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1. Het proces van De Doetinchemse Keuze 
 

1.1 De Doetinchemse Keuze 
In december 2013 heeft de gemeenteraad van Doetinchem De Doetinchemse Keuze (DDK) 

vastgesteld. Daarmee geeft de Raad aan dat hij gelooft in de kracht van de gemeente om vanuit 

nabijheid de zelfredzaamheid van de Doetinchemmers te stimuleren. In de kern beschrijft DDK de 

werkwijze, “methode” waarmee de gemeente Doetinchem dat wil doen.  

 

Kern van de DDK is dat de gemeente Doetinchem de overheveling van taken naar gemeenten ziet als 

kans om te komen tot innovaties in samenwerking en dienstverlening in het sociale domein. Het 

moet minder ingewikkeld, goedkoper en met een beweging van aanbodgericht naar vraaggericht. Kern 

van de gekantelde methode is de beweging naar meer inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk 

van mensen.  

 

Leidend in DDK is het principe van De Kanteling: eerst uitgaan van wat mensen zelf kunnen, hun 

sociaal netwerk mobiliseren, gebruik van maatwerkvoorzieningen en indien nodig aanvullend 

ondersteuning door maatwerkvoorzieningen. Sinds 2011 past de Wmo-winkel (het Zorgplein) de 

Kanteling in de praktijk toe, en de evaluatie laat zien dat het werkt: cliënten zijn tevreden over hun 

ondersteuning en het aantal aanvragen en toekenningen is gedaald. Dat duidt er op dat meer 

Doetinchemmers zichzelf kunnen redden dan voorheen. De evaluatie levert overigens ook een aantal 

waardevolle lessen op die wij dankbaar zullen benutten bij de implementatie van DDK. Met DDK 

gaan we het sociaal domein zodanig organiseren dat De Kanteling leidend wordt voor ieders 

werkwijze in het hele nieuwe sociaal domein.  

 

Met een wijkgerichte benadering, stimuleren we dat “het gewone leven” in Doetinchem zich verder 

versterkt, en algemene voorzieningen worden toegesneden op vragen en wensen in de wijk. Met de 

presentie van buurtcoaches in de wijken organiseren we vroegtijdige herkenning en 1 huishouden, 1 

regisseur en 1 plan waarin informele en formele hulp verbonden wordt. De buurtcoach kan voor 

specifieke kennis bij de beoordeling van wat nodig is een beroep doen op specialistisch advies, in zijn 

eigen werkomgeving,o.a. binnen de front- en midoffice. En we willen graag gebruik maken van 

gebundelde kennis op regioniveau. We harmoniseren de front offices en toegang zodat Buurtcoach, 

Werkplein- en  Zorgplein-consulent op dezelfde wijze werken en elkaar snel vinden als dat nodig is 

(bijvoorbeeld bij multiprobleemgevallen). Er zal ook behoefte blijven aan specialistische, intensieve en 

langdurige ondersteuning. De buurtcoaches bepalen op basis van het keukentafelgesprek met de 

inwoner de noodzakelijke inzet uit de tweede lijn, en gaan daarom werken vanuit een (van 

zorgaanbieders) onafhankelijke uitvoeringsorganisatie, aangestuurd door de gemeente. 

 

Dit moet ertoe leiden dat meer Doetinchemmers zichzelf en elkaar helpen “in hun gewone leven” en 

dat (overall) minder professionele inzet van specialistische, intensieve en langdurige ondersteuning 

aan inwoners nodig zal zijn. Daarvoor zullen we burgerkracht stimuleren, met de buurtcoaches eigen 

oplossingen versterken, en met 1 huishouden 1 plan, coördinatiekosten terugdringen. We zien ook 

besparingsmogelijkheden door verder in te zetten op de arbeidsmatige dagbesteding, ook voor 

mensen die nu alleen gebruik maken van daginvulling. 
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De drie decentralisaties AWBZ/WMO, Jeugdzorg en Participatiewet bieden de gemeente de 

mogelijkheid De Doetinchemse Keuze breed en samenhangend te implementeren. Daarmee is De 

Doetinchemse Keuze ook de leidraad voor de implementatie van de 3D‟s in Doetinchem. Parallel aan 

de implementatie verloopt de landelijke besluitvorming inzake de drie transities. Dit traject is nog 

niet afgerond, maar er worden steeds weer stappen worden gezet. 

1.2 Landelijke ontwikkelingen 
Met De Doetinchemse Keuze werken we aan een zogenaamde Transformatie (van de werkwijze 

“buiten”) waarbij de Transities (de overheveling van verantwoordelijkheden en budgetten) nog in 

beweging zijn. Ten opzichte van de situatie in december zijn in “Den Haag” weer enkele stappen 

gezet. 

 

Inmiddels is de concept-wet WMO 2015 met de memorie van toelichting openbaar. Medio april zal 

behandeling in de Tweede Kamer plaatsvinden. In 2013 is  bekend geworden dat persoonlijke 

verzorging (PV) toch niet van de AWBZ overkomt naar de WMO, maar vanuit de 

zorgverzekeringswet gefinancierd zal worden, ondanks verzet van gemeenten.  

 

Er zijn op 27 februari 2014 bestuurlijke afspraken gemaakt tussen VWS, VNG en MEE over 

cliëntondersteuning. In de nieuwe wet krijgt cliëntondersteuning een nadrukkelijke plek. Gemeenten 

hebben beleidsvrijheid om dit in te richten en het handelen in het belang van de cliënt staat voorop. 

Omdat MEE op dit moment voor een deel van de nieuwe cliënten cliëntondersteuning biedt, is 

afgesproken dat gemeenten en MEE moeten overleggen over de continuïteit van de 

cliëntondersteuning vanaf 2015. De voorbereidende gesprekken zijn inmiddels gestart. 

 

De Jeugdwet is op 18 februari 2014 aangenomen in de Eerste Kamer. Er werden drie moties 

aangenomen: 

 over een jaarlijkse rapportage over de kwaliteit van de hulp in relatie tot het budget 

 

 over een meldpunt voor ouders, professionals en gemeenten voor signalen over de 

overheveling van de jeugd-ggz 

 

 over de positie van landelijk werkende instellingen. 
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Daarnaast worden, mede op basis van de rapportages van de Transitiecommissie Jeugd (commissie 

Geluk), waarborgen ingebouwd om de transitie zorgvuldig te laten verlopen. De belangrijkste tot nu 

toe zijn: 

 

 een wettelijk overgangsregime van maximaal een jaar voor cliënten. Met name voor de 

specialistische zorg is dat belangrijk omdat het hier meestal om langere trajecten gaat 

 regionale afspraken over de functies die Bureaus Jeugdzorg nu vervullen (jeugdbescherming, 

jeugdreclassering, crisis, AMHK en toegang) 

 afspraken over een verantwoorde transitie van de Jeugd-GGZ, door o.a. ondersteuning van 

zorgverzekeraars bij de inkoop van Jeugd GGZ 

 Instelling van een Transitieautoriteit Jeugd door VWS en VenJ ter ondersteuning van 

zorgaanbieders. 

 

De invoering van de jeugdwet, en daarmee de transitie jeugd, is dus nu definitief. Toch zijn er nog 

steeds onduidelijkheden over de budgetten en bijvoorbeeld het Woonplaatsbeginsel. We brengen 

voor 2015, het overgangsjaar, op regionaal niveau in beeld hoe we de mogelijke budgetten kunnen en 

moeten verdelen over de verschillende jeugdzorginstellingen binnen de 3 sectoren: Jeugd GGZ – 

Jeugd- en opvoedhulp (provinciale Jeugdzorg)– Jeugd LVG (licht) verstandelijke beperking. 

 

De Participatiewet is op 20 februari aangenomen in de Tweede Kamer. Een belangrijke wijziging in 

het aangenomen wetsvoorstel is dat de huidige Wajongers met arbeidsvermogen niet overkomen van 

het UWV naar de gemeenten. Zij blijven in de Wajong en vallen dus niet onder de Participatiewet. 

Wel blijft gelden dat instroom in de Wajong per 2015 sluit voor mensen met arbeidsvermogen. Vanaf 

1 januari 2015 komt deze „nieuwe instroom‟ in de Participatiewet en dus bij gemeenten. Daarnaast 

heeft de Tweede Kamer in februari ook de „Wet maatregelen‟ aangenomen. Deze wet ondersteunt 

de participatievisie van de regering. Doordat de invoeringsdatum van deze „bijwet‟ gelijk is getrokken 

met die van de Participatiewet, kunnen beide wetten in een adem worden meegenomen.      

1.3 Regionale Samenwerking 
Doetinchem werkt bij de implementatie van elk van de transities samen in de Regio Achterhoek. Er 

zijn 7 opdrachten geformuleerd om de meerwaarde van de samenwerking te verkennen. 

1. kennis delen, ontwikkelen en uitdragen  

2. zicht op complexe ondersteuningsvraag in termen van participatie en zelfredzaamheid  

3. gezamenlijke financiering van gespecialiseerde voorzieningen  

4. toeleiding naar gespecialiseerde voorzieningen  

5. gemeenschappelijk inkoopkader op diverse ondersteuningsvormen  

6. gezamenlijk vormgeven van een aantal uitvoeringstaken  

7. gemeenschappelijk vormgeven aan onderdelen van de bedrijfsvoering in de backoffice.  

 

In het kader van de transitie jeugdzorg is al eerder het Regionaal Transitie Arrangement Jeugd (RTA) 

vastgesteld en zijn afspraken met Bureau Jeugdzorg gemaakt over het gebruik van hun expertise. 

Daarnaast wordt op niveau van de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (NOG, bovenregionaal 

niveau) gewerkt aan inrichting van het Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

(AMHK). Ook op provinciaal niveau worden onderdelen van de Jeugdzorg gezamenlijk opgepakt. In 

onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt (in grote lijnen) welke onderdelen van jeugdzorg op 

welk niveau uitgewerkt worden. Uiteraard is de aansluiting tussen de drie niveaus onderwerp van 

gesprek, en hetzelfde voor de afbakening tussen het lokale en regionale niveau voor specifieke 

doelgroepen(zoals specialistische begeleiding). Na afloop van het RTA (2015) kan de afbakening weer 

anders worden. 
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Bovenregionaal incl. 

provinciaal 

Regionaal  Lokaal  

AMHK  Jeugdbescherming  Opgroei- en 

opvoedingsondersteuning  

Jeugdzorg plus  Jeugdreclassering  Jeugdgezondheidszorg  

Spoedeisende zorg 24/7  Beschermd wonen (GGZ en VB) Toeleiding Jeugdhulp  

Gesloten psychiatrische 

zorg  

Toeleiding specialistische 

voorzieningen 

Persoonlijke  

verzorging  

Crisis 24/7 en open 

residentieel verblijf  

Begeleiding specialistische 

doelgroepen 

Begeleiding  

Ondersteuning Pleegzorg  Verblijf 24 uur incl. gezinshuizen Inzet op Preventie  

(L)VB jongeren ZZP 4 en 5  Dranghulpverlening  

 

De regionale AWBZ-werkgroep werkt aan een gegevensanalyse en het in kaart brengen van een 

raambeleidsplan. Onder “toeleiding naar specialistische ondersteuning” wordt door de regionale 

werkgroep verstaan: de zorg voor jeugdigen en volwassenen die we als gemeenten gezamenlijk bekostigen, 

organiseren en besturen. Dit gaat om zodanig dure zorg dat je de risico‟s als gemeente niet zelfstandig 

kunt dragen. 

 

Voor de Participatiewet wordt gezamenlijk met de andere gemeenten in de regio een beleidsplan 

opgesteld. Dit wordt gemeentelijk op smaak gemaakt en vastgesteld in de afzonderlijke colleges en 

raden. Op dit moment zijn de visie en uitgangspunten op regionaal niveau vastgesteld. De planning 

voor het beleidstuk is gericht op vaststelling in de gemeenteraden voor de zomervakantie.  

Daarnaast wordt nu de werkgeversbenadering met bijbehorend instrumentarium regionaal 

vormgegeven, zodat werkgevers niet met verschillende regimes te maken krijgen. Ook wordt het 

“Werkbedrijf” vormgegeven; de schakel tussen de door werkgevers toegezegde garantiebanen voor 

werkzoekenden met een arbeidsbeperking en de doelgroep (afspraak uit het landelijk sociaal 

akkoord). Planning en inhoud worden mede bepaald door afspraken op rijksniveau tussen de diverse 

partners in de zogenaamde Werkkamer. 

1.4 De cijfers in Doetinchem 
Voor Doetinchem betekenen de drie transities een flinke toename in aantallen ondersteuningsvragen 

en financiële budgetten. De overdracht gaat echter ook gepaard met aanzienlijke kortingen op de 

budgetten. De definitieve budgetten die gemoeid zijn met de overheveling zijn op dit moment nog 

niet bekend. Dat gebeurt in de meicirculaire die eind mei zal verschijnen.  

 

Hieronder zijn in één oogopslag, per decentralisatie, gegevens over aantallen cliënten/burgers 

weergegeven die te maken hebben -dan wel krijgen- met de decentralisaties. Waar mogelijk zijn ook 

de kosten in beeld gebracht.  In de bijlage worden nadere specificaties gegeven. 
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  Aantallen clienten/indicaties* Budgetten huidig** 

Budgetten 

 geschat 2015*** 

 
WMO:   4280 2012 € 18.3 2012   

    waarvan HH   1833 2012 € 7.3 2012   

AWBZ   1000 2013     

€ 10,4 

(HH plus AWBZvolw.) 

Beschermd Wonen/ 

Maatschappelijke Opvang 
125 -210 ( 2013)   

  

  

  

€ 22,8  

(Regio Achterhoek)  

Jeugd   530 (2011)     € 14.6 

WWB   1125 (2014) € 16.90 2014 € 16.9 

WSW   460 (2014) € 9.9 2014   

Participatie   1487 (2014) € 1.8 2014 € 11.3 (Part. plus WSW) 

  

Totaal Sociaal Domein 

  

  € 46.335 2014 € 125,388 

 

* Cliënten kunnen meerdere indicaties hebben. Op dit moment is nog onbekend hoeveel mensen 

welke combinaties van indicaties hebben. De cijfers komen uit verschillende bronnen en dat verklaart 

het verschil in peiljaren. De cijfers geven dus een indicatie van de omvang van de doelgroepen waar 

we over spreken. 

 

** De cijfers komen uit verschillende bronnen, en zijn niet op alle punten vergelijkbaar. In de 

komende maanden komen meer gegevens beschikbaar (bijvoorbeeld die van de zorgverzekeraars). 

Deze cijfers geven een indicatie van de budgetten die gemoeid zijn met huidige dienstverlening. 

 

*** Dit zijn alle geschatte budgetten, op basis van uitspraken over kortingen e.d. In de zogeheten 

meicirculaire wordt (als het goed is) de definitieve verdeling over gemeenten bekend. 

 

1.5 Doetinchemse keuzes 
Om De Doetinchemse Keuze per 1 januari 2015 te kunnen implementeren moeten een aantal 

beleids- en organisatiekeuzes gemaakt worden in Doetinchem: Doetinchemse Keuzes dus. De 

belangrijkste daarin zijn de beleidskeuzes. De ambitie van De Doetinchemse Keuze impliceert een 

sterke verandering van de wijze van dienstverlening, het inhoudelijke aanbod en volumes van huidige 

voorzieningen. Als gemeente moeten we daarin keuzes maken:  

- hoe gaan we de werkwijze en ondersteuning vormgeven en voor wie?  

- welke specialistische ondersteuning moet beschikbaar blijven en hoeveel? Welke vormen 

kunnen we vernieuwen, en ook samenbrengen en verbinden, en zo effectiever maken, en 

waar moeten we afbouwen?  

- op welke manieren kunnen we de basisvoorzieningen in wijken versterken, wat wordt de 

taakafbakening van de buurtcoaches precies en waar gaat de versterkte zelfredzaamheid 

leiden tot minder vraag aan specialistisch aanbod?  

- wat betekenen deze keuzes voor de inwoners die nu een beroep doen op deze 

voorzieningen? 

- wat betekent dit voor het budgettaire beslag en op welke wijze gaan we dat bekostigen en 

inkopen? 

 

Het spreekt voor zich dat we dit in dialoog met (vertegenwoordigers van) inwoners, werkgevers, 

onderwijs, aanbieders en partijen als zorgverzekeraars uitwerken. We bieden ze vervolgens, in 

samenhang met de diverse regionaal ontwikkelde beleidsuitgangspunten, ter besluitvorming aan aan 

De Gemeenteraad in de vorm van een Beleidsplan De Doetinchemse Keuze. Daarin worden ook 
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verbindingen gelegd met lopende beleidstrajecten in het sociale domein. Na besluitvorming door de 

Raad wordt het beleidsplan verwerkt in diverse verordeningen die in het najaar in de Raad ter 

besluitvorming zullen komen.  

 

Maar we zitten natuurlijk niet stil; daarom willen we u in een voortgangsrapportage (hoofdstuk 3) 

vast meenemen in de denkrichtingen op een op een aantal belangrijke onderdelen van het 

dienstverleningsaanbod in het sociale domein. 

 

Op enkele specifieke onderdelen willen we u nu om besluitvorming vragen. Omdat u daarom 

gevraagd heeft, of omdat het van belang is voor de voortgang van het innovatieproces van De 

Doetinchemse Keuze. Dat betreft de volgende punten: 

 
1. Maatschappelijke effecten en resultaten 

2. Vernieuwen binnen budgettaire kaders 

3. Fasering en Veranderingsstrategie 

4. Juridische entiteit uitvoeringsorganisatie 

 
We werken deze punten uit in hoofdstuk 2. 
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2. Maatschappelijke effecten binnen budgettaire kaders 
 

2.1 Maatschappelijke effecten en resultaten  
Met De Doetinchemse Keuze wil de gemeente Doetinchem iedere inwoner in staat stellen zelf 

verantwoordelijkheid te nemen voor “het gewone leven” en te participeren in en aan de 

samenleving. Op eigen kracht, met hulp van en hulp aan het eigen sociale netwerk, met 

mantelzorgers en vrijwilligers, en als mantelzorger en vrijwilliger, en, indien nodig, met professionele 

ondersteuning. 

De gemeente stimuleert alle burgers, hun sociale verbanden en ook maatschappelijke en 

commerciële partijen om hun verantwoordelijkheid te nemen en burgerkracht in te zetten door zelf 

activiteiten te organiseren. Daarnaast zorgt de gemeente er voor dat basisvoorzieningen beschikbaar 

en toegankelijk zijn voor alle inwoners, mensen die (tijdelijk of permanent) beperkingen ondervinden 

in hun zelf- of samenredzaamheid kunnen rekenen op ondersteuning bij het zodanig organiseren van 

hun leven dat zij, na of met hun beperking, actief kunnen participeren in de samenleving. 

 

Met de nieuwe verantwoordelijkheden vanuit de drie decentralisaties krijgt de gemeente Doetinchem 

extra mogelijkheden om de ambitie te realiseren. De overheveling van verantwoordelijkheden gaat 

echter ook gepaard met financiële kortingen. Om de gemeente financieel gezond te houden, wil de 

gemeente de ambitie realiseren binnen het budgettaire kader: de bijdragen vanuit het sociaal 

deelfonds, plus de extra eigen middelen die de gemeente op dit moment al inzet in het sociaal 

domein. 

 

De Doetinchemse Keuze heeft verstrekkende gevolgen. Het gaat om veel inwoners van Doetinchem, 

en om veel geld voor de gemeente (straks beslaat het sociale domein meer dan de helft van het 

gemeentelijk budget). En het is een majeure maatschappelijke innovatie; we gaan, goed voorbereid 

weliswaar, grootschalig van start met een nieuwe werkwijze. Het is dan van eminent belang dat we 

de realisatie van de beoogde effecten kunnen monitoren om gericht te kunnen bijsturen indien nodig. 

Dat kan aan de hand van deze indicatoren: 

 

 Inzicht in de gezondheidssituatie en het welzijn van de inwoners (per wijk)  

 Inzicht in de mate van participatie van de inwoners (per wijk)  

 Inzicht in de mate van zelfredzaamheid (per wijk) 

 De score voor sociale cohesie in de wijk/ buurt  

 De mate waarin ondersteuningsvragen worden opgelost in de nulde en eerste lijn 

 Het aantal inwoners dat een beroep doet op de buurtcoach 

 Het aantal inwoners dat een beroep doet op de (door de gemeente gefinancierde) 

tweede lijn 

 De ontwikkeling van de kosten binnen het sociaal domein 

 

De maatstaven sluiten aan bij monitoringsinstrumenten en indicatoren die Doetinchem nu ook al 

hanteert, bijvoorbeeld de Lemon-enquête en de 0-meting van de Kanteling.  

 

De nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeente zijn (naar verwachting) per 1 januari 2015 een 

feit. Op dat moment begint de daadwerkelijke implementatie van de DDK pas. Omdat vanuit het Rijk 

waarborgen voor continuïteit van ondersteuning zijn ingebouwd, maar vooral omdat Doetinchem 

hecht aan zorgvuldige transformatie. Het betekent evenwel dat de  beoogde effecten en 

ontwikkelingen zich later en meer gestaag zullen manifesteren. Dit nog afgezien van de frictiekosten 

en “verbouwingseffecten” die zich zullen voordoen. Het is dus van belang de voorgestelde 

maatstaven over een langere termijn te beschouwen. 

2.2 Vernieuwen binnen bestaande budgettaire kaders 
De maatschappelijke effecten moeten worden gerealiseerd binnen de bestaande budgettaire kaders. 

Dat betekent dat we moeten vernieuwen, effectiever worden en besparen tegelijkertijd. De methode 
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van DDK kent enkele “hefbomen” voor financiële besparingen bij gelijkblijvende of zelfs verbeterde 

kwaliteit: 

1. Het voorkomen van de vraag naar professionele ondersteuning door een sterk netwerk en 

toegankelijke voorzieningen in de wijk en preventie. We weten bijvoorbeeld dat eenzaamheid 

onder ouderen leidt tot versnelde vragen naar ondersteuning en zorg. Door mensen te 

stimuleren zo lang mogelijk deel te nemen aan laagdrempelige activiteiten in de wijk, kan de 

zorgvraag (op zijn minst) worden uitgesteld. En, nog belangrijker, het draagt bij aan een leuker 

leven. 

2. Voorkomen van escalaties door tijdig ingrijpen en een integrale benadering. Dit geldt 

bijvoorbeeld bij kwetsbare kinderen. Het vroeg herkennen van risico‟s, goed werkende 

netwerken in de wijk en de presentie van de buurtcoaches zijn hierbij belangrijk. 

3. Vervanging (substitutie) van ondersteuningsvormen waardoor het volume en kosten van 

professionele ondersteuning vermindert: 

a. Het vervangen van professionele ondersteuning door “het gewone leven” en mantelzorg. 

Bijvoorbeeld wanneer mensen “beschut werk” kunnen doen bij echte werkgevers in 

plaats van sociale werkplaatsen. Of Stichting Cliënt initiatieven (SCI) die 

ervaringsdeskundigen en vrijwilligers inzet als begeleiders thuis in plaats van professionals, 

of na “instructie” door professionals.  

b. Het vervangen van duurdere (vaak tweedelijns)ondersteuning door goedkopere 

alternatieven. Bijvoorbeeld in de ondersteuning thuis, waar in bepaalde gevallen 

Huishoudelijke Hulpen2 praktische ondersteuning kunnen bieden in plaats van 

gespecialiseerde begeleiders. 

c. Het vervangen van individuele door groepsarrangementen. 

Het goed hanteren van de Kantelingsgedachte is hierbij cruciaal. 

4. Het verlagen van tarieven van aanbieders. Zo is er in de huidige situatie in een aantal gevallen 

sprake van complexe onderaannemerconstructies met veel marge tussen hoofd- en 

onderaannemer. Dit vraagt om doordachte inkoopstrategieën. 

5. Efficiency-winst: 

a. 1 regisseur zorgt voor minder hulpverleners en meer effectiviteit in een huishouden 

b. minder coördinatie- en vervoerskosten door wijkgericht werken. 

6. Benutten verdienvermogen bijstandsgerechtigden: de nieuwe participatiewet biedt de 

mogelijkheid om het instrument loonkostensubsidie in te zetten voor werkzoekenden die niet in 

staat zijn op de arbeidsmarkt een baan te vinden tegen het wettelijk minimumloon. Samen met 

onder andere werkgevers zetten we er op in om dit te realiseren. 

 
In Hoofdstuk 3, de Voortgangsrapportage, laten we zien hoe we deze “hefbomen” willen toepassen 

op inhoudelijke onderdelen van de transities. 

De hefbomen laten ook zien dat het belangrijk is te werken volgens het principe “oud voor nieuw”: 

nieuwe vormen, of uitbreiding, van ondersteuning komen alleen in aanmerking als andere vormen 

verdwijnen of worden afgebouwd. De buurtcoaches zijn daarvan een voorbeeld: zij vervangen huidige 

capaciteit die nu bij IJsselkring en MEE werkzaam is, en ook diverse indicerende taken die 

tweedelijnsaanbieders nu uitvoeren. Op deze manier zorgen we ervoor dat de introductie van de 

buurtcoaches geen uitbreiding van de totale capaciteit betekent, integendeel. 

2.3. Fasering en veranderingsstrategie 
Elk van de genoemde hefbomen vraagt daadwerkelijke transformatie: verandering en vernieuwing van 

werkwijze en ondersteuningsaanbod. Het is niet verstandig deze hefbomen direct per 1 januari 2015 

toe te passen op alle doelgroepen in het sociale domein. Voor sommige kwetsbare doelgroepen is 

dat onwenselijk, en ook voor de zorgvuldigheid van implementatie is dat zo. Daarom kiezen we er 

voor op onderdelen te faseren in de Transformatie: op bepaalde onderdelen willen we direct per 1 

januari 2015 op een vernieuwende, en ook besparende manier werken.  

Dat geldt sowieso voor de nieuwe instroom van cliënten (inwoners die nu geen indicatie of 

ondersteuning genieten), of cliënten waarvan de indicatie afloopt. Dat is in 2015 (op basis van de 

huidige instroomcijfers) een aanzienlijke groep. Die worden vanaf 1 januari 2015 benaderd conform 
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de werkwijze in de DDK. Gegeven de vernieuwingsambitie en besparingsnoodzaak zullen we ook 

cliënten met een huidige, doorlopende  indicatie voor HH, Begeleiding en Dagbesteding beoordelen 

conform DDK. Daarbij zullen we zeer kwetsbare doelgroepen met bestaande specifieke 

ondersteuningsvormen in 2015 buiten beschouwing laten. Datzelfde geldt voor zeer kwetsbare 

doelgroepen waarvoor de gemeente per 1 januari de verantwoordelijkheid overneemt, zonder dat 

daar een budgettaire korting tegenover staat. In het beleidsplan wordt uitgewerkt welke doelgroepen 

dat precies betreft. Het eindbeeld en de ambitie van DDK verdwijnen daarmee echter niet: in de 

loop van 2015 bezien we, mede op basis van de ervaringen die we dan opdoen, welke vernieuwingen 

we per 1 januari 2016 willen en kunnen doorvoeren. 

 

We willen vernieuwen, maar we willen er ook zeker van zijn dat voor iedere inwoner die dat nodig 

heeft passende ondersteuning beschikbaar is. Dat betekent enerzijds dat er voldoende ruimte voor 

vernieuwing en voor vernieuwers moet zijn. We kunnen, en willen, het ons echter ook niet 

veroorloven wanneer bestaand ondersteuningsaanbod wegvalt zonder dat er passende alternatieven 

zijn. Bovendien is er natuurlijk sprake van overgangsrecht. Dit vraagt om een doordachte 

veranderingsstrategie, inclusief inkoopstrategie, waarbinnen ruimte voor vernieuwing en continuïteit 

moet zijn. In het beleidsplan wordt uitgewerkt hoe deze strategie eruit kan zien. 

2.4 Risico’s en neveneffecten 
We verwachten dat we met DDK, het uitgangspunt “oud voor nieuw”, de bijbehorende hefbomen, 

en voorgestelde fasering, DDK binnen de gestelde budgettaire kaders kunnen implementeren. We 

zien echter wel serieuze risico‟s: 

 

1. De definitieve cijfers en budgetverdeling vanuit het rijk. Momenteel rekenen we met relatief 

grove schattingen. De cijfers met betrekking tot de zorgconsumptie van de afgelopen jaren 

moeten vanuit verschillende bronnen komen, en blijken niet zonder meer overeen te komen. 

Bovendien komt de definitieve budgetverdeling vanuit het rijk pas met de meicirculaire 

beschikbaar. Voor 2015 wordt het landelijk budget herverdeeld op basis van historische 

gegevens. Daarna op basis van een nieuw verdeelmodel. Bij de transitie van de 

Huishoudelijke Hulp enige jaren geleden leidde dat voor Doetinchem tot een aanvullende 

korting van €1,7 mln. 

 

2. Met de regionale transitiearrangementen jeugd zijn in feite beperkingen gesteld aan de mate 

van vernieuwing in 2015 (80% van het budget moet worden ingekocht bij bestaande 

aanbieders). Het is niet ondenkbaar dat met de behandeling van de nieuwe WMO in de 

Tweede Kamer ook afspraken worden afgedwongen over het continueren van bestaande 

indicaties. Daarmee zou de ruimte om te vernieuwen sterk worden ingekrompen en dus ook 

de ruimte om te besparen. 

 

3.  De “gekantelde” werkwijze van de buurtcoaches, Werkplein- en Zorgpleinconsulenten is 

sterk bepalend voor de te realiseren substitutie. Als zij er onvoldoende in slagen om met de 

inwoner samen informele en formele zorg te verbinden zal het volume aan professionele 

inzet onvoldoende (snel) afnemen om te kunnen besparen. Om dit risico te verminderen 

investeren we in intensieve ontwikkelprogramma‟s van deze sleutelspelers. 

 

4. Maatschappelijke onrust en onzekerheid. DDK is voor huidige cliënten in met name 

Jeugdzorg, AWBZ en delen van de Participatiewet een onzekere en spannende tijd. Het 

landelijk debat in Den Haag en in de media voedt die onzekerheid, en kan ook het draagvlak 

voor de vernieuwing ondermijnen. Ook uit de evaluatie van De Kanteling komt het belang 

van communicatie en interactie naar voren. Om dit risico te beheersen zullen we  

stakeholders ook in de komende periode gericht betrekken bij de implementatie van DDK.  
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5. Arbeidsmarkteffecten van de transities. De belangrijkste besparing moet worden gerealiseerd 

door minder inzet van professionals. Daarmee heeft DDK arbeidsmarktconsequenties, in het 

bijzonder in de sector Zorg&Welzijn en waarschijnlijk ook serieuze consequenties voor 

bepaalde aanbieders. We hebben dit onderkend en anticiperen daarop met behulp van het 

Regionaal sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Achterhoek, onder welke paraplu 

inmiddels een sectorplan zorg en welzijn voor de regio Achterhoek tot stand gekomen is. 

Overigens zullen de maatregelen van de regering naar verwachting ook leiden tot groei van 

de particuliere bestedingen aan zorg en ondersteuning. De werkgelegenheid bij commerciële 

aanbieders zal dus naar verwachting (gestaag) groeien. Daarnaast blijft de vraag naar zorg en 

ondersteuning groeien door de dubbele vergrijzing; de staatssecretaris rekent er op dat de 

uitgaven aan zorg in 2017 weer op het niveau van 2013 zullen liggen. 

2.5. Juridische entiteit nieuwe uitvoeringsorganisatie 
Waarom een nieuwe uitvoeringsorganisatie? 

De Doetinchemse Keuze is gebaseerd op uitgangspunten die ook organisatorisch integraal 

geïmplementeerd dienen te worden om de beoogde effecten te bewerkstelligen.  

We willen namelijk: 

- Dichtbij de mensen de ondersteuning aanbieden  

- Het belang van de burger centraal blijven stellen 

- Werken volgens het principe van 1 huishouden – 1 plan – 1 aanspreekpunt 

- Direct aan de voorkant van het proces integraal kunnen ondersteunen 

- Een uniforme (gekantelde) werkwijze hanteren in het contact met de burger 

- Beslissingsbevoegdheid zo dicht mogelijk bij de burger organiseren 

- Geen schotten tussen de betrokken (front office)medewerkers 

 

Daarom is er gekozen voor 1 integrale front office waar de burger altijd aan het goede adres is. Dat 

vraagt om nauwe collegiale samenwerking en afstemming tussen de buurtcoaches, het Werkplein en 

het Zorgplein als brede front office van onze gemeente. Als meest ideale organisatievorm werd 

daarom beoogd om de buurtcoaches en de consulenten van het Werk- en Zorgplein samen in een 

organisatie onder te brengen. Dit bleek moeilijk haalbaar omdat het naar binnenhalen van de 

buurtcoaches zou betekenen dat het ambtelijk apparaat zou worden uitgebreid, hetgeen nadrukkelijk 

niet de wens van Gemeenteraad is.  

Communicatie 

Tegelijkertijd met het vaststellen van De Doetinchemse Keuze is ook de 

communicatieaanpak vastgesteld. Deze aanpak beschrijft op hoofdlijnen de 

communicatieve koers. Zo is en blijft informeren de basis. Maar is het ook belangrijk om 

te communiceren op mijlpaalmomenten, bijvoorbeeld als er besluiten worden genomen. 

Daarnaast is een hoofdlijn om actief het maatschappelijk veld te betrekken. Van 

(zorg)aanbieders tot de klanten (inwoners) zelf moeten de ruimte krijgen om hun kennis 

en expertise met ons te delen en met ons mee te denken. Een voorbeeld hiervan is de 

werksessie met aanbieders in de AWBZ op 20 februari. En vooral ook om hun vragen te 

stellen en zorgen te delen. Dit draagt bij aan de planvorming en zorgt voor draagvlak. 

Juist dit laatste is erg nodig voor de cultuurverandering we die we eveneens aan het 

bewerkstelligen zijn. 

 

Daarnaast is gebleken dat inwoners op dit moment vooral behoefte hebben aan 

informatie. De huidige communicatiekanalen van de gemeente (zoals nieuwsbrieven, de 

Gemeentepagina in de krant en het persoonlijke contact) weten zij te waarderen. Deze 

kanalen worden ook komende tijd ingezet. Door middel van gerichte 

(thema)bijeenkomsten in de wijken, een informatieve website, filmpjes en bijvoorbeeld 

reportages op Optimaal FM wordt deze communicatie verder geïntensiveerd. Hierbij 

spelen de medewerkers met het „klantcontact‟ (intern en extern) een onmisbare rol. Zij 

hebben de rol van informant; zij kunnen klanten informeren, maar halen ook geluiden uit 

de samenleving op. Op deze manier krijgt het communicatieverhaal steeds verder vorm, 

houden we oog en oor in de samenleving en het maatschappelijk veld en kunnen we 

bijsturen waar nodig.  
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Om toch de visie te kunnen borgen heeft de Raad met de vaststelling van de Doetinchemse Keuze in 

december beslist dat er een aparte juridische entiteit dient te komen waar met name de 

buurtcoaches in worden ondergebracht. Een andere consequentie is namelijk dat de huidige 

welzijnsorganisatie stichting IJsselkring zal worden geliquideerd en via “overgang onderneming” ook 

zal worden geïntegreerd in de nieuwe uitvoeringsorganisatie.  

Voor de participatiewet werken we, parallel, vanwege de specifieke opdracht, aan een andere 

uitvoeringsorganisatie. 

 

Die nieuwe uitvoeringsorganisatie moet, net als de rest van de front offices, volledig onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente opereren, maar wordt, conform de wens van de Raad, dus 

wel als aparte entiteit gepositioneerd met eigen rechtspersoonlijkheid.  

 

Wij hebben de mogelijkheden voor die rechtspersoonlijkheid nader uitgewerkt en stellen vast dat de 

vorm van een overheids BV daarvoor geschikt is.  

Om de volgende redenen: 

 

1. via de eigenaarconstructie (aandeelhouder en deelnemer aandeelhoudersvergadering) van de 

BV houdt de gemeente directe invloed op de strategie en continuïteit en daarmee de richting 

van het belang van de nieuwe uitvoeringsorganisatie; 

 

2. via andere instrumenten kan de gemeente sturen op maatschappelijk resultaat en 

performance van het primaire proces; 

 

3. de BV-vorm vermijdt, bij de juiste statutaire omschrijvingen, aanbestedingsrisico‟s of BTW-

risico‟s; 

 

4. de termijn voor de formele oprichtingsvereisten past binnen de implementatieplanning van 

De Doetinchemse Keuze; 

 

5. geen ambtelijke dienstverbanden 

 

Daarmee biedt de BV-vorm, vooral ten aanzien van de inrichting van het governance-model, wat 

meer praktische voordelen dan de stichtingsvorm. Wij stellen voor de oprichting van deze 

overheidsBV ter hand te nemen. 

 

3. Voortgangsrapportage 
 
In deze voortgangsrapportage nemen we u mee in de denklijnen waarlangs we op dit moment De 

Doetinchemse Keuze operationaliseren in dialoog met partners uiteraard. De uitkomsten van deze 

dialoog vormen tezamen de Doetinchemse Keuzes die we u voorleggen in het beleidsplan medio juli. 

 

We bespreken onze denklijnen op de volgende punten: 

- Toegang & harmonisatie front office 

- Basisvoorzieningen 

- De buurtcoach 

- Maatwerkondersteuning 

- Sturing en bekostiging 

3.1 Toegang & harmonisatie front office   
De nieuwe en integrale opdracht aan de gemeente vraagt om een transformatie van het huidige, 

complexe, (aanvraag) systeem naar een nieuwe sociale infrastructuur die kwetsbare burgers optimale 

ondersteuning biedt wanneer zij dat nodig hebben. 
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 Organisatie 

Het belang van de burger blijft het uitgangspunt en vormt de basis voor onze integrale ondersteuning.  

We creëren een brede front office door buurtcoaches, werkplein consulenten en zorgplein 

consulenten met elkaar te verbinden in een samenwerkingverband. Werkprocessen en werkwijzen 

worden op elkaar afgestemd. Afspraken worden gemaakt over warme overdracht en taakafbakening. 

Wat enkelvoudig is, wordt enkelvoudig, en doorgaans door de consulenten van het Werk- en 

Zorgplein, opgelost. Meervoudige en/of complexe ondersteuningsvragen worden toe geleid naar de 

buurtcoaches. 

 

 Kanteling in werkwijze 

Door de ervaringen met De Kanteling binnen de Wmo hebben we geleerd hoe we beoordelen 

kunnen combineren met ondersteunen. Hier bouwen we op voort. Dat betekent dat ook andere 

beoordelaars meer ondersteunend gaan werken. Bijvoorbeeld het bieden van nazorg wanneer een 

voorziening of uitkering niet is verstrekt hoort daarbij. Heeft de burger inderdaad zijn probleem op 

kunnen lossen? Ontstaan er door de afwijzing geen grotere problemen? We zoeken daarbij naar een 

balans tussen eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning. 

 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning  

We willen de vakman die het aanspreekpunt is voor de burger zoveel mogelijk verantwoordelijkheid 

geven. Of dat nu de buurtcoach is of een consulent van het Werk- of Zorgplein. Professionele 

autonomie is daarom de basis voor de cliëntondersteuning in de brede front office. Hiermee is de 

burger verzekerd van snelle (onafhankelijke) ondersteuning wanneer dat nodig is. De gemeente geeft 

de uiteindelijke beschikking af en voert daarbij een rechtmatigheidstoets uit. 

 

 Gebrek aan overeenstemming 

De kans dat de cliënt en de buurtcoach of consulent het niet samen eens worden over de gewenste 

ondersteuning  willen we zo klein mogelijk houden. De basis is dat we uitgegaan van een gekanteld 

gesprek waarbij de cliënt in principe zelf achter de gekozen ondersteuning staat. Maar de kans 

bestaat en moet worden ondervangen (andere ondersteuner, ombudsman). Dit werken we nog 

verder uit in het beleidsplan. 

Daarnaast is er conform de Algemene Wet Bestuursrecht altijd nog het traject van klachtafhandeling 

en bezwaar en beroep. Daarbij kan de burger zich, wanneer hij of zij dit wil of nodig heeft, laten 

bijstaan door een onafhankelijk ondersteuner van buiten de front office.  

 

 Ketensamenwerking 

De burger, of zijn omgeving, bepaalt zelf waar en hoe hij ondersteuning vraagt. Dat kan zijn in de 

wijk, aan een van de balies, op school, bij de huisarts, bij een aanbieder, bij het zorgplein, bij het 

werkplein, etc. Het is dus van het grootste belang dat afstemming wordt gezocht in de keten en de 

ondersteuning snel wordt opgepakt. Door samenwerking in de Wijknetwerken, inkooprelaties met 

tweedelijnsaanbieders en ketensamenwerking met huisartsen en wijkverpleegkundigen, en binnen de 

keten van werk en inkomen, borgen we dit. 

 

 Indiceren versus beschikken 

Toen de huishoudelijke hulp werd gedecentraliseerd (start Wmo 2007) zijn gemeenten zelf gaan 

indiceren, het kreeg alleen een andere naam: beschikken. De ambtenaren die hiervoor werden 

aangenomen waren professionals uit de zorg (wijkverpleegkundigen, ergo- en fysiotherapeuten). 

Waar nodig of gewenst werd (en wordt nog steeds) medisch advies ingewonnen bij een onafhankelijk 

medisch specialist. De uitkomst van Het gekantelde Gesprek, in combinatie met het onafhankelijke 

medisch advies, vormen samen de indicatie cq de beschikking. Voor de nieuwe taken vanuit 

Jeugdzorg en de AWBZ beogen we dezelfde systematiek als hierboven beschreven. 

Met betrekking tot de uitvoering van de participatiewet geldt dat het UWV bij wet een indicerende 

rol heeft op het gebied van vaststellen van doelgroepen beschut werken, Wajong recht en 

loonkostensubsidie (arbeidscapaciteit). 
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 Samenvattend:  

In het nieuwe organisatiemodel front office kunnen straks de generalistische buurtcoaches en de 

specialistische consulenten van het Werk- en Zorgplein voor de indicatiestelling cq beschikking een 

beroep kunnen doen op de volgende specialistisch kennis: 

 

1. In het buurtcoachteam, vanwege de diversiteit aan kennis en expertise in het team 

2. Bij de 2e lijn specialisten van de aanbieders die zij ingekocht en/ of  in de wijk werkzaam zijn 

3. Bij de specialistische front office medewerker van het Zorgplein (voor Jeugd en Wmo) 

4. Bij het UWV voor waar het (arbeidsmatige) belastbaarheid betreft 

5. Bij de wijkverpleegkundige die deel uitmaakt van het sociale wijkteam 

6. Bij de huisarts praktijk waar een ketensamenwerking mee is 

7. Bij onafhankelijke medische adviseurs waar advies wordt ingekocht 

8. Bij het regionale kennis- en expertisecentrum wat momenteel wordt ontwikkeld 

3.2 Basisvoorzieningen  
Om de geschetste beweging van relatief veel specialistische, medische, ondersteuning naar het eigen 

netwerk en algemene voorzieningen te maken is een goed basisniveau aan voorzieningen nodig. 

Veruit de meeste mensen willen zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe hun leven eruit ziet. Waar 

mogelijk geven ze dit vorm in hun eigen omgeving, hun eigen huis en hun eigen wijk. Dit is ons idee 

achter het „gewone‟ leven; zoveel mogelijk eigen keuzes, eigen initiatief, en met zo weinig mogelijk 

nadruk op de medische kant. De nadruk ligt op wat iemand zelf nog wel kan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkwerk nieuwe stijl  

Onder de noemer Wijkwerk nieuwe stijl is de laatste jaren een flink aantal ontwikkelingen in gang 

gezet, en is geëxperimenteerd met de buurtcoaches en het wijkbedrijf. Met partners uit het 

wijkwerk, inclusief wijk- en dorpsraden, is een eerste start gemaakt om het basisniveau aan 

voorzieningen te benoemen. Dit is belangrijke input voor de verdere uitwerking.  

 

Pilot wijkcoöperatie  

Om de slag te kunnen maken naar meer collectieve ondersteuning en te blijven kijken naar wat 

mensen nog wél kunnen willen we experimenteren met een vorm van wijkcoöperatie. Per wijk 

denken we uiteindelijk aan een wijksamenwerking (wijkcoöperatie) waarin  betrokkenen 

(wijkbewoners, vrijwilligers, bedrijven in de wijk, maatschappelijke organisaties en initiatieven, 

cliënten, professionals/organisaties en overheid) de inzet kunnen plegen die het best bij hen past en 

die tegelijkertijd zo‟n groot mogelijk steun biedt voor hen die dat nodig hebben. Daarbij is de inzet 

gericht op uitstroom naar een reguliere baan, wanneer dit niet kan een zinvolle daginvulling met 

meerwaarde voor de wijk.  

In feite een vorm van gezamenlijke programmering van voorzieningen in de wijk op basis van vraag en 

aanbod onder regie van de gemeente. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de betrokkenheid van een 

voetbalclub bij vormen daginvulling dichtbij. Integrale herbeoordeling van delen van (huidige) 

begeleiding en dagbesteding zou dan ook plaats kunnen vinden in deze pilot- wijk. Voor de 

Uitgangspunten 

Eenvoudige ondersteuning zoveel mogelijk in de wijk 

Pilot met de wijkcoöperatie.  

 

Zoveel mogelijk eigen initiatief 

Inzet van ervaringsdeskundigen stimuleren 

 

Centraal (doch ook wijkgericht) coördinatiepunt 

Om de vraag en aanbod in een wijk aan elkaar te verbinden rondom leefbaarheid, 

wederkerigheid en ondersteuning. Aansluiten bij bestaande infrastructuur 
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begeleiding naar werk geldt zo veel mogelijk overlaten aan het spel van werkgevers en 

werkzoekenden. De gemeente faciliteert. 

 

Bevorderen participatie voor sociaal kwetsbare inwoners 

Niet iedereen is, in elke fase van zijn leven, in staat zelfredzaam te zijn of blijven en zelf de weg naar 

alle voorzieningen te vinden. Ontwikkelingen die vanuit de samenleving zelf komen zijn het meest 

krachtig, en geven energie. Dat maakt ook vernieuwing mogelijk. Een aansprekend voorbeeld is een 

aantal  ontmoetingsruimten die de laatste jaren door ouderen, voor ouderen zijn ingericht. Doordat 

steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen wordt een ontmoetingsfunctie steeds belangrijker. 

We willen dit blijven stimuleren op een laagdrempelige manier en zullen waar mogelijk 

ervaringsdeskundigen inzetten, zoals bijvoorbeeld de Stichting cliëntinitiatieven voor inloop/ 

huiskamerfunctie en dagbesteding. 

 

 Goede toegankelijkheid van voorzieningen 

Sociaal en fysiek goed toegankelijke voorzieningen zijn een voorwaarde om mee te kunnen doen. Dit 

geldt zeker voor mensen met een beperking. We willen dat mensen zo weinig mogelijk drempels 

ervaren om deel te nemen aan het dagelijks leven. We doen dit onder andere door testpanels van de 

Sociale Raad in te zetten en door in het kwaliteitshandboek voor de openbare ruimte eisen te stellen 

aan de toegankelijkheid. Ook onze communicatie is gericht op toegankelijkheid, door bijvoorbeeld 

grote letters, makkelijke teksten en gesproken teksten. 

 

 Ondersteunen vrijwilligers  

Als gevolg van de ingezette ontwikkelingen vanuit het kabinet, zal de overheid de komende jaren 

steeds meer terugtreden uit het sociaal domein. Terwijl een aantal voorzieningen voor kwetsbare 

burgers zal verdwijnen, geeft dit tegelijkertijd ruimte aan initiatieven van maatschappelijk betrokken 

bedrijven, actieve burgers en (vrijwilligers)organisaties. Vrijwilligerswerk neemt toe in belang. 

 

We streven we naar het samen (laten) komen van het individuele en gemeenschappelijke belang. 

Uitgaande van het principe van inclusief beleid dient er binnen het vrijwilligerswerk ruimte te zijn 

voor jong en oud, hoge en lage inkomens, allochtoon en autochtoon, mensen met en zonder een 

beperking. Dit betekent dat vrijwilligerswerk zowel doel als middel kan zijn. Het belang van 

vrijwilligerswerk wordt verdedigd door de vrijwilligers zelf die meedenken over beleid en 

beleidsmaatregelen. Een vrijwilliger moet kunnen steunen op deskundigheidsbevordering, waardering 

en een vangnet (vaak coördinator). Zorg en welzijn, sport en cultuur zijn de drie inhoudelijke pijlers 

van het vrijwilligerswerk voor Doetinchem. 

 

 Ondersteunen mantelzorgers  

Gezien het maatschappelijk en individueel belang van mantelzorgers en de belemmeringen die zij 

tegen komen, willen wij: 

1.      Bekendheid geven aan mantelzorgers en verwijzers en het belang van hun inzet 

2.      Overbelasting en isolement van mantelzorgers voorkomen en verminderen 

3.      Mantelzorgers stimuleren door hen te ondersteunen 

 

Dit gebeurt  aan de hand van de 8 basisfuncties zoals de landelijke organisatie MEZZO deze heeft 

gedefinieerd. Dit is nauw verbonden aan de werkwijze van DDK. De uitvoeringsagenda is opgesteld 

aan de hand van deze zogenaamde basisfuncties mantelzorgondersteuning. Deze functies worden 

landelijk gebruikt. Het gaat dan om bijvoorbeeld advies en begeleiding, respijtzorg en financiële 

tegemoetkoming. 

 

In 2014 wordt verder geïnvesteerd in de verbinding van mantelzorgondersteuning met de buurtcoach 

aanpak en de transities. De ontwikkeling van (een alternatief voor) het mantelzorgcompliment maakt 

daar onderdeel van uit. De samenwerking met Menzis wordt verstevigd. Ook is er behoefte aan een 

beter monitoring systeem. De door de gemeente gesubsidieerde organisatie VIT hulp bij mantelzorg 

loopt hierin voorop.  
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3.3 De buurtcoach 
De generalist 

Sinds september 2012 zijn de buurtcoaches in Doetinchem actief, het is onderdeel van Wijkwerk 

Nieuwe Stijl. De buurtcoaches richten zich op mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben. 

Hierbij nemen ze de problematiek niet over, maar maken ze samen met de inwoner een plan. De 

belangrijkste onderdelen van de buurtcoach aanpak zijn de integrale aanpak met 1 plan en 1 

aanspreekpunt, en de kanteling naar meer eigen kracht en eigen oplossingen. 

 

In de Doetinchemse keuze staat de aanpak uitgebreid beschreven. Buurtcoaches werken in 

multidisciplinaire teams, het zijn generalisten met een zogenaamd T-profiel; ze hebben een 

specialisme op een bepaald gebied. In de teams zullen we in ieder geval kennis nodig hebben van 

jeugdzorg, ouderenzorg, opvoedingsondersteuning en mensen met een verstandelijke beperking. De 

benodigde specialismen zijn afhankelijk van de wijkprofielen en worden op dit moment  verder 

uitgewerkt. In ieder geval zullen de buurtcoaches ruime mogelijkheden hebben om specialistische 

hulp in te schakelen voor de inschatting van het probleem, wanneer dat nodig is.  

 

Kosten en baten 

In opdracht van het ministerie van BZK is in januari 2014 een eerste analyse gepubliceerd van een 40 

tal experimenten met de integrale aanpak die we met de buurtcoaches voorstaan. Dit is gedaan via 

een Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA). De resultaten hiervan helpen ons een inschatting 

te maken op welk moment het realistisch is de besparing te verwachten. Zo zijn de belangrijkste 

kosten de personele kosten en frictiekosten, en worden er aan het begin van het traject extra kosten 

gemaakt doordat „nieuwe‟ huishoudens worden gevonden. Besparingen worden gehaald op 

organisatiekosten en interventies, de effectiviteit van de trajecten neemt toe en belangrijke baten 

worden geboekt door het voorkomen van escalaties. Immateriële baten worden geboekt doordat 

bijvoorbeeld schoolprestaties toenemen en overlast afneemt.  

 

Ook geeft de analyse een aantal randvoorwaarden voor de aanpak mee, wil deze effectief zijn. Deze 

randvoorwaarden nemen we mee in de uitrol van de buurtcoaches in Doetinchem. De belangrijkste 

aanbevelingen zijn: 

 

 Voldoende tijd. Bij de aanpakken die het beste scoren, hebben de generalisten voldoende tijd 

om huishoudens en het netwerk te begeleiden en waar nodig zelf ondersteuning te bieden.  

 Afstemming tussen uitvoering en beleid. Een verandering in de uitvoeringspraktijk alleen is niet 

voldoende basis voor een beter en goedkoper sociaal domein. Een goede afstemming tussen 

uitvoering en beleid is noodzakelijk om de informatie van de werkvloer terug te brengen 

naar het beleid en daar verbeteringen aan te brengen. Als er bijvoorbeeld geen goede 

doorstroming naar een tweedelijnsvoorzieningen zoals schuldsanering mogelijk is, dan kan 

een deel van de effectiviteit van het sociale team teniet worden gedaan. De herziening van 

het sociaal domein moet daarom waarborgen bieden voor een lerende organisatie, breder 

dan de teams zelf.  

 Verzilvering. Vervolgens is aandacht nodig voor de verzilvering van de baten. Een additioneel 

gefinancierde aanpak kan heel goed leiden tot minder doorverwijzingen, maar het is de vraag 

of deze vervolgens worden verzilverd of dat de ontstane ruimte in de tweede lijn anders 

wordt ingevuld. Voor de verzilvering zijn oud-voor-nieuw constructies een voorwaarde. Op 

die manier kunnen ook andere partijen die baat hebben bij de aanpak, zoals de 

zorgverzekeraars worden gevraagd om bij te dragen. 

 Voorfinanciering. De aanpak is - in de meeste gevallen - een investering die zich op de 

middellange termijn (maatschappelijk of financieel) terugbetaalt. De eerste twee jaar is over 

het algemeen sprake van een netto investering, daarna zijn de baten groter dan de kosten.  

 

Lokaal Zorgnetwerk 

In Doetinchem is sinds 2010 het Lokaal Zorgnetwerk operationeel. Hierbij wordt al langer gewerkt 

vanuit het idee op lokaal niveau casuïstiek multidisciplinair te bespreken en afspraken te maken over 
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de gezamenlijk aanpak van problemen van cliënten. Het gaat hierbij vaak om erg zware gevallen, 

minder dan 2% van de bevolking. Dit lokaal zorgnetwerk functioneert goed en willen we in de lucht 

houden voor de zwaarste problematiek. De buurtcoaches kunnen hier zo nodig naar opschalen. De 

verwachting is dat dit flink zal afnemen wanneer de buurtcoaches overal aan het werk zijn.  

3.4 Maatwerkondersteuning 
Aanvullende ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen is de laatste „stap‟ in het proces 

van de kanteling. Daarbij is het duidelijk dat een groep van onze inwoners niet zonder aanvullende 

ondersteuning zal kunnen. De veranderingen die we willen inzetten kunnen ook niet allemaal direct 

per 1 januari 2015 doorgevoerd zijn. We willen bovendien proberen te voorkomen dat de 

veranderingen bij de kwetsbaarste groepen tot onzekerheid zullen leiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning naar werk  

Bij ondersteuning naar werk hebben we het over mensen met verdienvermogen, ook wanneer deze 

mensen oorspronkelijk vanuit een AWBZ indicatie zijn gekomen. Deze ontschotting biedt 

mogelijkheden, ook financieel.  

 

Werkgevers zijn daarbij onze belangrijkste partners. Belangrijk voor werkgevers is een eenduidige 

regionaal afgestemde werkgeversbenadering met dito instrumentarium, de vorming van een 

werkbedrijf, arbeidsmarktanalyse en een marktbewerkingsplan. Hierbij is ook de samenwerking en 

afstemming met praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO van belang. Er zijn op dit 

moment goede resultaten met de loopplank en de voorlopersaanpak. 

 

Door integraal elke individuele situatie te bekijken is aandacht voor de mogelijkheden rondom werk 

en andere zinvolle daginvulling. Door aanbieders is nadrukkelijk genoemd dat bedrijven ook een 

doelgroep moeten zijn, zeker als we willen dat cliënten richting loonvormend werk gaan. Bedrijven 

moeten dan bereid zijn om te betalen voor mensen die ze nu vaak om niet in huis hebben vanuit de 

AWBZ. 

 

Daginvulling 

Bij daginvulling gaat het over de mensen zonder substantieel verdienvermogen. Er zijn op dit moment 

ongeveer 500 cliënten met dit type dagbesteding. Ons uitgangspunt is dat we de enkelvoudige 

begeleiding, dus ook voor daginvulling, op termijn zoveel mogelijk vormgeven in de wijk. 

Voor mensen in de arbeidsgerechtigde leeftijd is onze inzet gericht op het behalen van een 

werkcomponent, al is deze maar klein. Op dit moment worden mensen wanneer zij vanuit een 

Uitgangspunten 

 Wat enkelvoudig is, wordt enkelvoudig opgelost. 

Enkelvoudige vragen van inwoners worden (doorgaans) opgelost door de consulenten 

van het Werk- en Zorgplein.  

 Meervoudige en/of complexe ondersteuningsvragen worden toe geleid naar de buurtcoaches. 

Eenvoudige ondersteuning (daginvulling) en begeleiding organiseren we via de wijk 

Complexere ondersteuning organiseren we stedelijk of (boven)regionaal. 

 De meest kwetsbare groepen zullen we in 2015 niet herindiceren. Nieuwe instroom bekijken 

we direct volgens het nieuwe systeem 

Voor bijvoorbeeld beschermd wonen. 

 Inzet op arbeidsmatige dagbesteding en meer ambitie bij daginvulling  

We willen de drempel van daginvulling naar arbeidsmatige dagbesteding verlagen en 

doelen stellen bij daginvulling zonder loonwaarde. Bijvoorbeeld door mensen 

vaardigheden aan te leren voor het dagelijks leven. 

 1 centrale (doch ook wijkgerichte) plek voor matching van vraag en aanbod  

 Groepsbegeleiding naast individuele begeleiding inzetten 
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AWBZ indicatie een daginvulling krijgen toegewezen niet altijd gestimuleerd om te kijken of ze nog 

naar een (beperkte) loonwaarde toe kunnen groeien. Wij willen dit stimuleren; het maakt trots en is 

goed voor de samenleving als geheel. We willen dus meer ambitie in de daginvulling brengen dan nu 

het geval is. Methoden die Werk en Inkomen hiervoor de laatste jaren ontwikkeld heeft willen we 

inzetten voor alle daginvulling. 

Dit betekent: 

 

 Zoveel mogelijk in de woonomgeving/wijk als dat kan en passend is (niet voorbij gaan aan 

individueel maatwerk en enkele grotere bestaande locaties zoals bv Industriestraat, Wedeo, 

De onderneming etc) 

 Waar mogelijk moet dagbesteding ook handvatten bieden aan cliënten om zich op andere 

dagen beter te redden (Het gaat dan om het versterken van vaardigheden, zoals eten maken, 

leren schoonmaken, was, afspraken nakomen, vrije tijd, administratie, geld, gezondheid en 

bewegen). 

 Samenvoegen beschut werken en (niet vrijblijvende) arbeidsmatige dagbesteding. Dit  willen 

we het komende jaar in de praktijk ontdekken door pilotprojecten zoals bijvoorbeeld de 

loopplank en de Onderneming. 

 Afstemming realiseren in de keten niet arbeidsmatige dagbesteding-vrijwilligerswerk-beschut 

werk/arbeidsmatige dagbesteding-loonwaardig werk met begeleiding-regulier werk. 

 

Dagbesteding als algemene voorziening in deze gevallen: per wijk aansluiten bij 

infrastructuur/wijksamenwerking/ inloop/ huiskamer, in de verpleeg en verzorgingshuizen. 

dagbesteding als dat in de wijk de beste plek is, ervaringsdeskundigen inzetten als laagdrempelige 

voorziening. Dagbesteding voor ouderen is natuurlijk niet meer gericht op het arbeidsproces. De 

(niet psychogeriatrisch) daginvulling voor deze doelgroep willen we zoveel mogelijk voor en door de 

mensen zelf laten organiseren, om aan te sluiten bij de behoefte. 

 
Voor de doelgroep jeugd is daginvulling in principe onderwijs volgen. Soms ontstaan hierbij 

problemen en moeten onderwijs en jeugdzorg samenwerken om een passende oplossing voor een 

jongere te realiseren. Het onderwijs krijgt te maken met de invoering van het Passend onderwijs. Dit 

betekent maatwerk voor leerlingen zo nodig in combinatie met een jeugdzorgtraject. Gemeente, 

onderwijs en jeugdzorginstellingen moeten hiertoe samenwerken en afstemmen. Hiervoor lopen 

momenteel al pilots in Doetinchem. 

  

In het kader van algemene voorzieningen sluiten we aan bij het bestaande aanbod aan activiteiten die 

ook al door particulieren en belangengroepen georganiseerd worden. Denk aan de ouderenbonden, 

boodschappenplusbus, vrije tijdsactiviteiten en busreizen.  

 

 

Ondersteuning thuis 

Ondersteuning thuis is ondersteuning bij het zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om contact en ontmoeting, daginvulling, vervoer, financiële administratie en 

structuur in het algemeen. In Doetinchem wordt Ondersteuning Thuis de nieuwe titel voor 

activiteiten die nu vaak worden benoemd als Huishoudelijke Hulp, Begeleiding en Persoonlijke 

Verzorging voor jeugd (persoonlijke verorging voor volwassenen en ouderen wordt de 

verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars). Voor huidige klanten geldt een overgangsrecht van 

een jaar. In overleg mag een ander aanbod worden ingezet, deze herindicering levert 

besparingsmogelijkheden op.  

 

 Begeleiding en persoonlijke verzorging 

Begeleiding nu is het ondersteuning bij regie voeren om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn, door te 

oefenen, over te nemen of door toezicht te houden. De titel Ondersteuning Thuis is een 

uitgebreidere versie daarvan, aangevuld met hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging. 

Begeleiding is een breed begrip. Huidige termen zoals maatschappelijk werk, een deel van HH2 en 
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het gehele welzijnswerk, maatjesprojecten maar ook een stukje van het werk van de buurtcoach zijn 

allemaal vormen van begeleiding. 

Daar waar begeleiding thuis enkelvoudig is, dus niet bij multi- probleemsituaties of gevallen waarbij 

echt specialistische kennis en ervaring nodig is, willen we dit via de wijk organiseren. Dit betekent 

ook dat (op termijn) een deel van de begeleiding voor verstandelijke, lichamelijke maar ook 

psychische of psychogeriatrische beperkingen via de wijk georganiseerd wordt.  

Er moet voor HH en voor de nieuwe cliënten begeleiding en persoonlijke verzorging <18 in  2014 

opnieuw ingekocht gaan worden. Binnen de huidige klantengroep van de Wmo loopt van ongeveer 

800 mensen de indicatie af eind 2014. De herindicatie willen we op termijn wijkgericht doen. Dit 

betekent dat er voor de eenvoudige ondersteuning per wijk ingekocht gaat worden. Daarboven 

wordt het stedelijk georganiseerd vanwege de specialistische kennis en kleine aantallen per wijk. 

 

 Huishoudelijke Hulp 

Op het budget van HH wordt vanaf 2015 een korting toegepast van 40%. Waar andere gemeenten 

kiezen voor een algemene voorziening, kiezen wij nadrukkelijk voor een vangnet. Dit betekent wel 

dat het nog steeds echt anders moet en dat HH alleen nog maar een vangnet is voor mensen die het 

niet zelf kunnen regelen en betalen.  

De cliënt krijgt wel de keuzevrijheid om met de hulp te bepalen wat er precies gebeurt. Dat is anders 

dan op dit moment het geval is, nu worden alle taken precies beschreven bij de indicatie. We 

selecteren aanbieders op het feit dat ze resultaatgericht werken en ook uitgaan van het principe van 

de kanteling. We stellen voor dit (op termijn) wijkgericht in te kopen en dan ook wijkgericht te 

herindiceren. 

 

 Vervoer  

Op dit moment kennen we allerlei verschillende vervoersstromen, van openbaar vervoer tot 

stadsbussen, van Regiotaxi tot leerlingenvervoer. Daar komt vanaf 2015 het vervoer naar 

dagbesteding vanuit de AWBZ bij. Op de budgetten voor vervoer voor zorgaanbieders is de 

afgelopen tijd flink gekort. Dit betekent dat we de lessen die aanbieders hebben geleerd, kunnen 

benutten voor ons eigen beleid.  

Regionaal wordt gewerkt aan een visie op basismobiliteit en het combineren van de vervoersstromen 

in het doelgroepenvervoer. Dit zal niet per 1 januari operationeel zijn.  

Lokaal wordt gewerkt aan een pilot met kleinere bussen om vervoer efficiënter in te zetten. 

Maatwerk en kanteling blijven het uitgangspunt, maar we zien een mogelijkheid tot besparing op deze 

post door ondersteuning en daginvulling zoveel mogelijk dichtbij te organiseren, zodat er minder 

gereisd hoeft te worden. Voor ondersteuning naar „verre‟ instellingen willen we het vervoer alleen 

volledig vergoeden wanneer er geen passend aanbod in de regio beschikbaar is. 

Op lokaal niveau willen we vanaf april 2015 een nieuwe vorm van openbaar vervoer introduceren 

waarbij mensen laagdrempelig en gratis gebruik kunnen gaan maken van scootmobielen.  

 

MO en Beschermd Wonen  

Gemeenten worden vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de beschermde 

woonvormen. Deze taken komen zonder een extra korting over naar gemeenten. Doetinchem heeft 

hierin een centrumfunctie en regelt dit ook voor de omliggende gemeenten. Hier worden nog 

regionale afspraken over gemaakt, conform het proces rondom het OGGz beleid. Het gaat om een 

fors budget, namelijk € 22 miljoen.  

Voor de mensen die nu gebruik maken van deze voorzieningen geldt een overgangsrecht van 5 jaar of 

indien de lopende indicatie voor een kortere periode geldt, voor de nog resterende duur van die 

indicatie. Gezien de kwetsbaarheid van deze mensen en het feit dat er geen financiële korting met de 

overgang gepaard gaat, zal een herbeoordeling van de bestaande cliënten geen prioriteit zijn in 2015. 

Nieuwe gevallen bekijken we volgens de nieuwe werkwijze, hierover worden in regioverband 

afspraken gemaakt. We komen hierop terug met een verdere uitwerking in het beleidsplan.   

 

3.5 Sturing en bekostiging  
Ontschot budget 
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Het totaal budget in de begroting 2014 voor het brede sociaal domein van de gemeente Doetinchem 

bedraagt volgens de begroting 2014 € 64.000.000. In het brede sociaal domein worden de volgende 

beleidsvelden begrepen: 

 

 Sport 

 Cultuur 

 Gemeentelijke onderwijstaken 

 Taken volgens de huidige Wmo prestatievelden 

 Werk en inkomen  

 Recreatie en Toerisme 

 

Als gevolg van de drie decentralisaties neemt de gemeentebegroting 2015 toe met een bedrag van 

 €47.800.000. Zie onderstaande tabel. 

 

Jeugdzorg Gebaseerd op decembercirculaire 2013 14.574 

Wmo lokaal Gebaseerd op eerste inzicht februari 2014 10.400 

Wmo centrum gemeente 

Beschermd wonen 

Gebaseerd op eerste inzicht februari 2014 22.826 

Totaal  47.800 

Bedragen x 1.000 

 

In de meicirculaire (verwacht moment van publicatie eind mei 2014) staan de definitieve bedragen 

voor het begrotingsjaar 2015.  

 

De bijdragen worden vanaf 2016 geleidelijk bepaald volgens een zogenaamd objectief verdeelmodel in 

het gemeentefonds. Voor Doetinchem en alle andere gemeente kan dit leiden tot positieve of 

negatieve herverdeeleffecten. 

De middelen voor de nieuwe taken worden toegevoegd aan een sociaal deelfonds binnen de 

algemene uitkering van het gemeentefonds. Waarschijnlijk wordt dit fonds aangevuld met de huidige 

participatiebudgetten (werkdeel WWB, inburgering en educatie). 

 

Het sociaal deelfonds is eigenlijk een vreemde eend in de gemeentefondsbijt, want het wordt de 

eerste 3 jaren als geoormerkt geld gezien. Het karakter van de algemene uitkering is eigenlijk dat het 

vrij besteedbaar is. Maar zo kunnen de raad en het rijk de ontwikkelingen wel volgen. 

De onderdelen binnen dit sociaal deelfonds zijn wel ontschot. Dat wil zeggen dat voor- en nadelen 

onderling verevend kunnen worden. 

 

Het inkomensdeel van de WWB wordt voorlopig geen onderdeel van het sociaal deelfonds. 

 

Het budget beschermd wonen (€ 22,8 miljoen)verdient nadere toelichting. Gelijk aan het huidige 

budget maatschappelijke opvang en verslavingszorg heeft Doetinchem hierbij de rol van 

centrumgemeente. Het budget moet dus aangewend worden voor de regio. Na voorbereidend 

regionaal ambtelijk overleg en bestuurlijk afgestemd in het POHO sociaal, kan de gemeente tot 

besteding overgaan. Nadere regionale afspraken moeten worden gemaakt over de gevolgen van 

onder- en overbesteding. 

 

Modellen, overwegingen en ontwikkelrichting die Doetinchem kiest 

Voor de nieuwe taken vanuit de Jeugdwet en de Wmo 2015 zijn verschillende financieringsvormen 

denkbaar. Prijs x Hoeveelheid, Lump Sum, Populatiegebonden budget, Trajectfinanciering, 

Persoonsgebonden Budget. Vervolgens moeten deze financieringsmodellen in de vorm van een 

aanbestedingscontract of een subsidiebeschikking worden gegoten. Tot slot kent de Jeugdwet 

regionale taken en zelfs bovenregionale taken. Dit vraagt ook om een regionaal afgestemd 

bekostigingsmodel. 

 


