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De Doetinchemse keuze 

 
De kanteling 
Simpel en transparant 
Normaliseren en uitgaan van wat iemand kan 
Wie dat kan, werkt 
Daginvulling: dagbesteding, arbeid en vrijwilligerswerk in samenhang 

 



Een initiatief 

Stichting Clientinitiatieven 
De Villa, stichting eigen bedreivigheid 
Medewerkster Ggnet 
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  Met name ggz- en zeer kwetsbare mensen weten te bereiken 
  Preventie door mensen te kennen en daginvulling te bieden 
  Ervaringsdeskundigheid en elkaar helpen 
  Werken op grens waar behandeling/ revalidatie/ herstel ook in begeleiding over kan gaan 
  Zonder indicaties werken 
  Ontschot kunnen werken (Wmo, oggz, jeugd, maatschappelijke opvang, verslaving,  welzijn, 
werken etc) 
  Verschillende specialisaties onder 1 dak, delen van kennis 
  Snel op en af kunnen schakelen (plus variant, samenwerking organisaties, werk of            
werkritme, door kunnen stromen, maar ook veilig even terug kunnen vallen) 



Waar staan we? 

 
 
            

Algemene voorziening Vertrouwen vs 
controledrang 

Belangenloze voordeur, 
winkel, bedrijfs, de wijk 
in 

Substitutie waarmaken 

‘Plus’ Lokaal vs regionaal 
> 400 clienten 



….. 

 
 
            

 

 



Ontschotten 



2015 en 2016 

   
 Wmo: ondersteuning thuis geïntroduceerd 

 Onderscheid ontwikkelingsgericht en gericht op stabilisatie/ voorkomen 
achteruitgang 
 Combi Hulp bij huishouden en begeleiding 

 Jeugdhulp; zelfde aanbod 
 Beschermd wonen; zelfde aanbod ZZP-c, subsidieafspraken 

 
 3 onderdelen; 2 aanbestedingstrajecten en 1 subsidietraject; 3x “contracteren” 
 Voorzichtige start gemaakt met transformatie 



Leerpunten 

Wmo, beschermd wonen, jeugd, participatiewet delen dezelfde elementen of bouwstenen: 
• Ondersteuning (individueel of in groep) 
• Component wonen 
• Onderzoek / diagnostiek 
 
Medewerkers hebben overeenkomsten: niveau van opleiding, competenties en vaardigheden 
 
Ondersteuning is gericht op: 
• Verbetering/groei/ontwikkeling/kortere termijn 
• Stabilisatie, voorkomen achteruitgang, langere termijnsituatie 



Doel 

Doel: bereiken dat inwoners zoveel en zolang mogelijk:  
zelfstandig functioneren, zelf bepalen, zelf kunnen, veilig opgroeien, 
meedoen in een veilige (woon)omgeving. 
 
Levensdomeinen ZRM, resultaten gericht op: 



Stip op de horizon 

 
In de toekomst nog maar 5 producten? 
-Ondersteuning gericht op preventie 
-Ondersteuning gericht op ontwikkeling 
-Ondersteuning gericht op stabilisatie 
-Component wonen (logeren, beschut, beschermd?) 
-Onderzoek en diagnostiek 
 



Inkoop 2017: doorpakken 

 
Regionaal (8 gemeenten in de Achterhoek) gezamenlijk inkopen van 
maatwerkvoorzieningen: 
 
Nieuw: Ondersteuning gericht op ontwikkeling 
Nieuw: Ondersteuning gericht op stabilisatie 
‘Oud’: Verbeteren jeugd 
Maatschappelijke opvang 
 



Vragen… 

 
Wendy van Beek 

Wendy.vanbeek@doetinchem.nl  
Petra Helming 

p.helming@doetinchem.nl  

mailto:Wendy.vanbeek@doetinchem.nl
mailto:p.helming@doetinchem.nl


Meer informatie 
• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant +          De Programmaraad 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Presentaties beschikbaar op 4 april 
• Volgende Praktijkdagen op: 

• 9 juni in Stadhuys Gouda 
• 6 oktober  

8 d b  
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