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Gemeente Wijchen
Aan de gemeenteraad
Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen

Betreft: Aanvraag innovatiemiddelen
Ons kenmerk:
Wijchen, 29 april 2019

Geachte raad,
Namens het bestuur van Rondom Wijchen willen wij een aanvraag indienen voor verstrekking van de
innovatiemiddelen voor het kalenderjaar 2019 zoals door uw raad beschikbaar gesteld op 21
december 2017.
Aanleiding
Rondom Wijchen werkt intensief samen met andere professionals en organisaties binnen de
gemeente Wijchen. Deze samenwerking is een krachtig middel om onder andere complexe
problematiek gezamenlijk het hoofd te bieden. Tegen deze achtergrond zien we echter dat er teveel
gebruik wordt gemaakt van (dure) maatwerkvoorzieningen, dat meer integraliteit en samenwerking
nodig is en de infrastructuur moet verbeteren. Hiervoor dient Rondom Wijchen een aanvraag in bij
gemeente Wijchen voor inzet Innovatiemiddelen 2019.
Algemeen
Het totaal gevraagde bedrag aan subsidie bedraagt € 399.080,- Als bijlage zijn toegevoegd de
-

-

-

-

-

afzonderlijke plannen per onderdeel.
Deze aanvraag is eenmalig en wij willen deze in 2019 en 2020 inzetten. Vooralsnog gaan wij uit
van inzet in 2019 van 30% van de subsidie: € 119.724 en in 2020 70%: € 279.356.
Snel na de start van de projectactiviteiten maken wij in overleg met gemeente Wijchen afspraken
over volgen van de voortgang en tussentijdse evaluatie(s) van het project. Daarbij komen ook
cijfers over toename/afname gebruik zorg en hulp aan de orde.
Bij ZonMw hebben wij voor dezelfde activiteiten ook subsidie aangevraagd t.h.v.
€ 74. 996 Wij informeren u hierover zodra meer bekend is over subsidieverlening. Een afschrift
van deze aanvraag is bijgesloten als bijlage.
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Doelstellingen
De doelstelling van het project is om de samenwerking binnen 'Rondom Wijchen' verder te
ontwikkelen, om zo gezamenlijk een samenhangend stelsel van zorg- en ondersteuning te realiseren.
Hierbij komt laagdrempelig toegankelijke ondersteuning beschikbaar voor inwoners van gemeente
Wijchen. De samenwerking wordt uitgebreid met buurtnetwerkers, dorpsondersteuners en
onderwijsteams. Inwoners weten op deze manier bij wie ze terecht kunnen met
ondersteuningsvragen. Ook kan dan in kaart worden gebracht wat er aansluitend op behoeften,
precies nodig is in de wijk. Het doel is dat een inwoner die zorg of ondersteuning nodig heeft dit in de
toekomst zoveel mogelijk zelfstandig, met ondersteuning waar nodig, kan oplossen. Hierbij ligt de
nadruk op het, voor zover mogelijk, verkennen en benutten van de duurzame
ondersteuningsmogelijkheden in de eigen leefomgeving. Dit leidt tot een verbetering van de
zelfredzaamheid, participatie en leefomgeving.
1.

Het resultaat dat wij als samenwerkingsverband gedurende de projectperiode willen bereiken:

-

Betere onderlinge samenwerking/afstemming tussen de partijen in het samenwerkingsverband

-

Juiste zorg op de juiste plek voor de inwoners van Wijchen

-

-

2.

Minder onnodige zorg bij maatwerk voorzieningen
Meer knelpunten worden opgelost in het voorliggende veld door inzet van o.a. laagdrempelige
toegankelijke buurtnetwerkers en de inzet van dorpsondersteuners
Kansen

Door het verbeteren van de sociale structuur in wijken kan maatwerk voorkomen worden. Ook leren
inwoners om gebruik te maken van het eigen oplossingsvermogen van zichzelf en zijn/haar sociale
omgeving. Dit vergroot de mogelijkheden om andere voorliggende oplossingen aan te bieden en te
ontwikkelen in plaats van de bestaande maatwerkoplossingen. Dit zal een reductie van het aantal
maatwerkvoorzieningen tot gevolg hebben zoals beschreven in dit plan. Doordat Rondom Wijchen
een compact overzienbaar deel van de regio Rijk van Nijmegen is kunnen alle ontwikkelingen als
lering worden gevolgd door de andere regiogemeenten.
3.

Ambitie

We willen naar een nieuwe balans in verantwoordelijkheden tussen inwoners, vrijwilligers en
mantelzorgers, professionele aanbieders van welzijn en zorg, gemeenschap en inwoners. We willen
de mogelijkheden en draagkracht vanuit de samenleving beter benutten. We sluiten aan bij wat de
samenleving zelf kan en wil. Vanuit gezamenlijkheid bouwen we aan een krachtige Wijchense
samenleving, waarin iedereen kan meedoen. Met sterke individuele en collectieve steunstructuren.
De infrastructuur die daarvoor nodig is wordt collectief en individueel activerend, ondersteunend,
begeleidend en behandelend georganiseerd. De inwoners van Wijchen zijn uitgangspunt met hun
mogelijkheden, krachten en potenties. Altijd als inwoner, graag als vrijwilliger, soms als cliënt.
Gezamenlijk werken we aan doorontwikkeling van het fundament voor zelfredzaamheid en
betrokkenheid van inwoners en daarop —aansluitend- meer maatwerk in de dienstverlening van
welzijn en zorg.
-

4. Hoe / activiteiten
De volgende activiteiten worden tijdens het project uitgevoerd:
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De buurtnetwerkers worden het eerste aanspreekpunt voor inwoners met een knelpunt. Deze
netwerkers zijn actieve vrijwilligers die hun stem laten horen. De buurtnetwerker wordt de
'screener' en gaat samen met de inwoner bekijken wat er nodig is om het knelpunt binnen het
eigen netwerk/ de leefomgeving op te lossen.
De dorpsondersteuners zijn 'eigen' inwoners uit een wijk, kern of dorp. Zij gaan actief op zoek
naar datgene wat er nodig is om zolang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk te kunnen
functioneren in hun eigen kern, wijk of dorp.
Zorgaanbieders en SWT (sociale wijkteam) consulten vormen gezamenlijk het onderwijsteam.
Samen verzorgen zij de aanwezigheid op alle scholen. Door hun aanwezigheid op de scholen zijn
ze nabij jongeren en diens ouders aanwezig en daardoor gemakkelijk aanspreekbaar. Door de
directe nabijheid verwachten wij eerder knelpunten te kunnen signaleren en te kunnen
oppakken.
De schoolmaatschappelijk werker is een vaste contactpersoon voor de scholen en heeft ruimte
voor kortdurende hulpverlening. Huisartsen krijgen een vaste contactpersoon bij SWT en
buurtnetwerken.
Het vrij toegankelijke aanbod moet worden zichtbaar worden in de sociale kaart. Het systeem
Wij Wijchen wordt gebruikt als sociale kaart en wordt beter toegankelijk gemaakt.
Deze praktische aanpak wordt gedurende de projectperiode actief gedeeld om zo op
daadkrachtige wijze het netwerk verder te verdiepen binnen Rondom Wijchen.

5. Betrokkenheid inwoners
Via verschillende leefbaarheidsgroepen worden inwoners van Wijchen betrokken. De stichting
leefbaarheidsgroep Bergharen (burgervertegenwoordiger van enkele kerkdorpen in Wijchen) neemt
hierin het voortouw. Het projectonderdeel dorpsondersteuners in de kernen Bergharen, Hernen en
Leur is naar aanleiding van welzijnsbezoeken door de kerngroep Leefbaarheid van de kernen
opgepakt. Ze hebben samen het projectplan ontwikkeld. Een lector van de HAN gaat op verzoek van
hen de resultaten bijhouden en hen ondersteunen indien dit noodzakelijk is. Het projectonderdeel
buurtnetwerken gaat van start in een wijk waar de sociale cohesie aan de lage kant is. Juist door dat
gegeven hebben we gekozen om in een dergelijke wijk te starten. We betrekken hierin
buurtbewoners/wijkvereniging.
Met de huisartsen is afgesproken dat met een van hen regelmatig contact is over de voortgang,
daarnaast is er iedere 6 maanden een zgn. huisartsenoverleg. Hierin wordt besproken wat goed
werkt, wat de knelpunten zijn en waar extra aandacht voor noodzakelijk is.
Het systeem Wij Wijchen is reeds actief, echter dit heeft nog een extra 'boost' nodig om eind 2019
ook het vrij toegankelijk aanbod van Rondom Wijchen inzichtelijk te maken voor de inwoner van de
gemeente Wijchen. Het zijn 3 inwoners van Wijchen die het platform Wij Wijchen voornamelijk
vullen. Meer voor Mekaar heeft hierin een faciliteren de rol.
6. Tijdsplanning
Het onderwijsteam start in het derde kwartaal van 2019. Doel hiervan is minder inzet individuele
trajecten voor jeugd. Iedere huisarts heeft in het vierde kwartaal een vast contactpersoon vanuit het
SWT. Het doel hiervan is minder verstrekken van maatwerkvoorzieningen en meer preventieve
oplossingen bedacht/aangeboden. De buurtnetwerker en dorpsondersteuner starten in het derde of
vierde kwartaal van 2019. Ieder kwartaal zal een evaluatie plaatsvinden waarin besproken wordt
hoeveel mensen zich gemeld hebben, wat de vraag was, welke oplossing er geboden is, etc. ook hier
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is het doel om minder maatwerkvoorzieningen te verstrekken en de inwoner te ondersteunen zodat
hij/zij zich in de eigen leefomgeving tot oplossingen komt. Het systeem Wij Wijchen is reeds gestart,
echter de doelstelling is dat het vrij toegankelijk aanbod eind 2019 ook in WIJ Wijchen is opgenomen
en zichtbaar is voor alle inwoners van de gemeente Wijchen.
7.

Beoogde resultaten: op welke wijze wordt de samenwerking na afloop van de subsidie

voortgezet?
De samenwerking onderling als samenwerkingspartners, maar ook met het onderwijs, de huisartsen
en de doelgroep moet na de subsidieperiode ingebed zijn in de reguliere werkwijze. Het bestaande
samenwerkingsverband Rondom Wijchen wordt via een daadkrachtige aanpak geïntensiveerd.
Andere partijen, zoals huisartsen en onderwijsinstellingen, kunnen hierbij aanhaken. Dit project zal
daarin moeten voorzien. Zo ontstaat ook een uitbreiding van het netwerk en neemt de integraliteit
toe. Doordat het streven is om minder maatwerkvoorzieningen te verstrekken en daar dus minder
aanvragen komen kan deze capaciteit ingezet worden voor voortzetting van de hernieuwde
werkwijze. We gaan tevens (tussentijds) evaluaties plannen om tevredenheid te peilen en eventueel
werkwijze(n) aan te passen. Ons streven is om halverwege het project reeds de eerste resultaten te
kunnen laten zien en kunnen bijstellen waar nodig.
8. Begroting
a. Dorpsondersteuners
€ 28.000,Salaris
€ 1.450,Laptop en telefoon
€ 3.500,Huur gespreksruimte
€ 2.400,Coach dorpsondersteuners
€ 7.500,Onderzoek naar effecten
€ 1.500,Website en communicatie
€ 1.500,Onvoorzien
Subtotaal
b. Investeren in de wijk
Circa 1,7 fte
C. Versterking voorliggend veld, vindplaats kinderopvang en onderwijs
Circa 1,7 fte
d. Cursus gezond ouder worden! Mantelzorger en wat nu?

€ 45.580,€173.500,€173.500,€

6.500

€ 399.080,-

Totaal

9. Samenvatting
Het cooperatief samenwerkingsverband Rondom Wijchen bestaat sinds november 2017 en is
toegankelijk voor alle inwoners en leveranciers van zorg en welzijn in de gemeente Wijchen. Het
bestuur bestaat uit de volgende partijen; Pluryn, Driestroom, RIBW, Entrea/Lindehout, Homelnstead,
MEE Gelderse Poort en MeerVoormekaar.
Binnen dit project wil het samenwerkingsverband zich verder ontwikkelen en gezamenlijk inzetten op
het voorkomen van onnodig maatwerk en het bieden van juiste zorg op de juiste plek. Door de inzet
van meer zorg en ondersteuning in het voorliggend veld door buurtnetwerkers, dorpsondersteuners
en schoolmaatschappelijk werk, wordt verkend hoe deze zorg en ondersteuning in gezatnenijkheid
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verder ingericht kan worden. Hierbij wordt gericht op het gezamenlijke realiseren van
samenhangende zorg, dichtbij burgers en aansluitend op de behoefte. Zo ontstaat een intensievere
samenwerking en kan de netwerkgroep verder worden uitgebreid. Op daadkrachtige en praktische
wijze vindt verdieping van de samenwerking plaats, met oog voor andere partners en een integrale
aanpak.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Rondom Wijchen
Annette Nijhuis
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