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Inleiding 

Wij willen als gemeente een nieuwe aanpak introduceren van de sociale opgaven op wijkniveau 

door middel van Wijkwerk Nieuwe Stijl (WNS). De nieuwe aanpak moet de ingewikkelde 

systeemwereld dichter bij de praktische leefwereld van de burger brengen. Centrale 

uitgangspunten van het coalitieakkoord zijn leidend bij de verdere vormgeving (eigen 

verantwoordelijkheid en gerichte solidariteit, nabijheid, tegengaan ingewikkeldheid en slimme 

verbindingen). Aanvullend hierop staan centraal de eigen kracht van burgers en 

wederkerigheid.  

 

 

Aanleiding voor deze raadsmededeling 

De notitie Uitwerking Wijkwerk Nieuwe stijl & cWc is tijdens de raadsvergadering van april 

2012 besproken. U heeft toen nadrukkelijk het belang aangeduid van de beoogde resultaten 

van de inzet van buurtcoaches in de diverse wijken in Doetinchem. Er is vooral gevraagd naar 

een beter inzicht in de beoogde resultaten van de inzet van de Buurtcoaches.  

 

Kern van de boodschap 

 

De resultaten van de Buurtcoach 

Om de resultaten van WNS (buurtcoach) inzichtelijk te maken is een opdracht verstrekt aan 

KWIZ. Er wordt aan de hand van een nulmeting en een vervolgmeting (1-meting) op 

cliëntniveau bezien of er veranderingen plaatsvinden. Het onderzoek richt zich op de nieuwe 

werkwijze binnen de Wmo (De Kanteling), de werkwijze die ook leidend is voor de manier 

van werken van de Buurtcoaches.  

 

Het onderzoek van KWIZ bestaat uit 2 delen. De resultaten van het eerste deel (0-meting) zijn 

nu beschikbaar.  Het is een 0-meting voor de resultaten en effecten van de Kanteling/WNS in 

de Wmo. Door dit onderzoek te herhalen (1-meting) en de resultaten te vergelijken ontstaan 

inzicht in de resultaten. Deze 1-meting zal over 2 jaar plaatsvinden.  

 

Verdere toelichting op het onderzoek van KWIZ  

De centrale onderzoeksvraag waarmee KWIZ het onderzoek is gestart is: “Wat is het effect 

van de Kanteling in de Wmo op: 

- De kosten onderverdeeld naar de individuele Wmo-voorzieningen en AWBZ-

voorzieningen  

- De mate van participatie en activering van re-integratiecliënten met een Wmo/AWBZ 

achtergrond 

- De mate van zelfredzaamheid van de burger inclusief het gebruikmaken van het eigen 

netwerk.” 
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Het onderzoek van KWIZ richt zich daarmee op de volgende onderdelen: 

1. Doelstellingen van beleid en wijze van uitvoering 

2. Het beroep op individuele voorzieningen 

3. Beroep op het eigen netwerk en de mate van zelfredzaamheid 

4. De kosten 

 

KWIZ heeft aan de hand van de 0-meting bijgevoegde rapportage opgeleverd. De echte 

resultaten worden zichtbaar bij de 1-meting die over twee jaar plaatsvindt. Er zijn dus nog geen 

conclusies te verbinden aan het eerste deel van het onderzoek van KWIZ. Toch wil  

het college nog de volgende opmerkingen maken over deze eerste rapportage: 

 

1. Op diverse plaatsen in het rapport verwoordt KWIZ de noodzaak dat niet alleen de 

gemeente Doetinchem gekanteld te werk gaat. Ook andere uitvoerende organisaties 

dienen anders te gaan werken. Deze constatering is een juiste; de Kanteling zal 

moeizaam slagen als de gemeente Doetinchem er alleen voor staat. Binnen het project 

de Kanteling is juist ook vele aandacht voor de verandering en werkwijzen en denken 

en wordt hierover gesproken met diverse instellingen en organisaties. Daarnaast zijn 

binnen het project Buurtcoach (onderdeel WNS) twee belangrijke partners betrokken; 

IJsselkring en MEE. Zij delen de visie en het denken over de Kanteling en het feit dat de 

buurtcoaches ook op deze wijze moeten gaan werken.  

 

2. KWIZ noemt verder als aandachtspunt de ontwikkeling van de digitale sociale kaart. 

De Wmo-winkel is druk doende deze digitale sociale kaart te ontwikkelen. Naar 

verwachting kan deze na de zomer in gebruik worden genomen.  

 

3. In het rapport constateert KWIZ dat in de gemeente Doetinchem reeds algemene en 

collectieve voorzieningen aanwezig zijn, maar nog wel moet onderzoeken of deze 

voorzieningen herijkt moeten worden. Deze constatering is terecht, de herijking / 

herontwerp maakt onderdeel uit van de bestuursopdracht Welzijn Nieuwe Stijl. Deze 

was immers als volgt geformuleerd: “te komen tot een nieuw model voor de integrale 

sociale opgave in de wijken”. Hierbij hoort ook de afstemming die gezocht wordt 

tussen de individuele voorzieningen en de algemeen / collectieve voorzieningen (op 

wijkniveau). Eén en ander kan betekenen dat bijvoorbeeld het welzijnsaanbod gaat 

veranderen. Betere afstemming tussen de voorzieningen en het minder ingewikkeld 

maken staat voorop.  

 

4. De beoogde resultaten van de Kanteling zijn heel algemeen geformuleerd. Vooral op 

het onderdeel participatie en zelfredzaamheid zullen de resultaten scherper 

geformuleerd moeten worden. KWIZ heeft hiervoor in de rapportage een aanzet 

gegeven.  

 

 


