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16 november 2017

De Zonneboom, 19:30-20:30 uur



Agenda

 Ontwikkelingen Buurtplein in relatie tot de bestuursopdracht

 Stand van zaken implementatie Jeugd- en gezinswerker(s)

 Stand van zaken OGON (opdrachtgever-opdrachtnemer) 2018 



Bestaansrecht: 

Wat is onze bedoeling?

3

‘Iedereen functioneert zo zelfstandig mogelijk en

doet zo goed mogelijk mee in de samenleving’



Kaders sociaal domein

1. Daar waar mogelijk heeft een inwoner regie op het eigen leven of wordt hij/zij 

maximaal in staat gesteld zo veel mogelijk eigen regie te kunnen voeren

2. Voor iedereen is een zinvolle deelname aan de samenleving mogelijk

3. We blijven inzetten op vroeg signaleren (aan de voorkant) en preventie

4. We zoeken samen met inwoners naar ondersteuning gericht op resultaat

5. We bieden maatwerk afgestemd op de ondersteuningsbehoefte

6. We zijn eenduidig voor onze inwoners in behandeling, benadering en in doel

7. We werken integraal (over de verschillende beleidsvelden heen)

8. We hanteren een zo ontschot mogelijk budget

9. We borgen de veiligheid van onze inwoners

10. We werken samen waar dat beter is en waar dat het voor onze inwoners 

makkelijker maakt



Buurtplein: wat is onze opdracht?

Heb je een leuk idee voor je buurt? 

Wil je graag meedoen en gaat het niet vanzelf? Ben je 

vastgelopen in je zorgen? Buurtplein helpt je om 

weer los te komen. Wij gaan hand in hand. 

Iedereen met zijn eigen verhaal en talenten. 

Samen weten we meer. Samen maken we het verschil!

Hoe kunnen we inwoners, buurten en wijken 

ondersteunen om waar mogelijk een zelfstandig leven 

te voeren. Een leven waarin kinderen veilig opgroeien 

en hun talenten kunnen ontwikkelen. Waar mensen 

kunnen leven naar de omvang van hun 

huishoudportemonnee. Waarin mensen zoveel als men 

wil en kan, mee kunnen doen aan werk, 

vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding. Mensen in hun 

kracht zetten, zelfstandig en met elkaar. Het 

eigenaarschap ook zoveel mogelijk bij mensen zelf 

laten, dan komen er duurzaam dingen tot stand. 

Hierbij goed en snel kunnen opschalen als 

specialistische hulp nodig of wenselijk is. 
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Verwachte synergie-effecten: de 

ambitie van de bestuursopdracht

- Positieve effecten voor de inwoners in de zin van eenvoudigere toegang tot 

ondersteuning, meer duidelijkheid over de regievoering (versterken 1 gezin, 1 plan, 

1 aanspreekpunt)

- Versterken inzet en samenwerking met maatschappelijke partners en de 

basisinfrastructuur, versterken vroegsignalering & preventie en versterken eerste 

lijnsondersteuning: ‘de bal naar voren’(afschalen)

- versnelling van de procesgang als het gaat om de inzet van specialistische hulp waar 

dit echt nodig is (opschalen): ‘beschikken aan de keukentafel’: inzet nulde, eerste 

en tweede lijn WMO en Jeugd bij 1 uitvoeringsorganisatie
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Consequenties bestuursopdracht voor 

Buurtplein

 Beschikkingsbevoegdheid stelt eisen aan de organisatie:  
(besturing & verantwoording (grote budgetten), kwaliteit, 
werkprocessen, wettelijke termijnen, systemen e.d.)

 Consulenten WMO: blijven een stedelijk team per 1-1-2018 

 Samenwerking WMO-consulent vs. buurtcoach/JGW: 
slimmer/sneller waar het kan: quick wins??

 Speelveld WMO is in ontwikkeling (aanbesteding, nieuw beleid 
HH) en je kunt niet alles tegelijk als organisatie dus

 Doorontwikkeling in 2018: inhoud & werkwijze

 Aansturing stedelijke diensten niet meer bij directeur maar 
naar manager stedelijke diensten 

14-11-2017



Organigram Buurtplein BV 1-1-2018

Bedrijfsvoering & control: 
P&C, Administratie, ICT, HRM, Secretariaat, 

Communicatie, Facilitair, 

KIK: kennis, innovatie & kwaliteit: 
Leercoach, kwaliteitsmedewerkers, 

gedragswetenschapper, beleidsadviseur

Stedelijk sociaal werk: 
VWC, BM, SRW, BSN, IVH, JIT

Consulenten WMO: BW/WRV/

begeleiding

Procesondersteuners/

(Consulenten A)

Bureaudienst/meldbalie

Gebiedsmanager ZuidGebiedsmanager Noord

Directeur/bestuurder
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Manager stedelijke diensten

Buurtcoaches &

Jeugd- en gezinswerkers

Buurtteams:
Noord-centrum

Schöneveld-Oosseld

Overstegen

Administratief ondersteuners

Beheerders

Buurtcoaches &

Jeugd- en gezinswerkers

Buurtteams:
Wehl-Nieuw Wehl

Gaanderen, 

De Huet

Dichteren/De Hoop/Wijnbergen

Administratief ondersteuners
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Belangrijke partners: het speelveld

 Onze inwoners & klanten & vrijwilligers

 Veel professionele structuurpartners in het veld o.a. 

woningcorporaties, politie, Laborijn, UWV, onderwijs, huisartsen, 

GGNet, Veilig thuis, JBG, wijkverpleging etc.etc. 

 Tweede lijns aanbieders (inkoop & kaders door gemeenten lokaal + 

regio)

 Maatschappelijke netwerkpartners (vrijwilligersorganisaties e.d.)

 Gemeente Doetinchem: opdrachtgever, beleidsontwikkeling maar ook 

uitvoering in de keten(o.s. regisseur, PBU sociaal, Bedrijfsvoering, 

Services, Veiligheidskamer, beschermingstafel, TIC)
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To do lijst 1-1-2018 en verder

 Onthaal nieuwe collega’s !!

 Implementatie Jeugd- en gezinswerker 

 KlantContactConcept (KCC) per 1-1-2018 + doorontwikkeling 2018

 Communicatieplan voor inwoners & partners

 Transitie Informatievoorziening & automatisering per 1-1-2018 + 
ontwikkelopgaves voor 2018

 Opstellen OGON 2018 + budgetafspraken

 Dienstverleningsovereenkomst gemeente 2018 (ondersteuning vanuit 
backoffice, managementinformatie, ICT etc.)

 Doorontwikkeling toegang en uitvoering WMO-taken in 2018

 Werkende organisatie per 1-1-2018 + verdere implementatie en doorontwikkeling 
in 2018. Niet alles kan perfect af op 1-1-2018!
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Implementatie JGW

 Collegebesluit in juni; 2e pilotwijk Dichteren/De Hoop/Wijnbergen

 Inhoud en positionering van de functie 

 samenspel buurtcoach en JGW in de wijk

 Stand van zaken implementatieplan

 Medezeggenschapstraject bijna afgerond: externe werving gestart

 Communicatie naar inwoners en belangrijke ketenpartners



Inhoud en positionering van de 

functie(1)

 Sociaal makelen en collectiveren: verschil met buurtcoachfunctie

 Preferente inzet JGW bij ondersteuningsvragen jeugd. Maar ook shared 

caseload per team. Alle vragen kunnen oppakken. 

Alle mensen

Maatregelen

omgeving

Universele 

preventie

Gewoon gezond leven

Voorlichting en 

bewustwording

R          I  

Selectieve 

preventie

Er op tijd bij zijn

Signaleren en adviseren

S          I          C   

Selectieve 

preventie

Zelf bijsturen

Vroeg symptoom

Preventie interventies

O

Geïndiceerde 

preventie

Bijsturen met hulp
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Behandeling
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Zorggere-

lateerde 

preventie

Behandelen

Chronische/

Gehandicapten zorg

Participatie

Zorggere-

lateerde

preventie

Voorkomen van erger

Blijven meedoen



Inhoud en positionering JGW (2)

 Inzet gedragswetenschapper

 Intervisie jeugd en gezinswerkers (verplichting vanuit SKJ)

 Werken met aandachtsfunctionarissen; specifieke kennis op onderdelen (PGB, 

Gedwongen kader, Gesloten plaatsing)

 Buurtcoach werkt ook nog met ondersteuningsvragen jeugd; in complexe of 

zware problematiek onder eindverantwoordelijkheid van JGW; 



OGON 2018 gD-Buurtplein

• Bestaande diensten blijft Buurtplein leveren.

• Uitbreiding takenpakket per 1-1-2018: alle taken gericht op regievoering, eerstelijns-

ondersteuning van bewoners en de toegang naar specialistische hulp voor de WMO en de 

Jeugdwet ondergebracht bij Buurtplein. De eerstelijns-ondersteuning en toegang naar 

schulddienstverlening was al bij Buurtplein ondergebracht.

• De uitvoering van de specialistische hulp (tweede lijn) vindt plaats bij zorgaanbieders zoals 

gecontracteerd door de gemeente en/of regio ofwel door de gemeente zelf/Laborijn 

(schuldhulp, inkomensvoorzieningen). Ingekocht pakket + beleid is kader

• Budgetafspraken + ondersteuning inrichten van de backoffice/gD voor het nieuwe Buurtplein 

BV

• = Richting geven aan ons werk middels: dienstenkaarten stedelijk + wijkgericht.



Speerpunten OGON 2018 

- Financiën (schulden/armoede)

- Taal / laaggeletterdheid 

- Jeugd => werkwijze JGW maar ook inzet op jong-
volwassenen 16-27 jaar (irt. JIT + partners)

- Participatie / maatschappelijke activering 

- Psychiatrie in de wijk / verwarde personen

Basis: Laagdrempelige toegang, samenlevingsopbouw & 
preventie & vroegsignalering



Zijn er nog vragen? 


