
Verbinding	  tussen	  zorg	  en	  werk	  

Herman	  Frankes,	  Sociale	  Werkvoorziening	  Alphen	  	  
Else	  Leih,	  ParAcipe	  Alphen	  aan	  den	  Rijn	  

20	  november	  2014	  



Missie	  ParAcipe	  

Participe is een Wmo-organisatie en 
bevordert: 

 

welzijn in de wijk  
en  

zorg voor thuis  



Bestuurder (Willem Draaisma) 

Directeur (Else Leih) 

Toegang 
 
 

Serviceplein 
Ouderenadvies 
Huisbezoeken 

  

Sociaal netwerk 
 
 

Ondersteuning  
vrijwilligers 

Mantelzorgers 
Activering WWB 

 
Algemene  

voorzieningen 
 
 

Jeugdwerk 
Ouderenwerk 
Buurthuiswerk 

Accommodaties 
 

Participe Alphen aan den Rijn 

Individuele  
voorzieningen 

 
 

Indicaties Wmo 
Thuisdiensten 

 



Eerste contact Vraag- 
verheldering 

Oplossingen 
afspreken 

Arrangement 

Toewijzing 
voorzieningen 

     Gezamenlijke analyse: 
1.  Wat kan/wil je zelf 
2.  Netwerk 
3.  Collectieve voorzieningen 
4.  Individuele voorzieningen 

Aanpak:	  het	  Gesprek	  



Uitgangspunten	  



Klanten	  tevredener,	  kosten	  dalen	  
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Aanbesteding	  Sociale	  ParAcipaAe	  

3 gemeenten Rijnstreek, 1 perceel: 
 
•  AWBZ (Wmo 2015): 

–  individuele begeleiding  
– groepsbegeleiding 
– kortdurend verblijf 

•  Participatiewet: tegenprestatie 
•  Alphen: deel van huidige taken Wmo  



De	  handen	  ineen	  slaan	  

TOM	  in	  de	  buurt	  

•  Wmo	  /	  welzijn:	  	   	  ParAcipe	  
•  Maatsch.	  werk: 	   	  Kwadraad	  
•  GGZ:	  	   	   	   	   	   	  Kwintes,	  Binnenvest	  
•  LVG:	  	   	   	   	   	   	  Gemiva,Ipse	  de	  Bruggen	  
•  (ouderen)zorg:	   	   	  AcAvite,	  Wijdezorg	  



Het Antwoord van TOM in de buurt 

Uitgangspunten 

 
Wederkerigheid 
Talentontwikkeling 
Community-vorming 
in de buurt 
 
	  

Visie 



 
   

Samenwerking	  SWA	  en	  ParAcipe/TOM	  
samen?	  



 
   

Samenwerking	  Werk	  –	  Wmo	  
toekomst	  

•  SROI	  	  
•  TegenprestaAe	  via	  Startbaan	  en	  de	  wijk	  
•  Gezamenlijke	  

– Toegang	  	  
– Doelgroepen	  
– Diensten	  
– Panden	  /	  plekken	  

•  Nieuwe	  coaliAevorming,	  incl.	  bedrijfsleven	  
	  



Stellingen	  

•  (arbeidsmaAge)dagbesteding	  	  =	  >	  algemene	  
voorziening	  gebaseerd	  op	  wederkerigheid	  

•  (vrijwilligers)werk	  is	  de	  beste	  zorg	  	  

•  TegenprestaAe:	  Inzet	  voor	  de	  samenleving	  is	  
leidend	  principe,	  niet	  loon	  



Meer	  informaAe	  

•  www.samenvoordeklant.nl	  
•  	  	  	  	  	  	  	  @samenvdklant	  
•  E-‐mail:	  pwet@samenvoordeklant.nl	  
•  Schrijf	  in	  voor	  het	  ProgrammaraadJournaal	  
•  Laatste	  implementaAedag	  2014:	  

– Vrijdag	  12/12	  in	  Utrecht	  met	  9	  sessies,	  
InformaAemarkt	  en	  Plenaire	  sessie	  met	  
bestuurders	  van	  de	  35	  arbeidsmarktregio’s	  en	  
staatssecretaris	  Klijnsma	  	  


