
AANPAK WMO EN JEUGDHULP OP DE SOCIALE ROUTEKAART

De oranje route: de algemene voorzieningen.
Huisartsen, school, peuterspeelzaalwerk, kinderdagverblijven, 
welzijnswerk, jongerenwerk, maatschappelijk werk, sociaal 
raadsliedenwerk, cliëntondersteuning, jongerenloket, Mee, 
bibliotheek etc. 

De gele route: het informele netwerk.

Activiteiten, verenigingen, of vormen van sport, muziek, 
cultuur, kunst, natuur, buurtverenigingen, scouting, 
vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven, 
zoals kookclub, geloofsgemeenschap/kerk/moskee.

De groene route: het sociale netwerk.

Familie, vrienden, mantelzorgers, buren, kennissen, 
werkgevers of contacten vanuit vrijwilligerswerk  
en/of internet.

De blauwe route: voorzieningen sociaal domein.
Individuele voorzieningen voor inwoners die niet  
zelfstandig met hulp of steun van hun omgeving 
kunnen meedoen of waarbij meer nodig is dan dat. 
Zoals huishoudelijke hulp, begeleiding (thuis of naar  
werk), uitkering en/of bijzondere bijstand, jeugdhulp  
en jeugdzorg, etc

Regionaal sociale visie 
geeft richting

Samenwerking  
in de Liemers Lokale accenten

Aansluiten op de informele  
en formele netwerken

De gemeente hecht  
aan burgerinitiatief
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Inwoners
•  Bepalen met professionals de kwaliteit 
 van de ondersteuning
•  Varen wel bij een solide basisinfrastructuur  

(nulde lijn)
•  Verdienen het vertrouwen van de overheid
•  Ervaren grenzen als het gaat om zelfredzaamheid 

en eigen kracht 

Lokale Toegang
• Lokale invulling
• Eén integrale toegang: het sociaal team
• Generalistische benadering

Gemeente
• Eigenaar van het transformatieproces
• Transformeert mee - gefaseerd
• Werkt binnen financiële kaders

Beschermd wonen

Opvoed-
ondersteuning

Onafhankelijke 
cliëntondersteuning

 Verschuiving aanbod gericht naar 
vraagafhankelijk vervoer 

Algemeen 
maatschappelijk werk

Regionale innovatieprojecten 
waaronder GGZ, crisis café, 

dyslexie zorg

Opvoed-
ondersteuning

Versterking dagactiviteiten

Preventie en 
opvoedondersteuning

Samenwerking onderwijs  
en gemeenten Innovatie- projecten, o.a. 

dagbesteding in kernen 
van Monicare, ‘het project’, 

project mensen met NAH

Harmonisatie 
PSZ/KDV

Activiteiten welzijnswerk  
en jongerenwerk

Mantelzorg  
en vrijwillige inzet

                   Inwoners

 1 Project aangenaam wonen

 2 Project Jongeren op gezond gewicht

 3 Cultuuromslag bij inwoners

 4 Innovatieprojecten o.a. move Around, 

Vitaal Rijnwaarden, veilig vallen

 5  Bewonersinitiatief Zevenaar ‘ontmoetings- 

en beweegvriendelijke plek in de wijk’

              Lokale Toegang

 1 Samenwerking met huisartsen

 2 Aandacht voor preventie

 3 Goede omgang met calamiteiten

 4 Gebiedsgerichte aanpak

 5 Werken met meldcode Huiselijk geweld en 

kindermishandeling

 6 Werken met gezinsplannen

 7 Innovatieproject Matties

                   Gemeente

 1 Jongerenloket RSD

 2 Innovatie faciliteren

 3 Aanpak Huiselijk geweld en 

kindermishandeling

 4  Inkoopvoorzieningen

 5 Prestatie-indicatoren en monitoring

De huidige beleidsnotitie 
‘Maatschappelijke onder-
steuning en Jeugdhulp’ vindt 
zijn basis in de Regionaal 
sociale visie en de Liemerse 
kadernotitie ‘Samen werken 
aan de samenleving’.
Visie en beleidskaders 
zijn het uitgangspunt voor 
verdere concretisering in 
de beleidsnotitie ‘Maat-
schappelijke ondersteuning  
en Jeugd’. Ook de aanpak  
van de decentralisaties  
is erop gestoeld.

Primair model voor sturing: 
samenwerking
Onafhankelijke monitoring
Risico-analyse

 

Lokale keuzes en accenten  
in de aanpak van en 
afstemming op onder andere 
toegang, (jeugd)gezondheid, 
armoede, wonen en fysieke 
omgeving.

Transformatie inkoop maatwerk 
voorzieningen Jeugd en WMO


