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“De metafoor van de TomTom 
 staat voor integraal kijken  
 vanuit inwoners.”
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Persoonlijke noot
 
 

Met dank aan alle collega’s die op 14 juli 2015 hun inbreng leverden, hebben we in dit 
boekje de opbrengst gebundeld. Wat ons betreft zijn we in onze opzet geslaagd om in 
één dag veel informatie en invalshoeken bij elkaar te brengen over de 8 routes.  
De opkomst was boven verwachting: meer dan 70 collega’s deden mee! De gesprekken 
verliepen geanimeerd. De foto’s van Yvonne Hengst spreken voor zich. Het is mooi dat 
we het er met elkaar over eens zijn dat het waardevol is om met elkaar van gedachten 
te wisselen in een ongebruikelijke samenstelling. Daardoor zie je nog veel beter de 
raakvlakken tussen het sociale en ruimtelijke domein en veiligheid. En tussen beleid en 
uitvoering. Wat ons trof is dat veel collega’s vanuit eigen ervaring spraken. We zijn niet 
alleen maar die professionals, maar ook gewoon mensen die zelf of met naasten routes 
volgen en tegen allerlei zaken aanlopen. 

Wij zien ernaar uit om met elkaar het gesprek te vervolgen met samenwerkingspartners 
en inwoners. Dan gaan we op iedere route ook echt de verdieping in. We weten de 
collega’s te vinden die zich hebben gemeld en houden jullie allemaal graag op de 
hoogte.

De ‘routebegeleiders’ op 14 juli 2015, namens het team Regie, Daniël Specker, Ellen Pouw, Gabi Steentjes,  
Gerthy Starink, Leo Schraven, Maarten van Klaveren, Marjolein Huijskes, Nural Cilingir, Roelie Buter 

Leeswijzer
Introductieverhaal  pag. 4

Wegennet voor het sociaal verkeer in Rheden   pag. 6 
De 8 routes waar het om gaat

De rode draden  pag. 8
De zaken die steeds terugkeerden in de gesprekken

De 8 routes en de 4V’s  pag. 11
Wat we willen vasthouden, versterken, vernieuwen en verlaten

Het samenspel  pag. 13
Met wie de routegesprekken gevoerd moeten worden

“ Het gaat heel veel vaak over de emotionele kanten van het mantelzorgen  
 en de klem van schuld en onvermogen waarin mensen vaak vastzitten.”
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“ Ook de bakker om de hoek  
 is een belangrijke sleutelpersoon.”
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Introductieverhaal

marieke trapt af
Marieke van Hooff, manager van het team Regie trapt 
gedurende de dag de sessies af. Dat ze zich voorstelt, 
vindt ze zelf veelzeggend: “Ik ga er niet vanuit dat iedereen 
mij en elkaar hier kent”. En dat is de spijker op z’n kop. 
Er is letterlijk sprake van kennismaking. Na afloop 
benadrukken deelnemers hoe goed het is om in deze 
samenstelling bij elkaar te komen. Want er kwam veel 
uit. “We kennen elkaars werkvelden niet. Het is goed om uit je 
eigen beperkte kring te komen. Er komen andere perspectieven 
op tafel.” 

een feestelijke dag
Marieke constateert dat deze quatorze juillet een 
feestelijke dag is. De petit fours staan klaar! Het is 
de nationale dag in Frankrijk ter herdenking van de 
Franse Revolutie in 1789. Voor het team Regie is het een 
uitgelezen dag om een nieuwe fase in het programma 
Sociaal Domein te markeren. De transitie is een feit. 
Met ingang van dit jaar zijn taken en bevoegdheden 
overgedragen aan de gemeente. Nu gaat het om de 
transformatie, zorgen dat inwoners in hun eigen snelheid 
mee kunnen doen langs verschillende routes.

8 routes naar een stip aan de horizon
Vandaag staan 8 routes in de schijnwerpers, die 
Rhedenaren kunnen volgen. Marieke loopt ze langs:  
1) sociale basisvoorzieningen, 2) mogelijkheden om  
zo lang mogelijk thuis te blijven, 3) meldpunten,  
4) ondersteuning voor mantelzorgers, 5) ondersteuning 
en faciliteiten voor vrijwilligers, 6) arbeids- en 
maatschappelijke participatie (of liever: werkgerelateerde 
participatie), 7) sociaal vangnet en 8) crisisopvang.  
Al deze routes leiden naar dezelfde stip aan de horizon: 
zoveel mogelijk Rhedenaren ervaren een ‘bijdrage aan 
geluk’. Zij vinden de balans tussen gezondheid, een 
sociaal netwerk, materiële zekerheid, zingeving en een 
mate van presteren of arbeid.
“De sociale basisvoorzieningen zijn heel belangrijk”, 
onderstreept Marieke. “Die willen we zo groot en zo breed 
mogelijk maken, zodat inwoners zelf aan de gang kunnen en 
hun zaken kunnen regelen.” Het signaleren hoort daarbij: 
“signalen op een slimme manier opvangen om te voorkomen  
dat mensen in de problemen komen.”

sociale visie
De sociale visie draait om eigen kracht en samenkracht. 
We willen ‘een sociale en vitale samenleving, waarin 
inwoners zelf regie hebben over hun leven, elkaar 
bijstaan en waar nodig de gemeente ondersteuning 
biedt’. Het betekent voor de gemeente en partners 
faciliteren, in plaats van overpakken. Maar Rhedenaren 
aanmoedigen en zelf meer loslaten kan alleen als de 
basisdienstverlening op orde is. En de wettelijke taken 
goed worden uitgevoerd.   

naar een routeplanner
Marieke vertelt dat de opdracht is om een routeplanner 
te maken voor inwoners in het brede sociale verkeer, 
een soort TomTom. Met verschillende vooraf 
geprogrammeerde routes en verder alle vrijheid om 
te zoeken en zelf te ontdekken. Haar team koos voor 
de metafoor van de TomTom om aan te geven dat bij 
faciliteren hoort dat de gemeente mensen op een 
eenvoudige, stimulerende manier op weg helpt naar 
hun bestemming, waarbij de inwoners zelf aan het stuur 
zitten. In vroeger tijden was de TomTom of TamTam het 
middel om mensen te laten weten waar ze moesten zijn. 
Niet voor niets staan twee trommels als blikvangers in de 
ruimte, omringd door autodrop in alle denkbare variaties.

bij onszelf beginnen
“Het begint bij onszelf”, benadrukt Marieke, “bij onze eigen 
kracht, kennis en kunde; ook wij hebben een TomTom nodig.” 
Haar insteek is dat er veel werk aan de winkel is, maar dat 
er gebaande paden zijn waarop collega’s dagelijks bezig 
zijn met inwoners. Die paden willen we graag gebruiken. 
Zij geeft de opdracht mee om de verschillende routes te 
doordenken. Wat moeten we vasthouden, versterken, 
vernieuwen en verlaten op de 8 routes? Wat pakken 
we als eerste op? Ook het samenspel is belangrijk: wie 
zijn belangrijke spelers op iedere route, die we zeker 
moeten spreken. Liefst samen met de collega’s! Want 
wat is er mooier dan te werk te gaan vanuit bestaande, 
warme contacten, langs paden die er al liggen? Marieke 
nodigt ieder uit om zijn, of haar naam te noteren, zodat 
gesprekken sámen gepland kunnen worden.

doorkijkje naar het vervolg
Marieke geeft aan, dat de opbrengst van vandaag 
wordt benut om de TomTom te ontwerpen. Samen met 
partners en inwoners. Het is een vervolgstap op het 
Transformatieplan Sociaal Domein dat de gemeenteraad 
op 30 juni 2015 vaststelde. “Na de zomer gaan we in gesprek 
om een T-agenda te maken voor de thema’s en vraagstukken die 
spelen in het brede sociale domein; onze TomTom. Die agenda 
heeft een looptijd tot 2017 en wordt in oktober dit jaar aan de 
raad voorgelegd.”

“ We zullen eerst moeten investeren, 
 voordat we kunnen verlaten.”
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RouTekaaRT

De rode routes gaan over 
voorzieningen waar alle Rhedenaren 
gebruik van maken. Zo kan 
iedereen meedoen en zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis wonen. 

De oranje routes gaan over sociale 
netwerken, over mantelzorgers in 
het bijzonder. Rhedenaren vinden 
hun weg naar buurtgenoten, 
familie, vrienden en kennissen voor 
praktische of emotionele steun. 

De gele routes gaan over vrijwillige 
inzet. Rhedenaren zijn actief als 
sociaal ondernemer en vrijwilligers 
die zich inzetten voor elkaar 
en hun omgeving. 

Zoveel mogelijk Rhedenaren ervaren een ‘bijdrage aan geluk’. 
Zij vinden de balans tussen gezondheid, een sociaal netwerk, 
materiële zekerheid, zingeving en een mate van presteren en/of arbeid.

Route (5) naar ondersteuning en faciliteiten voor vrijwilligers
Voor alle inwoners die zich vrijwillig inzetten.

5

1

Route (1) naar basisvoorzieningen
Voor alle inwoners. Informatie en advies, 
ontmoeting en ontspanning, lichte ondersteuning.

Route (2) naar mogelijkheden om zo lang 
mogelijk thuis te blijven
Voor alle inwoners van nul tot honderd(tien).

2

Route (3) naar meldpunten
Voor inwoners en organisaties 
die zich zorgen maken.

3

6

7

8

4

Route (4) naar ondersteuning 
voor mantelzorgers
Voor mantelzorgers die 
overbelast dreigen te raken. 
Extra hulp in de huidhouding, 
respijtzorg, ...

Route (8) naar crisisopvang
Voor inwoners die – buiten hun schuld – plotseling 
onderdak dan wel een veilige plek nodig hebben.

Route (7) naar sociaal vangnet
Voor inwoners met ernstige beperkingen of problemen 
die een maatwerkoplossing nodig hebben.Route (6) naar arbeid- en 

werkgerelateerde participatie
Voor inwoners van zestien 
tot zevenenzestig.

De groene routes zijn er voor 
Rhedenaren die niet zelfstandig of 
met steun van hun omgeving kunnen 
meedoen. Zij maken gebruik van 
individuele voorzieningen 
of specialistische hulp. Hier vind je 
ook de weg naar crisisopvang. 

De routes lopen in elkaar over. 
Op alle wegen wordt gesignaleerd 
en kan de weg worden gevolgd 
naar meldpunten.
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De tien rode draden 

Tijdens de gesprekken keerden een aantal zaken steeds 
terug. Het zijn aspecten die we voor alle routes belangrijk 
vinden. We hebben tien rode draden getrokken. 
Communicatie en samenwerking zijn vaste ingrediënten. 
Het draait om mensenwerk. Steeds gaat het erom om 
elkaar en het netwerk goed te benutten. Want alleen 
dan kunnen we begrijpelijke routes programmeren die 
inwoners zonder gedoe kunnen volgen.  
Het is belangrijk om vast te stellen dat veel wat bestaat 
al goed is. En dat versterking zit in het verbindingen 
leggen tussen verschillende werelden: die van beleid en 
uitvoering, sociaal en fysiek, formeel en informeel. Maar 
het is wel opvallend dat we er met elkaar achter kwamen 
dat er al zo veel is en gebeurt. Hoe zetten we wat er is en 
kan in de etalage?

1e rode draad    
TomTom-mentaliteit
Inwoners zien elke medewerker van de gemeente 
als TomTom. Die hebben geen boodschap aan onze 
achterliggende structuren. Dus wij zouden iedere 
vraag, of melding moeten kunnen opvangen, erop door 
kunnen vragen en de juiste route kunnen wijzen op 
een persoonlijke manier. Samen moeten we dezelfde 
boodschap uitdragen en weten hoe we moeten handelen, 
bij wie we kunnen aankloppen. Dat kan als we weten hoe 
het intern is geregeld en op welke plek de informatie 
moet worden vastgelegd. Laten we roefelen, op interne 
ontdekkingstocht, kijkjes nemen in elkaars keuken: 
wat doet de binnendienst, wat doet de buitendienst. 
Laten we elkaar steunen met verschillende expertises. 
Nu heerst er soms nog een mentaliteit van ‘niet mijn 
verantwoordelijkheid’, ‘niet in mijn straatje’. 
De TomTom-mentaliteit zou je terug moeten zien in de 
korte lijnen tussen collega’s met verschillende expertise. 
Consulenten zijn nu niet altijd in staat om mensen direct 
te helpen omdat kennis van Werk en Inkomen, Jeugd 
en Wmo versnipperd is. “Niemand kent het totaalplaatje, 
waardoor mensen in onzekerheid zitten” is een hartenkreet. In 
dat verband wordt met name de wet- en regelgeving rond 
werk en inkomen genoemd. 

2e rode draad 
Regiegemeente
We zullen als gemeente moeten uitvinden wat onze rollen 
en taken zijn ten opzichte van partners en inwoners. 
We moeten in staat zijn om de verantwoordelijkheid bij 
de mensen te laten die het zelf kunnen. “Anders creëer je 
‘hangmat’ constructies die niet motiveren of prikkelen om iets 
aan de situatie te veranderen.” “Minder inzetten op mensen die 
ook op eigen kracht naar de arbeidsmarkt kunnen.” We zullen 
na moeten denken over de taal die we gebruiken om te 
vertellen wat we doen en hoe we het doen. Dat is meteen 

een kans om verwarrende termen in te wisselen voor nieuwe,  
bijvoorbeeld ‘logopedie’, omdat het de lading van de  
werkzaamheden niet dekt. En om begrippen als 
‘kwetsbaar’ te vermijden, omdat het een slachtofferrol 
oproept.

3e rode draad 
Gastheerschap binnen de gemeente
Binnen onze gemeente moeten we het zo organiseren 
dat er iemand is die overzicht heeft over wie wat doet 
op welke vindplaatsen en collega’s de weg kan wijzen. 
Iemand die de interne TomTom dus op zijn of haar 
duimpje kent. Dit ‘gastheerschap’ kun je zien als een 
metafoor voor alles wat te maken heeft met de interne 
informatievoorziening en communicatie, zodat er met 
één mond gesproken kan worden.

4e rode draad 
Verbinding tussen sociale en fysieke teams
We constateren dat juist de collega’s die in de fysieke hoek 
werken een zeer belangrijke ingang zijn voor collega’s 
uit de sociale hoek. De mensen van Buurtbeheer en 
openbare ruimte weten wat er speelt in de buurten. Zij 
komen regelmatig bij bewoners over de vloer, omdat zij 
iedere melding oppakken in een persoonlijk gesprek. Zij 
kunnen daardoor als geen ander signaleren wat er achter 
de voordeur nog meer aan de hand is. Maar dan moeten ze 
wel weten bij wie ze moeten zijn. Daar is dus een interne 
TomTom voor nodig. Bovendien valt winst te boeken als 
teams binnen het sociaal domein elkaar beter weten te 
vinden: de collega’s van Wmo en van werk en inkomen. 
Expertise zou moeten samenkomen in de gebiedsteams.

5e rode draad 
Vindplaats is werkplaats
We vinden dat we als professionals daadwerkelijk aanwezig 
moeten zijn op plekken waar inwoners komen. Want dat 
betekent dat de drempel zo laag mogelijk is voor mensen 
om ‘iets’ aan te kaarten en dat professionals en vrijwilligers 
kunnen signaleren. We moeten zijn op die plaatsen waar 
inwoners hun informatie en adviezen het liefste krijgen. 
Daar krijgen we ook oog voor kleinschalige initiatieven. 
Gastheren en -vrouwen in de buurt kunnen we benutten. Die 
kunnen doorvragen onder het motto: “Nu we er toch zijn …”

6e rode draad 
Signaleringsnetwerk met (in)formele partners
• Partners benutten als de Adviesraad Sociaal Domein 

(ASD), Humanitas, de Zonnebloem, het Leger des Heils.
• Gebruik maken van meldpunten en mogelijkheden van 

zorgpartners.
• De 1e lijn. Huisartsen, Praktijkondersteuners 

Huisartsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, 
wijkverpleegkundigen. Het is goed dat er recent is 
afgesproken dat wijkverpleegkundigen hun signalen 
en adviezen rechtstreeks kunnen doorgeven aan de 
sociale gebiedsteams.

“ Als overheid kunnen we sturen  
 op levensloopbestendig bouwen.”
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• Maar ook de bakker om de hoek is een belangrijke 
sleutelpersoon.

• Woningbouwverenigingen als Vivare hebben zicht op 
betalingsachterstanden. Met hen zouden we afspraken 
moeten maken over samenwerking. Dat geldt ook  
voor (geluids)overlast.

• Scholen zijn een belangrijke vindplaats én samen-
werkingspartner. Zie 8e rode draad.

• Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van groot belang. 
 Zie 9e rode draad.

7e rode draad 
Mix van toegankelijke toegangspoorten
De mix digitaal (website), telefonisch (KCC) en fysiek 
(de balies) is belangrijk. De digitale weg is nu niet 
overzichtelijk. Er zijn veel klikken nodig om te vinden 
wat men zoekt. Niet voor iedereen is de digitale weg de 
geëigende weg. En dat geldt niet alleen voor ouderen. 
Er zullen altijd groepen inwoners zijn die hun route niet 
kunnen of willen lopen via het internet. Dat merk je 
bijvoorbeeld bij het spreekuur van Jeugd en Wmo. Veel 
vragen gaan daar over werk en inkomen, omdat mensen 
liever fysiek binnenlopen. We moeten ons realiseren dat 
er inwoners zijn die niet zomaar begrijpen wat er van 
hen wordt verwacht. Denk aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking (LVB). Voor hen moeten we in 
eigen huis de ondersteuning organiseren. Aandachtspunt 
is dat het katern ‘De Rhedenaar’ wordt gemist, juist voor 
inwoners die minder digitaal zijn ingesteld.  
De wens is een integrale balie Maatschappelijke Zaken 
(MZ). In plaats van de situatie nu: een inwoner trekt een 
nummertje en moet meteen kiezen voor welke balie hij 
komt. Dat gaat nogal eens mis. 

8e rode draad 
Investeren in jeugd
Vanuit verschillende invalshoeken vinden we het 
belangrijk om de jeugd op het netvlies te hebben. 
• Kinderen en jongeren de kans geven om 

maatschappelijk te participeren:
– sport, kunst, cultuur;
– jongeren inzetten voor het opknappen van hun 

leefomgeving.
• Blijven investeren in onderwijs, want hier begint het! 

Scholen zijn een belangrijke partner in de aansluiting 
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, met speciale 
aandacht voor jongeren met een beperking.

• Investeren in een jongerenaanpak 16-27 jaar met 
aandacht voor de relatie onderwijs/arbeidsmarkt. Met 
projecten als het buddyproject: ouderen die jongeren 
begeleiden. 

• Organiseren van ambulante ondersteuning.

9e rode draad 
Investeren in (vrijwillige) inzet
Vrijwilligers dragen bij aan het versterken van de 
buurtnetwerken. Denk aan de bewoners die het groen 

onderhouden in hun buurt, hand en spandiensten 
doen voor buurtbewoners, initiatief nemen op 
ontmoetingsplekken. Zij verdienen het om gewaardeerd 
en gefaciliteerd te worden. 
• Breng vraag en aanbod bij elkaar met een marktplaats/

databank. 
• Zorg dat iedereen vrijwilligerswerk kan doen. Geef 

Wajongers de kans. En besteed aandacht aan de groep 
die daarbij net iets meer begeleiding nodig heeft. 

• Geef meer initiatief aan inwoners. Maak gebruik van 
hun wensen, ervaring, kennis en netwerken. Wees 
als gemeente flexibel en durf los te laten. Zorg dat 
initiatiefnemers terecht kunnen bij een toegankelijk 
aanspreekpunt.

• Maak onderscheid tussen typen vrijwilliger 
(georganiseerd/niet-georganiseerd) en de 
ondersteuning/facilitering waar zij prijs op stellen.

• Stimuleer de samenwerking tussen verschillende 
organisaties. Bijvoorbeeld rond maatjesprojecten.

• Omarm concepten als FoodforGood (Utrecht), dat 
een brug slaat tussen voedselproductie in de stad, 
vrijwilligers en mensen met een zorgvraag. En het 
‘Magneet-concept’ waarbij bewoners hand- en 
spandiensten en eenvoudige klussen doen voor 
buurtgenoten.

Belangrijk is om oog te houden voor mensen die iets voor 
hun naasten doen zonder dat het georganiseerd is, of dat 
iemand er iets voor terug wil. Denk aan een goede buur 
die mensen naar het ziekenhuis brengt. Zet zo iemand in 
het zonnetje op een ludieke manier. Bijvoorbeeld door 
de auto een keer helemaal vol te tanken op kosten van de 
gemeente.

Veel Rhedenaren zijn mantelzorger. Mantelzorg overkomt 
je en valt dus niet onder vrijwillige inzet. Deze groep 
verdient oprechte aandacht en steun. Wie zijn het?  
We moeten investeren in onze relatie met en tussen  
de mantelzorgers. Aandachtspunten zijn:
• jonge mantelzorgers;
• de verborgen groep allochtone mantelzorgers;
• ontspoorde mantelzorg door overbelasting; 

ouderenmishandeling kan hieruit voortkomen.  

10e rode draad 
Rek zoeken in regels
We moeten bespreken welke speelruimte er is als het 
gaat om landelijke wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld 
op het gebied van werk en inkomen. En van de Wmo in 
relatie tot Praktijkondersteuners. Maar ook als het gaat 
om onze eigen gemeentelijke werkwijzen. Neem de 
budgetbeheerder die iemand niet meer mag helpen bij het 
invullen van het formulier. Of de consulent die zich moet 
houden aan regels voor ondersteuning van mantelzorgers 
als het gaat om huishoudelijke hulp. Waar het in de kern 
om gaat is om niet te denken in standaards en procedures, 
maar in alternatieven, afhankelijk van wat er nodig is. 
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“ Een gesprek aangaan, doorvragen  
 en luisteren levert vaak meer tijdswinst op  
 dan alleen je taak uitvoeren.”
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De 8 routes en de 4V’s 
 
Voor iedere route hebben we in verschillende rondes 
doorgesproken wat we willen vasthouden, versterken, 
vernieuwen en verlaten. De uitkomsten zullen de 
gespreksagenda kleuren, die we gaan opstellen voor de 
gesprekken met partners en inwoners. 
Als we een rode draad trekken door de 4V’s dan ontstaat 
het volgende beeld. 

VaSTHouDen
• Waarderen van vrijwilligers en mantelzorgers, op een 

eigentijdse manier (bijv. mantelzorgcomplimenten 
niet meer in geld uitdrukken, acties voor jonge 
mantelzorgers)

• Goede contacten met partners en bewoners
• Bestaande initiatieven: ik buurt mee,  

Buren voor Buren, groenadoptie etc. 
• SMP (Sociaal Meldpunt) in Velp en Dieren
• 1 aanspreekpunt/contactpersoon
• De Boodschappenbus moet terug  

(initiatief van De Magneet)
• Ontmoetingsplekken, zoals bibliotheken,  

restaurant Innoforte terug
• GelrePas, maar dan wel in nieuwe stijl
• Altijd bereikbaar en beschikbaar zijn in geval van  

een crisis. En goed kunnen inschatten of er sprake  
is van ‘nood’ of ‘paniek’

VeRSTeRken 
• Gastheerschap in buurten verbreden naar  

het sociaal domein
• Met één mond spreken – ‘het verhaal’ kennen
• Laten zien wat er is in de Rhedense samenleving;  

o.m. promotie sociale vraagbaak
• Het Gesprek – ook met de mantelzorgers!
• Steun aan (jonge) mantelzorgers
• Buurtzorg 

– eerder signalen oppakken rond gezinnen  
met problemen

– meer doen met de eigen netwerken van bewoners
– eigen netwerk van ‘kwetsbare’ bewoners verbreden 

naar wijk en buurt
• Samenwerking met zorgverzekeraar
• Ondernemersnetwerken
• Verschillende toegangspoorten – niet alleen digitaal
• Durven loslaten als ondersteuning geen effect heeft
• Wijkgerichte basisstructuur 

– Verzorgingshuizen betrekken bij de buurt
– Afspraken met woningbouw

VeRnIeuWen
• Uitwerken regiemodel: betekenis van regiegemeente
• Bewoners voorbereiden op hoe zij oud willen worden
• Integrale kijk – niet meteen maatwerk als 

‘standaardoplossing’, maar eerst kijken naar de 
mogelijkheden van algemene voorzieningen

• Intern gastheerschap

• Relatiemanagement 
– Samenwerking met Vivare

• Vrijwilligersbeleid: diversiteit, inzet, faciliteiten, 
ondersteuning, matchmaking, communicatie
– Integratie
– Team Buurtbeheer integreren met sociaal
– W&I onderdeel van het SMP 

• Inwonersparticipatie
– buurtinitiatieven stimuleren – samen eten, 

maatjesprojecten
– invloed op beleid rond voorzieningen,  

zoals de GelrePas en de bibliotheken
– onafhankelijke ondersteuning door buddy’s

• Hernieuwde en nieuwe vormen van communicatie
– sociale kaart
– de pagina in de Regiobode (‘de Rhedenaar’) 

opnieuw instellen met nieuws, ervaringen en 
contactmogelijkheden voor mantelzorgers + 
internetforum

– nieuwe media benutten
• Denken in alternatieve oplossingen.  

Rek opzoeken in de regels. Bijvoorbeeld:
– experimenten m.b.t. het basisinkomen
– ‘afkoop’ van mantelzorg, zodat de aandacht kan 

uitgaan naar persoonlijk contact
– wel degelijk oog hebben voor specifieke 

doelgroepen 
– jeugdgezondheidszorg flexibiliseren

VeRLaTen 
• Aanbod/product/voorzieningen-gericht handelen
• De gemeente als subsidieloket
• Te grote betrokkenheid op het gezin/de cliënt
• De eigen hokjes (‘waar bemoei je je mee?!)
• Het idee dat een vraag niet binnen het beleidskader 

past; barrières opwerpen
• De gedachte dat mensen uit zichzelf om hulp vragen, 

inclusief de mantelzorgers
• Het idee dat iedereen betaald kan werken
• De gedachte dat het zonder ‘balie’ kan
• De veronderstelling dat iedereen  

een (hulp)netwerk heeft
• Doormodderen

– bij een crisis
– bij mantelzorgers

• Controledrang

“De patiënt staat altijd centraal (en krijgt  
 vaak gelijk), mantelzorgers en kinderen niet.”
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“ We weten van elkaar niet waar we mee bezig zijn, 
 ieder zoekt zijn eigen hoekje.”
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Het samenspel  
 
Voor iedere route is het speelveld in beeld gebracht. Vaak 
nog op organisatieniveau. Dat speelveld is enorm divers. 

A Activeringscentrum De Magneet
 Aannemers/bouwers
 Adviesraad Sociaal Domein
B Buurthuizen, buurt- en wijkverenigingen/

platforms, dorps- en wijkraden, ik-buurt-mee-café, 
buurtcoaches, Buren voor Buren, Timmerlokaal

E Eerste lijn gezondheidszorg: huisartsen, 
Praktijkondersteuners  Huisartsen (POH), 
ergotherapeuten, fysiotherapeuten, 
wijkverpleegkundigen

F Fondsen: Dullertstichting, Rhedense fondsen, 
stichting Leergeld, jeugdsportfonds

G Gemeente zelf!
J Jongerenwerk, 2getthere
M Meldpunten: MVT (Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en 

Mantelzorg) 
O Ouderenwerk, ouderenadviseurs, SWOA (Stichting 

Welzijn Ouderen Arnhem)
 Onderwijs: praktijkschool De Tender, voorschoolse 

voorzieningen, zoals VVE, peuterspeelzalen, 
consultatiebureau, kinderdagverblijven, Puk & Co, 
SpeelOtheek, opleidingsinstituut IPC Arnhem 

 Ondernemers. Bijv. Hoveniersbedrijf Meeuwes de 
Vries en Rijneveld

P Platform vrijgevestigden
R Religieuze organisaties: Diaconiekerk, moskeeën
 Reclassering
S Sportverenigingen, Sportbedrijf Rheden
 Sociale raadslieden
V Verzekeraars, SVB
 Vrijwilligerswerk: VIVA
 Vrijwilligersorganisaties: Humanitas, BOS (bezoek 

en opvang-service), Zonnebloem, Rode Kruis, 
werkgroep armoede (vrijwilligersorganisaties)

 Vervoersinitiatieven: Plusbus/RegioTaxi
 Veiligheid: veiligheidshuis, politie, Moviera (huiselijk 

geweld), Dushi huis (veilige woonplek voor kinderen)
W woningcorporaties: Vivare
Z zorgpartners: MEE, RIBW, maatschappelijk werk 

(Rijnstad), CAK, Siza, Pluryn, Driestroom, Innoforte, 
zorgverzekeraars, leveranciers van hulpmiddelen 
(I&S), ’t Schreuderhuis, Leger des Heils, Attent, 
Lindenhout (pleegzorg), Iriszorg, thuiszorg Derman, 
Wmo-consulenten, Driestroom, woonvoorziening 
Phoenixx, De Boei

Het is nu de kunst om met de collega’s die zich op 
hebben gegeven door te praten over:
• met welke mensen we in augustus en september het 

gesprek aangaan;
• hoe we dat organiseren vanuit bestaande netwerken en 

contacten;
• welk gespreksmateriaal we onder onze arm meenemen 

met welke vragen.

Samen op ontdekkingstocht!

“ Wanneer handelen, wanneer juist  
 op onze handen zitten? Dat luistert nauw.  
 Als we wachten kan er ruimte ontstaan  
 voor een ander.”
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“ Laten we roefeldagen organiseren met collega’s en partners  
 om elkaars werkveld te leren kennen. ”
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“ We zouden intern het ‘gastheerschap’  
 aan moeten gaan.”
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Two roads diverged in a yellow wood, and I – 
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
—
Robert Frost, 1920

Colofon 
Gemeente Rheden, juli 2015
In samenwerking met 7Zebra’s


