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Onderwerp 
Implementatieplan Thuis in de Wijk 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Het implementatieplan Thuis in de Wijk vast te stellen. 
 
Inleiding 
De gemeenteraad heeft op 23 september 2013 de startnotitie Thuis in de Wijk vastgesteld.  
Daarmee heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om een implementatieplan op te stellen en uit te 
rollen om te zorgen dat we op 1 januari 2015 in elke wijk een op de maat van de wijk gesneden 
aanpak uitvoeren. 
 
Door hulp dichtbij te organiseren met inzet van preventieve maatregelen en lichtere vormen van 
(collectieve) ondersteuning, verwachten we dat de afhankelijkheid van de burger van duurdere 
individuele zorg kan worden verkleind. Inwoners worden dichtbij ondersteund, zodat zij zo goed 
mogelijk in staat worden gesteld om zichzelf te redden en hun eigen positieve bijdrage kunnen leveren 
aan de maatschappij.  
 
Met dit voorstel doen wij de raadstoezegging met het nummer 448 af. 
 
Beoogd effect 
Met de wijkteams wil de gemeente bereiken dat: 
1. Eigen kracht van wijkbewoners wordt versterkt. 
2. Minder dure (2

e
 lijns) interventies worden ingezet. 

3. Probleemcumulatie en-escalatie wordt voorkomen en dat er wordt toegewerkt naar preventie. 
4. De (overheids)afhankelijkheid van de bewoners verminderd: niet de kracht van de professional, 

maar de kracht van de wijkbewoner is leidend. 
5. Buurtkracht wordt versterkt door het verbinden van de collectieve en individuele aanpak. 
6. Toe wordt gewerkt naar en uitvoering wordt gegeven aan het principe één huishouden, één plan 

en één regisseur.  
 
De gemeente verwacht de volgende resultaten van de wijkteams: 
1. Een omschakeling van meer eigen kracht en inzet sociaal netwerk.    
2. Per saldo minder professionele ondersteuning en begeleiding en dus ook kostenreductie. 
3. Meer diversiteit en kwantiteit in aanbod van professionele ondersteuning met combinatie van 

welzijn en zorginstellingen.  
4. Normaliseren en demedicaliseren van opvoedingsvraagstukken. 
 
Relatie met beleidskaders 
Beleidsplan WMO Ridderkerk 
Beleidskader Jeugd Ridderkerk 
Beleidskader Participatiewet Ridderkerk 
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Argumenten 
1.1. In dit implementatieplan geven we aan wat de visie is op het wijkgericht werken in het kader van 

de nieuwe opgaven, waarvoor de gemeente staat. 
 
1.2. Naast de visie wordt ook beschreven hoe de nieuwe wijkteams zich gaan verhouden tot de 

leefbaarheidsteams en bestaande zorgstructuren als het Lokaal Zorg Netwerk en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin. 

 
Overleg gevoerd met 
Buiten het interne overleg heeft er overleg plaatsgevonden met de coördinator Centrum Jeugd en 
Gezin en het Maatschappelijk burgerplatform.  
 
Het platform heeft op eigen initiatief een advies uitgebracht over het implementatieplan. Wij hebben 
een reactie op dit advies van het Maatschappelijk Burgerplatform geformuleerd (zie bijlage 2).  
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
In dit implementatieplan is de basis gelegd voor de start van de wijkteams. De komende twee jaar ligt 
de opdracht om de wijkteams door te ontwikkelen bij de gemeentelijk Coördinator Welzijn en Zorg. 
Met dit implementatieplan in de hand kan de coördinator hieraan werken. 
 
Evaluatie/monitoring 
De wijkteams zijn een belangrijk 'voertuig' om de doelen te kunnen halen, zoals die zijn geformuleerd 
in onder meer de beleidskaders voor de drie decentralisaties. Om te weten of de wijkteams effectief 
(voor de gebieden en hun inwoners) en efficiënt (kosten en manier van werken) zijn, moeten er een 
aantal kern-indicatoren of variabelen benoemd worden die hier iets over zeggen en die op frequente 
basis gemeten kunnen worden. Dit soort monitoring is cruciaal om grip te houden op de uitvoering, om 
bij te kunnen sturen wanneer beoogde effecten (op o.a. maatschappelijk -, klant  - en financieel 
niveau) niet worden gerealiseerd en om verantwoording af te leggen.                               
 
Om meer grip en zicht te krijgen op het effect van wijkteams, zal in ieder geval het volgende gedaan 
worden: 
- De gegevens die verzameld worden voor meting van de indicatorenset 2015 worden (zo mogelijk) 

uitgesplitst naar de verschillende gebieden.  
- Op het niveau van het gebruik en werkwijze van de wijkteams gaan zij verschillende zaken 

registeren. Er is geen directe relatie van deze zaken met de (hogere) doelstellingen, zoals in het 
implementatieplan genoemd.  

- Op de ontwikkelagenda wordt opgenomen dat we de beoogde doelen, die benoemd zijn in dit 
implementatieplan meer SMART maken/ concretiseren richting de wijkteams en dit verbinden met 
de werkwijze, instrumenten en methodieken van de wijkteams. Hieraan kunnen indicatoren 
gekoppeld worden.     

- Ervaringen met en tevredenheid van inwoners over de wijkteams moet ook een plek krijgen in de 
monitoring.  

- Van ieder gebied is in januari een gebiedsscan beschikbaar. Deze gebiedsscan kan gezien 
worden als een soort nulmeting van de 'staat van de wijk'. Deze scan zal vervolgens ieder(e) 
(paar) jaar herhaald worden.   

 
Financiën  
De uitvoering van de wijkteams maken onderdeel uit van de begroting voor de 3 decentralisaties. Dit 
betreft vooral lasten van ingekochte en gesubsidieerde medewerkers in de wijkteams. Hoofdzakelijk 
betreft dit dienstverlening, zoals informatieverstrekking, advisering, cliëntondersteuning en de 
doorverwijzing naar geïndiceerde niet vrij toegankelijke zorg. De extra inzet van onze partners is 
meegenomen als kostenpost in de gemeentelijke begroting voor de 3 d's.  
  



De kosten van dit implementatieplan passen binnen de financiële kaders van de gemeentelijke 
begroting en ook die van de BAR-organisatie, waar kosten aangaande inzet in de wijkteams (o.a. inzet 
consulenten WMO, werk en inkomen en schuldhulpverlening), informatievoorziening en facilitering 
worden gemaakt.  
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De gemeenteraad heeft het Implementatieplan Thuis in de Wijk vastgesteld. Hierin staat op welke 
manier de gemeente de hulp en ondersteuning dichtbij de inwoners wil organiseren. Inwoners worden 
ondersteund, zodat zij zo goed mogelijk in staat worden gesteld om zichzelf te redden en hun eigen 
positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Implementatieplan Thuis in de Wijk (123011) 
2. Reactie op ongevraagd advies Maatschappelijk Burgerplatform (123035) 
3. Concept raadsbesluit Implementatieplan Thuis in de Wijk (129766) 
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