In het beleidsplan Transformatie van AWBZ naar Wmo hebben we beschreven welke beweging we in
willen zetten. Belangrijk is dat we ook al ervaring op doen met deze nieuwe werkwijze. Hiervoor gaan
we in overleg met “het veld” aan de slag met een aantal regionale pilots. Alle ervaringen met de pilots
worden regionaal gedeeld. Op die manier leren we van elkaar, wat werkt en/of past op de wagen die
we aan het construeren zijn.
1. Pilot: “Welzijn nieuwe stijl” - gemeente Oss
De gemeente Oss vraagt de vier welzijnsinstellingen Aanzet, MEE, RIGOM en Vivaan een voorstel te
doen over de nieuwe rol van het welzijnswerk.

Opdracht voor welzijn op hoofdlijnen:
1. Signaleren.
2. Vraagverheldering.
3. Activeren (bij de burger ligt de regie):
- versterken individueel netwerk;
- versterken sociale netwerk;
- versterken informele steunstructuren;
- met andere organisaties arrangementen ontwerpen en uitvoering geven aan
(deel)arrangementen.
4. Ketencoördinatie/afstemmen/samenwerken.
e

e

- bruggen bouwen tussen nulde, 1 en 2 lijn.

De opdracht is uitgebreid omschreven in de regionale visie op welzijn. Zie hiervoor bijlage 2.

Resultaat van de pilot:


Welzijnswerk werkt volgens de principes van Welzijn nieuwe stijl.



Een manier van werken die ook in andere gemeenten gestart kan worden.

2. Pilot: “In onze vereniging doet iedereen mee”
Het doel is om iedereen (ook mensen met een beperking) als deelnemer en/of als vrijwilliger mee te
laten doen in de “reguliere” verenigingen. Deze pilot bestaat uit twee onderdelen.
2a. In kaart brengen welke inzet nodig is om te bereiken dat – regio BNO-o
Resultaat van de pilot:


Een overzicht van de ondersteuningsactiviteiten, die verenigingen tijdelijk of structureel
nodig hebben om meedoen door mensen met een beperking mogelijk te maken.



Concept convenant/subsidieafspraken die meedoen stimuleren/belonen.
Advies / plan van aanpak implementatie

2b. “Versterken verenigingen voor kinderen met structuurproblemen” – gemeente Boekel
Verenigingen versterken en ondersteunen, zodat kinderen met structuurproblemen een plaats
krijgen in het gewone verenigingsleven. Daarnaast willen we ontdekken of het mee laten doen
van deze kinderen bij een reguliere vereniging leidt tot minder of kortere inzet van zwaardere
AWBZ-zorg (begeleiding en/of dagbesteding).

Resultaat van de pilot:


Kinderen met individuele AWBZ-zorg toeleiden naar de “gewone samenleving”.



Minder inzet of versnelde afbouw van AWBZ-zorg bij deze kinderen.



De vereniging is in staat deze kinderen een plaats te geven binnen de vereniging.



Samenwerking tussen de Transitie Jeugdzorg en Transitie AWBZ.

3. Pilot: Ontwikkeling participatiecentrum – gemeenten Boxmeer, Oss, Uden
Een plek waar mensen uit een wijk samen komen voor ontmoeting en activiteiten, waardoor
professionele begeleiding of gebruik van de inloopfunctie GGZ kunnen worden voorkomen.

Resultaat van de pilot:


Een werkend participatiecentrum



Een procesomschrijving voor ontwikkeling participatiecentrum

4. Pilot: “Buurtcloud” – gemeente Veghel
In samenspraak met bewoners komen tot een website waar vraag en aanbod (van inwoners) bij elkaar
wordt gebracht en vragen beantwoord kunnen worden over welzijn en zorg voor elkaar.

Resultaat van de pilot:


Een inventarisatie van bestaande websites met een advies welke te gebruiken voor de pilot(s).
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Een operationeel digitaal buurtnetwerk ‘de buurtcloud’ voor de pilot(s), waaronder de wijken de
Bunders en ’t Ven van de gemeente Veghel.



Een procesbeschrijving hoe de buurtcloud in een samenwerking met de nulde lijn in andere
wijken/gemeenten ontwikkeld kan worden.

5. Pilot “Nieuwe manier van aanbesteden hulp bij het huishouden” – hele regio
Voor 2014 moet hulp bij het huishouden opnieuw worden aanbesteed. In 2013 wordt gekeken of de
gemeenten al opdrachtgever kunnen zijn als omschreven in hoofdstuk 3.

Resultaat van de pilot:


Contract voor hulp bij het huishouden 2014

6. Pilot “Koppelen toegang zorg en wmo” – verschillende gemeenten in de regio
Via het zorgkantoor en de verzekeraar is de toegang tot zorg geregeld. In een aantal gebieden in de
regio wordt gekeken of er een samenwerking tussen het netwerk van de gemeenten en de
verzekeraar kan worden ontwikkeld.

Resultaat van de pilot:


Samenwerkingsafspraken per gebied.



Een procesomschrijving om deze samenwerking ook in andere gebieden op te zetten.

7. Nieuwe manier van opdrachtgeven hulp bij het huishouden – regio BNO-o
Voor 2014 moet hulp bij het huishouden in de hele regio opnieuw worden aanbesteed. De
voorbereidingstijd willen we gebruiken om te onderzoeken of we het opdrachtgeverschap van de
gemeenten al kunnen invullen zoals omschreven in dit beleidsplan.

Resultaat van de pilot:


Afspraken met uitvoerende organisaties over hulp bij het huishouden voor 2014. Hierbij maken we
zo veel mogelijk afspraken:
o

op resultaat, zodat we kunnen sturen op effecten.

o

die de kanteling van het sociale domein in gang zetten.

8. Werkgroep Communicatie – regio BNO-o
Naast pilots starten we ook de communicatie over alle veranderingen. Samen met uitvoerende
organisaties wordt gekeken hoe we hier gezamenlijk in op kunnen trekken. Op deze manier worden
burgers, cliënten en professionals zo veel mogelijk op een zelfde manier geïnformeerd. Ook hopen we
op deze manier de benodigde cultuuromslag voor een deel al in gang te zetten. We sluiten hierbij aan
bij de huidige communicatieplannen. Zoals de communicatie over kanteling van de Wmo van de
verschillende gemeenten.
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Resultaat van de werkgroep:


Communicatieplan
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