 

> Werk preventief, versterk zelfredzaamheid 

> Ruimte en verantwoordelijkheid voor breed kijkende professionals 

(wijkgericht, integraal) 

> Één huishouden, één plan,  één regisseur, zoveel mogelijk één 

hulpverlener, één informatiesysteem 

> Versterken burgerkracht via onderwijs, sport, vrijwilligerswerk, 

mantelzorg, huisarts, etc. 

> Innoveren, regelingen en budgetten maximaal ontschotten 
 

 



Uitgangspunten ‘Meedoen naar Vermogen’ (2012) 

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 



Sociaal 

wijkteam 
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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 

€ 

 

€€€ 

€€ 



wijkscan 
• wonen 
• veiligheid 
• participatie 
• leefbaarheid 
• jeugd / onderwijs 
• gezondheid 
• klanttevredenheid 

 
 

Integrale 
wijkagenda 

prioriteiten 
operationele 

doelen  

gemeente 
doelen 

beleving 
burgers en 
partners  



wijkscan 

wijkagenda Stadsdeelwethouder 
Stadsdeelcommissie 
Stadsdeelmanager  

------------------------------------ 

budget 
burgerkracht 

(verdeelmodel) 

Resultaten  

Bewoners   
------------------------------------ 

 

wijkbudgetten  
(verdeelmodel) 

monitoring 
en evaluatie  



Versterken 
burgerkracht  

 

veiligheid /  
politie 

 

burgerinitiatieven 

accommodaties  

 

welzijnsvoorzieningen 
 

mantelzorg 

 

vrijwilliger in de 
ondersteuning 

 

speeltuinen 

scholen 

sportverenigingen 



services vervoer 
Algemene 

voorzieningen 

vrijwilligers accommodaties 

Extra ondersteuning nodig  

9 wijkteams 
- Lichte begeleiding 
- Activering 
- Aanvullend inkomen 
- Maatschappelijk werk 
- Toegang jeugdzorg 

 
 

 
- Huishoudelijke hulp 
- Vervoer 
- Hulpmiddel 
- Dagbesteding 
- Begeleiding 

 

Cliëntondersteuning 



PGB 
Budget 
bescherm 
wonen   

 
 
 
 
 
 
 

• Scholen 
• Wijkverpleegkundige 
• Huisarts 
• Politie 
• Woningcorporatie 
• Verenigingen  

Specialistische ondersteuning 
en bescherm wonen: inkoop 

en subsidie   

Inkoopbudget 
(WMO, Jeugd)   

Burgerkracht 

Algemene voorzieningen  

9 wijkteams 
• Lichte begeleiding 
• Dagbesteding, H.H.  
• Jeugdzorg   



uitvoering  

monitoring  

WIJK INDEX 
 

• Arbeidsparticipatie 
• Jeugd / onderwijs 
• Gezondheid 
• Veiligheid 
• Klanttevredenheid 
 
 

BUDGET 
 
• Investering per wijk 
• Per huishouden  



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” 

 



Nieuw paradigma nodig 

 We zijn voortdurend bezig beleid 

naar de burgers te brengen, in 

plaats van na te gaan met welke 

interventies en maatregelen we 

burgers kunnen ondersteunen 

zelfredzaam te zijn. 
 



Fysiek binnen sociaal domein  

> Wonen is basisbehoefte, naast 

onderwijs, werk, zorg en veiligheid 

 

> Verschuiving rol corporaties binnen 

sociaal domein  

 

> Gedifferentieerd woningaanbod in 

sociale huur 
 

 


