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Geachte raadsleden, 
 
Op 13 april jl. heeft ons college u de concept Transformatie-agenda: Hengelo sociaal met lef 
toegezonden (Iris-zaak 2020710). Hierbij  sturen wij u de definitief door ons vastgestelde 
transformatie-agenda en de toelichting daarop. 
 
De transformatie-agenda is een actieplan waarin staat hoe de gemeente Hengelo samen met haar 
(zorg)partners gaat vernieuwen in de richting van het gezamenlijke ‘Hengelose’ doel voor zorg en 
ondersteuning: dat inwoners zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis een 
antwoord kunnen vinden op hun (hulp)vraag.  
 
Voor de opstelling van de transformatie-agenda heeft het college verschillende partners betrokken. 
Zo hebben wij gemeenteraadsleden, cliëntenraden, medewerkers van Wijkracht, het ROZ en 
anderen bevraagd over hun ideeën bij de transformatie.   
Op 9 juni jl. hebben wij met u van gedachten gewisseld over de transformatie-agenda en over de 
transformatie van de inkoop (omdat de inkoop van jeugdhulp en Wmo mede een instrument vormt 
in de vormgeving van de transformatie). 
Wij hebben van de aanwezige gemeenteraadsleden gehoord hoe zij tegen beide onderwerpen 
aankijken. Past het binnen de door uw gemeenteraad vastgestelde kaders van het beleidsplan Met 
respect… op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning? U heeft het college 
aandachtspunten en aanvullende ideeën meegegeven voor verdere uitwerking. De informatie die 
wij die avond hebben gekregen over de transformatie-agenda is als UbijlageU toegevoegd aan deze 
brief. 
 
Naast uw suggesties hebben wij ook input opgehaald tijdens de conferentie Hengelo sociaal met 
lef! op 14 april jl. Deze input is verwerkt in tekeningen en toegevoegd aan de transformatie-
agenda. Op de conferentie zijn lef-teams samengesteld (interne en externe partijen) die de 
projecten zullen ondersteunen. 
Ook is de concept transformatie-agenda verzonden naar de Wmo-cliëntenraad en de Cliëntenraad 
Minima Hengelo. Van geen van beide adviesorganen is een reactie ontvangen. Wel is een reactie 
binnengekomen van de Belangen Organisaties Overijssel/ Zorgbelang Overijssel. De nieuwe 
Adviesraad Sociaal Domein is onlangs pas geïnstalleerd en kon dus nog niet reageren op het 
concept. 
 
Voor zover relevant zijn de suggesties die in de verschillende bijeenkomsten zijn verzameld, 
verwerkt in de definitieve versie van de transformatie-agenda. Veel suggesties gaan echter over 
verdere uitwerking en zullen daarbij meegenomen worden. Zo zijn een aantal suggesties al 
meegenomen in de opdrachtformuleringen van een aantal lef-projecten. 
 

 
 
 
 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 
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Lef-projecten 
Om écht voor vernieuwing te kunnen zorgen is lef nodig. Om deze reden kiezen we ervoor om met 
een aantal onderdelen van de transformatie-agenda meteen, samen met partners, en vooral met 
lef aan de slag te gaan. Dit noemen we ‘lef-projecten’. Ze komen voort uit onderwerpen waarop we 
dringend willen vernieuwen. Samen met onze partners in het sociaal domein gaan we in gesprek 
over hoe we op deze onderwerpen (met lef) vernieuwing kunnen realiseren. De lef-projecten zijn: 
 

a) Voor-zorg, Dag- en vrijetijdsbesteding. 
b) Doe-boerderij (Voor-zorg).  
c) Hoe ouders worden? Voorbereiden op ouderschap. 
d) VSO Pro (net)werkt!  
e) Samen de vraag centraal.  

 
UAd a) Voor-zorg, Dag- en vrijetijdsbesteding 
Het lef-project Voor-zorg, Dag en vrijetijdsbesteding gaat over het voorliggend en dichtbij 
organiseren van dagbesteding. De vraag die centraal staat luidt: Voor welke doelgroepen is 
voorliggende welke algemene voorziening nodig en waar? En wat kosten ze? Het antwoord op dit 
vraag wordt uitgewerkt via de volgende lijnen: 

- Onderzoek naar doelgroepen, aanbod, locaties en kosten 
- Initiëren van pilots en samenwerkingsvormen 
- Opstellen van een subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 

 
Op 5 april jl. hebben wij u hierover geïnformeerd (Iris-zaak 2019460). Vanuit het innovatiebudget 
2016 is een bedrag van € 320.000,- gereserveerd voor externe ondersteuning, nieuwe 
(kleinschalige) initiatieven, pilot mantelzorg en onderzoek en analyse. 
 
UAd b) Doe-boerderij (Voor-zorg) 
De Doe-boerderij is ook een vorm van voor-zorg, maar is vanwege de specifieke doelgroep als 
apart lef-project benoemd. Het gaat om het opzetten van een algemene (zorg)voorziening voor 
kwetsbare kinderen / jeugdigen. Vanuit het team Jeugd en Gezin wordt namelijk aangegeven dat 
er veel gezinnen zijn die gebruik moeten maken van een zorgboerderij. Dit is omdat de kinderen 
door hun (vaak psychiatrische) problematiek of (verstandelijke) beperking in reguliere 
vrijetijdsvoorzieningen geen aansluiting kunnen vinden. Ook het ontlasten van het gezinssysteem 
is vaak een reden om een kind naar een zorgboerderij te laten gaan. De zorgboerderijen zijn vaak 
op aanzienlijke afstand van Hengelo gesitueerd. Wij denken dat dit ook in Hengelo (voorliggend) 
georganiseerd kan worden. 
Voor de uitwerking van dit lef-project wordt voor 2016 een bedrag geraamd van € 28.000,- en 
voor 2017 € 71.000,-.  
 
In de UbijlageU treft u een nadere opdrachtformulering van dit lef-project, samen met een uitwerking 
van de volgende twee lef-projecten. 
 
UAd c) Hoe ouders worden? Voorbereiden op ouderschap 
Verschillende maatschappelijke tendensen hebben een negatieve invloed op het beoogde positieve 
opvoed- en opgroeiklimaat in Hengelo en leiden tot meer aanspraak op maatwerkvoorzieningen in 
de gemeente Hengelo. Het idee van dit project is om inwoners van Hengelo voor te bereiden op 
ouderschap, voordat zij kinderen hebben, zodat zij beter weten wat ouders worden met zich mee 
brengt. Daarnaast ouders meer handvatten te geven om het belang van kinderen voorop te zetten 
bij een scheiding en eerder ondersteund worden bij een scheiding. 
Het is lef om als gemeente in gesprek te gaan met inwoners over ouderschap en opvoeden, 
voordat ze kinderen krijgen of op een moment waarop mensen misschien nog niet bezig zijn met 
een gezin vormen, bijvoorbeeld bij aanvang van een relatie, of als je nog tiener bent. 
Voor dit lef-project worden de kosten begroot van in totaal € 153.620,-, waarvan € 8.160,- in 2016 
en € 145.460,- in 2017.  
 

 
 
 
 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 
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UAd d) VSO Pro (net)werkt! 
Het lef-project VSO Pro (net)werkt gaat over het toeleiden naar werk van de een groep kinderen 
van het Voortgezet Speciaal Onderwijs / Praktijkonderwijs. Veel jongeren vinden gelukkig hun weg 
en zoeken na het afronden van hun studie een baan. Voor een beperkte groep, ongeveer 60 
jongeren op jaarbasis, is dat moeilijk en lukt dat vaak niet zonder ondersteuning. Dit betreft met 
name jongeren die de VSO Pro scholen verlaten. Juist voor deze groep willen we een 
“tussenvoorziening” creëren die de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt vergemakkelijkt. Omdat de 
totstandkoming hiervan specifieke expertise vraagt, willen wij hiervoor een kwartiermaker inzetten. 
De kosten voor de totstandkoming van dit lef-project worden geraamd op € 114.000,-, waarvan  
€ 39.667,- in 2016 en € 74.333,- in 2017. 
 
UAd e) Samen de vraag centraal 
Samen de vraag centraal gaat over het integraal samenwerken en integrale vraagverheldering van 
ons als gemeente en de andere verwijzers in onze stad. Hieraan wordt, samen met een 
reflectiegroep (lef-team), vorm en inhoud gegeven via de volgende lijnen: 

- Behoefte aan meer informatie richting inwoners. Er wordt nog veel onduidelijkheid bij 
inwoners gesignaleerd. We moeten meer delen hoe de dienstverlening eruit ziet en een 
soort van FAQ in gemeentenieuws opnemen. Dit wordt samen met de afdeling 
communicatie opgepakt. 

- Terughoudendheid van inwoners om informatie te delen. Voor een huisbezoek worden 
spullen verstopt / uit zicht gezet omdat ze bang zijn dan dit mee wordt gewogen in het 
oordeel over bijvoorbeeld toekenning ondersteuning. Dit komt deels voort uit onwetendheid 
en argwaan richting instituties en overheden, aldus de deelnemers van de reflectiegroep.  

- Reflectie vindt plaats op casussen uit de praktijk rondom samenwerking. Elke 2 maanden 
komt de reflectiegroep bijeen en bespreken ze een casus (geanonimiseerd of fictief). Waar 
lopen we tegen aan en wat kan anders of beter.  

 
Dit lef-project behoeft geen extra financiële middelen. 
 
UFinanciering vanuit innovatiebudget 
Om de lef-projecten op gang te helpen is vaak tijdelijk extra inzet en facilitering nodig vanuit onze 
gemeente. Daarvoor kunnen we het innovatiebudget goed benutten. Dat is namelijk bedoeld voor 
projecten of initiatieven die voldoen aan de visie, uitgangspunten en beslispunten zoals 
geformuleerd in de beleidsnota Met respect… op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke 
ondersteuning. Het gaat om incidentele inzet om structurele veranderingen in het zorgstelsel 
(kwaliteit en effectiviteit)  teweeg te brengen. Monitoring van het effect is daarbij wel belangrijk. 
 
Voor 2016 was voor innovatie een bedrag van € 896.000,- begroot.P0F

1
P De volgende projecten en 

initiatieven zijn daar in 2016 al uit gefinancierd:  
- Praktijkondersteuners bij huisartsen (€ 210.000,-) 
- MBO sociaal werkers bij Wijkracht (€ 183.573,-) 
- Doorontwikkeling adviesraden (€ 35.000,-) 
- Gezonde Toekomst Dichtbij (€ 7.077,-) 
- Dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken (€ 320.000,-). 

 
Resteert een bedrag van € 140.350,- voor 2016. Wij hebben besloten om voor de lef-projecten Hoe 
ouders worden? en VSO Pro in 2016 respectievelijk € 8.160,- en € 39.667,- te financiering uit het 
resterende innovatiebudget van 2016. De doe-boerderij kan in 2016 (€ 28.000,-) worden 
gefinancierd uit het bedrag dat al is gereserveerd voor dag- en vrijetijdsbesteding (nieuwe 
initiatieven). 
 

1 Voor 2017 en 2018 lopen de bedragen op naar respectievelijk € 1.735.000,- en € 1.740.000,- 
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De kosten die in 2017 gemaakt worden ten behoeve van deze lef-projecten zullen worden 
gefinancierd uit het innovatiebudget van dat jaar en via de begroting 2017 ter besluitvorming aan 
uw gemeente raad worden voorgelegd. Daarbij zal een link worden gelegd met de extra inzet op 
Wijkracht, zoals besloten met de kadernota 2017, en naar de motie Gebruik innovatiebudget, zoals 
besloten in de raadsvergadering van 6 juli jl. 
 
UTot slot 
We willen de transformatie goed monitoren. In 2017 willen we dan ook beter inzicht krijgen in 
doelgroepen en problematieken. De huidige (regionale) jeugdmonitor willen we voor het Hengelose 
deel in ieder geval verdiepen en regionaal wordt gewerkt aan uitbreiden ervan met de gegevens 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast is het, zoals hierboven geschetst, 
van belang de verschillende lef-projecten te monitoren. Wij zullen u hiervan op de hoogte blijven 
houden. 
 
Wij veronderstellen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 
$handtekening$ 
$naam$ 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  

- De Transformatie-agenda: Hengelo sociaal met lef! 
- Toelichting op de transformatie-agenda 
- Uitwerking politieke markt 9 juni jl. 
- Opdrachtformuleringen Doe-boerderij, Hoe ouders worden? en VSO Pro (net)werkt! 
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Transformatie-agenda ‘Hengelo sociaal met lef’ 
Toelichting  
 
 
 
Voor u ligt de transformatie-agenda over het sociaal domein in Hengelo. De transformatie-agenda 
is een actieplan  waarin staat hoe de gemeente Hengelo samen met haar (zorg)partners gaat 
vernieuwen in de richting van het gezamenlijke ‘Hengelose’ doel voor zorg en ondersteuning: dat 
inwoners zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis een antwoord kunnen 
vinden op hun (hulp)vraag.   
 
 
 
 

 
 
Definitief juli 2016 
   



‘Transformatie’ 
 
 
UDe Hengelose ambitie voor zorg en ondersteuning 
 
Om met ontwikkelingen als individualisering en vergrijzing om te kunnen gaan, is Nederland 
eigenlijk al sinds de jaren ’80 aan het veranderen van een ‘verzorgingsstaat’ naar een 
‘participatiesamenleving’. In de participatiesamenleving is het niet meer zo dat de overheid wel 
voor de mensen zorgt, maar wordt veel meer gebruik gemaakt van de eigen mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden van mensen.  
 
In Hengelo is deze manier van denken niet nieuw. Inwoners, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties 
en de gemeente zijn al jaren bezig om het sociaal domein te ontwikkelen in lijn met deze gedachte. 
In 2014 heeft de gemeenteraad van Hengelo, na inbreng van vele partners in het sociaal domein, 
de visie op zorg en ondersteuning in de nota ‘met respect; op weg naar een nieuw stelsel voor 
maatschappelijke ontwikkeling’ vastgesteld. Dit ‘wensbeeld’ voor zorg en ondersteuning, staat in 
het kader hieronder beschreven.  

 

 
 
 
 

In Hengelo willen we dat inwoners zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dicht 
mogelijk bij huis een antwoord kunnen vinden op hun (hulp)vraag. Inwoners bepalen 
zelf wat nodig is en doen zoveel mogelijk zelf, met behulp van hun netwerk.  Komen 
zij er zelf en met lichte ondersteuning toch niet uit? Dan krijgen zij professionele 
ondersteuning op maat, passend bij hun mogelijkheden en specifieke situatie.  
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UVan ‘transitie’ naar ‘transformatie’U 
 
Per 1 januari 2015 zijn de zogeheten ‘transities’ doorgevoerd. Dit betekent dat er op het gebied 
van jeugd, zorg en werk veel verantwoordelijkheden van het Rijk naar gemeenten zijn gegaan. De 
transities waren een belangrijke stap in de goede richting. Nog nooit eerder lag de 
verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning zo dicht bij de inwoner die het betreft. Maar, de 
transities hebben ook voor een ingewikkelde uitdaging gezorgd: er moeten meer taken uitgevoerd 
worden met minder geld. Ook moeten de gemeente, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en 
inwoners nog meer als een ‘netwerk’ samenwerken, maar hebben ze tegelijkertijd ook soms 
tegenstrijdige belangen. We vinden elkaar in het hoogste doel: de best mogelijke zorg en 
ondersteuning voor de inwoners van Hengelo.   
 
Nu de transities achter de rug zijn en we samen met de partners in het sociaal domein op de 
nieuwe manier aan het werk zijn, merken we dat de transities er nog niet voor hebben gezorgd dat 
het Hengelose wensbeeld realiteit is geworden. Op dit moment nemen de gemeente en 
zorgaanbieders nog te veel taken over (met alle goede bedoelingen), en vinden inwoners het 
regelmatig moeilijk om zelf te bepalen hoe zij hun leven willen inrichten als ze te maken krijgen 
met ziekte, werkloosheid en andere vervelende zaken. 
 
Dit betekent dat we nog flink moeten vernieuwen op sociaal gebied om richting ons wensbeeld van 
Hengelo te komen. ‘We’ zijn daarbij de mensen zelf, hun omgeving, de gemeente, zorgaanbieders,  
en welzijnsorganisaties. Allemaal moeten we ons steentje bijdragen om de zorg en ondersteuning 
in Hengelo echt te kunnen vernieuwen. De veranderingen en vernieuwingen die nodig zijn, heten 
samen de ‘transformatie’. ‘Transformatie’ betekent ook wel ‘gedaanteverandering’.  We realiseren 
ons dat er op sommige gebieden in het sociaal domein meer ruimte is voor échte verandering en 
vernieuwing dan op andere gebieden. De transformatie zal dan ook geen revolutie zijn. Bovendien 
willen we alleen veranderen op plekken waar dit wenselijk is: er gaat al veel goed, en wat goed 
gaat willen we juist behouden in plaats van veranderen.   
 
 
De transformatie-agenda 
 
UWat en waarom? 
 
De ‘transformatie’ is dus de verzamelnaam voor de vernieuwingen op sociaal gebied die nodig zijn 
om zaken voor de inwoner zo goed mogelijk te organiseren. De transformatie is een ingewikkelde 
opgave: bij het sociaal domein zijn veel ‘spelers’ betrokken, zoals de inwoners en hun omgeving, 
de gemeente, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Elke speler heeft een 
eigen achtergrond, eigen beelden en eigen belangen, maar we moeten wel samen optrekken om 
ons gezamenlijke doel te bereiken:  een stad waarin inwoners zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en 
zo dicht mogelijk bij huis een antwoord kunnen vinden op hun (hulp)vraag.  
 
Omdat we niet alles tegelijk kunnen vernieuwen, moeten we keuzes maken. Waar gaan we met 
elkaar op inzetten? Hoe zien we dat voor ons? Dat verwoordt de gemeente Hengelo in de 
transformatie-agenda: een breed gedragen actieplan over hoe we samen met onze partners in het 
sociaal domein aan de slag gaan met vernieuwen.  
 
 
UUitgangspunten en kernwaarden  
 
De transformatie-agenda is gebaseerd op het beleid  dat is vastgelegd in de nota ‘met respect..’. 
De visie en de uitgangspunten uit deze beleidsnota zijn duidelijk terug te zien in de transformatie-
agenda. Naast de inhoudelijke uitgangspunten uit ‘met respect’  kent de gemeente Hengelo een 
aantal kernwaarden over de manier waarop de gemeente wil werken. Naast het feit dat we aan 
deze kernwaarden werken binnen onze eigen organisatie, vinden we deze kernwaarden ook 
belangrijk voor de manier van werken aan de transformatie met onze partners in het sociaal 
domein. Deze kernwaarden staan in het kader hieronder beschreven. 
 

- De logica (leefwereld) van de Hengelose inwoner is uitgangspunt 
- Lef hebben: daar hoort keuzes maken en daadkracht tonen bij 
- Dingen voltooien, door goed samen te werken 
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UOpbouw 
 
UThema’s, ontwikkelpunten en acties 
 
De transformatie-agenda benoemt 4 brede thema’s waarop we willen inzetten in het sociaal 
domein, met daaronder ontwikkelpunten met concrete acties. Om de ontwikkelpunten te realiseren 
gaan we de komende tijd aan de slag met de acties die bij de ontwikkelpunten horen.  Sommige 
van deze acties zijn al concreter dan andere acties. Dit is niet erg, want de transformatie is een 
leerproces: door te ‘doen’ zullen we leren en nieuwe inzichten krijgen. Daarom is de transformatie-
agenda een dynamische agenda die tijdens de uitvoering aangepast en aangevuld zal worden. Ook 
zijn de acties op de transformatie-agenda niet volledig in wat we allemaal gaan doen om te 
veranderen in het sociaal domein: de transformatie-agenda gaat niet over de dingen die ‘gewoon’ 
bij ons werk horen, maar focust echt op vernieuwing.  
 
 U‘Lef-projecten’ 
 
Om écht voor vernieuwing te kunnen zorgen is lef nodig. Er is lef voor 
nodig om te vertrouwen op anderen en om controle uit handen te 
geven. Lef tonen en dingen helemaal anders doen is spannend: 
gevolgen zijn niet altijd te overzien en het kan zijn dat je de plank een 
keer misslaat. Maar:  als we willen vernieuwen, en dat willen we, 
kunnen we geen afwachtende houding aannemen. Om deze reden 
kiezen we ervoor om met een aantal onderdelen van de transformatie-
agenda meteen, samen met partners, en vooral Umet lefU aan de slag te 
gaan. Dit noemen we ‘lef-projecten’.  
 
Lef-projecten komen voort uit onderwerpen waarop we dringend willen 
vernieuwen. Samen met onze partners in het sociaal domein gaan we in 
gesprek over hoe we op deze onderwerpen (met lef) vernieuwing 
kunnen realiseren. Op gedeelde ideeën die hieruit komen zijn we als 
gemeente bereid lef te tonen, maar vragen we dit ook van onze 
partners. Echter, niet alle goede ideeën vragen lef en daardoor zal het 
ene ‘lef-project’ gewaagder zijn dan het andere.  
 
 
De transformatie-agenda: het proces 
 
Voor de totstandkoming van de transformatie-agenda is er in september 2015 binnen de gemeente 
een werkgroep gevormd die bestaat uit beleidsmedewerkers op het gebied van jeugd, zorg en 
werk. Als eerste stap hebben we vanuit de werkgroep een groot aantal gesprekken binnen de 
gemeente gevoerd, met medewerkers van beleid en uitvoering 
van verschillende afdelingen. We hebben hen gevraagd wat zij 
als belangrijkste veranderopgaven zien voor de transformatie, 
vooral gebaseerd op hun ervaring met de vragen en behoeften 
van inwoners. Ook hebben we in dit stadium al met de 
collegeleden en een aantal raadsleden gesproken. Daarnaast 
hebben we mensen van Wijkracht en het Regionale Organisatie 
Zelfstandigen (ROZ) in dit stadium al bevraagd. Na al deze 
gesprekken hebben we een globale indeling gemaakt met 4 
thema’s, en hebben we al wat belangrijke ontwikkelpunten met 
acties benoemd.  
 
Toen we enkele veranderopgaven hadden benoemd, hebben we 
de cliëntenraden (Wmo cliëntenraad en Cliëntenraad Minima 
Hengelo) bevraagd. Ook hebben we onze (externe) partners in 
het sociaal domein door middel van een vragenformulier 
gevraagd naar de belangrijkste veranderopgaven en hun ideeën 
daarbij. We hebben zowel bij de cliëntenraden als de uitvraag 
aan partners veel waardevolle inbreng gekregen, die we 
meegenomen hebben in de transformatie-agenda.   
 
Op 10 maart was er binnen de gemeente een sectorbijeenkomst 
met alle mensen die bij de gemeente werken aan het sociaal domein van Hengelo. Op deze 
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bijeenkomst hebben we, door mensen te vragen hun gedachten op post-its te schrijven, ideeën 
opgehaald over specifieke ontwikkelpunten. Op 14 april 2016 organiseren we een conferentie over 
jeugd, zorg en werk in Hengelo (conferentie ‘Hengelo Sociaal met Lef’).  Tijdens deze conferentie 
laten we onze partners het concept van de transformatie-agenda zien en vragen we nog een 
laatste ronde suggesties. Ook zullen er tijdens deze conferentie ‘lef-teams’ (bestaande uit twee 
‘actiehouders’ van de gemeente en een aantal externe partners) starten die de lef-projecten verder 
uitwerken en uitvoeren. De lef-projecten zijn door middel van ‘visueel samenwerken’ verbeeld in 
veelzeggende tekeningen die te zien zijn op de transformatie-agenda. Tijdens de conferentie zullen 
deze platen nog wat verfijnd worden samen met onze partners, zodat er ‘gedeelde beelden’ 
ontstaan.    
 
 
Hoe nu verder?  
 
ULef-projecten 
 
Een aantal onderdelen van de transformatie-agenda zijn dus benoemd als ‘lef-projecten’ en worden 
direct uitgewerkt en opgepakt. De onderwerpen die als eerste als ‘lef-projecten’ zijn benoemd 
staan op de transformatie-agenda verbeeld. Het gaat om:  

 
Ieder lef-project kent een tweetal ‘actiehouders’ van de gemeente. Zij zorgen dat de leden van het 
‘lef-team’ elkaar spreken en dat zij samen komen tot actie. De voortgang van de lef-projecten 
wordt gemonitord door de werkgroep transformatie-agenda. Ook wordt door deze werkgroep 
periodiek gekeken of- en welke nieuwe lef-projecten er gestart moeten worden.  
 
 
UOverige acties 
 
De overige acties op de transformatie-agenda krijgen een eigen ‘actiehouder’ binnen de gemeente 
en landen in de uitvoeringsprogramma’s die horen bij het programmatisch werken uit de 
beleidsnota ‘met respect’. De werkgroep transformatie-agenda overlegt periodiek en behoudt het 
overzicht over de voortgang van de acties. Ook zorgt de werkgroep, op basis van signalen uit de 
praktijk, dat de acties en ontwikkelpunten op de transformatie-agenda up to date blijven.  
 
De uitvoering van de transformatie-agenda wordt dus vanuit de gemeente in samenhang tussen 
verschillende beleidsvelden opgepakt. Voor de vernieuwingen die voortvloeien uit de transformatie-
agenda heeft de gemeente een integraal ‘innovatiebudget’ beschikbaar. Waar mogelijk worden 
projecten ook betaald uit reguliere financieringsstromen.  
 
 
 

- ‘Doe-boerderij’: opzetten van een voorliggende ‘doe-boerderij’ 
- ‘Voor-zorg’: dag- en vrijetijdsbesteding voorliggend organiseren  
- ‘Hoe ouders worden?’ Voorbereiden op ouderschap  
- ‘VSO PRO (net)werkt!’ Toeleiden naar werk van de doelgroep VSO PRO 

(Voortgezet Speciaal Onderwijs / Praktijkonderwijs) 
- ‘Samen de vraag centraal’: integraliteit gemeente en verwijzers 

Doet u mee?  
We roepen alle ‘spelers’ in het sociaal domein van Hengelo op om mee te denken en 
mee te werken aan de transformatie, zodat alle inwoners zo snel mogelijk, zo licht 
mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis een antwoord kunnen vinden op hun 
(hulp)vraag.  
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Waarom Transformeren?
De transformatie-agenda is een actieplan 
waarin staat hoe de gemeente Hengelo 
samen met haar (zorg)partners gaat 
vernieuwen in de richting van het 
gezamenlijke ‘Hengelose’ doel voor zorg 
en ondersteuning: dat inwoners zo snel 
mogelijk, zo licht mogelijk en zo dicht 
mogelijk bij huis een antwoord kunnen 
vinden op hun (hulp)vraag.

Inhoud transformatieagenda 
De transformatieagenda benoemt 4 brede thema's waarop we 
met partners in willen zetten. Per thema zijn ontwikkelpunten 
en concrete acties vastgesteld. Zie achterzijde.
Op onderdelen willen we dringend vernieuwing. Daarvoor zijn 
we samen met partners lefprojecten gestart. Daarbij  gaan we 
met lef, vertrouwen en daadkracht te werk, met de logica van 
de Hengelose inwoner als uitgangspunt. 
Daarnaast werkt de gemeente intern aan meer verbinding 
tussen Jeugd, Wmo en Participatie. Ook daar zijn partners via 
een klankbordgroep bij betrokken.

Om ervoor te zorgen dat inwoners zo snel mogelijk, zo 
licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis geholpen 
worden, willen we in Hengelo dat er goede en laag-
drempelige dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken is. 
Wat is hiervoor nodig en hoe kunnen we dit realiseren? 
Hier gaat het Lef-team mee aan de slag!

Lef-project      Voor-zorg: dag- 
en vrijetijdsbesteding

Als onderdeel van ‘voor-zorg’ willen we in Hengelo graag
een toegankelijke en aantrekkelijke doe-boerderij, een
soort lichte en algemene variant van een zorgboerderij.
In de doe-boerderij zijn kwetsbare kinderen en jeugdigen 
van harte welkom. Voor hen én hun ouders en verzorgers 
zijn er allerlei activiteiten en vormen van lichte ondersteu-
ning. Hoe moet de doe-boerderij eruit zien en hoe krijgt het 
vorm? Hier gaan we met het Lef-team mee aan de slag!
  

Lef-project      Doe-boerderij

We willen graag dat opvoeden en opgroeien in Hengelo 
leuk is. Omdat het krijgen van kinderen niet zomaar 
iets is, willen we toekomstige ouders zo goed mogelijk 
voorbereiden op het ouderschap. Hoe kunnen we dit 
realiseren en waar is behoefte aan? Dit gaat het 
Lef-team met elkaar ontdekken!

Lef-project      Hoe ouders worden: 
voorbereiden op ouderschap 

We willen er graag voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen 
die nu een uitkering hebben of uit het onderwijs uitstromen, 
een passende baan vinden. Omdat het vooral voor kwetsbare 
jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het 
praktijkonderwijs (PRO) vaak moeilijk blijkt om een passende 
baan te vinden, willen we hier met het Lef-team op een 
vernieuwende manier oplossingen voor zoeken. 

Lef-project 
VSO PRO (net)werkt!

Soms hebben gezinnen meerdere (hulp)vragen. 
We willen deze hulpvragen in samenhang oppakken, 
en we willen niet dat inwoners van de ene naar de 
andere hulpverlener gestuurd worden. De gemeente 
Hengelo wil hier aan werken door de onderdelen 
Jeugd, Wmo en Participatie meer met elkaar te 
verbinden. Hier hebben we een klankbordgroep voor 
opgestart. Maar: ‘Samen de vraag centraal’ is niet 
alleen een opdracht voor de gemeente, maar voor 
alle partners in het sociaal domein!  

Klankbordgroep voor ‘Samen de vraag centraal’

Transformatie-agenda
‘Hengelo sociaal met lef!’

Definitief juli 2016
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Thema 

Focussen op levensloop 
Als inwoners (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben is 
het levensloopperspectief belangrijk. Welke ontwik-
kelingen zijn er in de loop der jaren te verwachten 
in hun leven? Door meer rekening te houden met het 
levensloopperspectief en daar tijdig op in te spelen 
ondersteunen we de mensen zodat zij zo ‘soepel’ 
mogelijk verder kunnen in hun nieuwe situatie.

Doorontwikkelen (algemene en 
preventieve) voorzieningen
Jongeren kunnen positief opgroeien in Hengelo. En 
inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen (met minder professionele zorg), ook 
als ze een beperking hebben. Om dat te ondersteu-
nen zorgen we voor sterke basisvoorzieningen, zoals 
buurthuizen en sportverenigingen. En voor meer 
algemene voorzieningen zoals zorg- en welzijnsdien-
sten dichtbij huis. 

Integraler ondersteunen 
Soms hebben mensen meerdere (hulp)vragen. We 
willen deze hulpvragen meer in samenhang (integraal) 
oppakken. Door goede samenwerking en afstemming 
willen we ervoor zorgen dat mensen niet van de ene 
naar de andere hulverlener gestuurd worden. We 
bieden hulp op maat.

Versterken zelf- en 
samen-redzaamheid
In Hengelo ondersteunen mensen elkaar  en regelen 
ze hun zorg en welzijn zoveel mogelijk onderling. 
Ook ‘zorgvragers’ en ouderen leveren een actieve 
bijdrage aan hun omgeving. De gemeente Hengelo 
en de samenwerkende (zorg) partners stimuleren en 
ondersteunen deze ‘samenredzaamheid’ in wijken en 
buurten. 

Ontwikkelpunt 

Toeleiden naar werk vanuit uitkering en onderwijs  

Langer zelfstandig (of in gezin) blijven wonen 
(ouderen, ggz, VG en inhuisplaatsingen jeugd)  

Overgang leeftijdsgrenzen wetgeving versoepelen 

Dag- en vrijetijdsbesteding voor bepaalde doelgroepen met 
externe partijen en inwoners voorliggend organiseren

Meer algemene ondersteuning bij problematiek van inwoners

Stimuleren gezonde en actieve leefstijl  

Meer expertise bij voorliggende voorzieningen 

Stimuleren positief opvoed- en opgroeiklimaat 

Doorontwikkelen maatwerkvoorziening

Vergroten integraliteit beleid en uitvoering gemeentebreed  

Faciliteren vindplaatsen en verwijzingen 

Ontschotten geldstromen 

Stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

Versterken van de ‘Noabergedachte’ (bij professionals én inwoners)

Actie  

- Tot vernieuwende projecten komen over toeleiding naar werk voor kwetsbare jongeren (doelgroep voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, oud-wajong).  
  Een voorbeeld hiervan is ‘project bakfiets’, waarbij kwetsbare jongeren als leerwerktraject worden ingezet om met een bakfiets afval en compost te vervoeren door de
  binnenstad. Dit project kan uitgroeien tot een besparing vanuit afvalbeheer, waarvan de middelen dan weer op andere terreinen ingezet kunnen worden.
- Werkwijze en werkhouding aanpassen aan flexibilisering van de arbeidsmarkt,  zodat het gemakkelijker wordt om tijdelijk of gedeeltelijk werk te doen (bijvoorbeeld
  snellere uitkering na tijdelijk werk).
- Ontschotten van de grenzen tussen werk, beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding ter bevordering van een soepele overgang van dagbesteding naar 
  vrijwilligerswerk of werk tegen betaling.  
- Op een nieuwe manier helpen van inwoners met problematische schulden. Voor deze groep specifiek inzetten op toeleiding naar werk, en ruimte bieden door schulden
  aan gemeente tijdelijk te ‘bevriezen’.
- In de uitvoering van sociale zaken binnen de gemeente sterker de nadruk leggen op het doel van uitstroom uit uitkeringen, ten opzichte van het administratief correct 
  verstrekken van uitkeringen.
- Passend (scholings- en werk) aanbod ontwikkelen voor 23+ jongeren zonder startkwalificatie, dat recht doet aan hun leefsituatie (inkomen, gezin en mogelijke problemen).  

- Komen tot vernieuwende projecten op het gebied van wonen-welzijn-zorg. Zo mogelijk gebruikmakend van gemeentelijk vastgoed of gemeentelijke grond ”verkoop”.
- Ervoor zorgen dat meer kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen (inhuisplaatsingen) gaan wonen in plaats van in instellingen. 
- Ervoor zorgen dat  buurtbewoners gebruik kunnen maken van (sport)aanbod binnen zorgvoorzieningen als verzorgingshuizen. 
- Begeleid wonen en beschermd wonen meer op elkaar- en op de behoefte- laten aansluiten (ook ivm komst van beschermd wonen naar gemeenten).  
- Inzet van e-health en blended care (combinatie van e-health en face-to-face zorg/ ondersteuning) vergroten, en dan met name in het voorliggende veld. 

- Selecteren van jongeren van 17 jaar waarvan verwacht wordt dat ze ondersteuning nodig hebben, en voor deze jongeren preventief overgang begeleiden. 

-  Het ontwikkelen van een voorliggende algemene (zorg)voorziening voor kwetsbare kinderen/jeugdigen, gebasseerd op bestaande initiatieven en locatie(s), dan wel kennis van burgers en mantelzorgers (doe-boerderij).
- Pilot Wijkracht, ’t Genseler en andere partners waarbij leerlingen die bijvoorbeeld uitstromen bij ’t Genseler een goede daginvulling en sociale contacten krijgen om 
  uiteindelijk de kans op werk te vergroten. 
- Uitzetten opdracht ‘dag en vrijetijdsbesteding in de wijken’: betreft een onderzoek, starten van diverse pilots (waaronder MFA Berflo Es) en opstellen van 
  subsidieregeling Jeugdhulp en Wmo. 

- Creëren van samenhangend ondersteuningsaanbod in de wijken voor doelgroepen zoals allochtone ouderen, (vroeg) dementerenden, en psychiatrische patiënten. 
- Vroegtijdig signaleren en sneller (licht) ondersteunen bij problematiek als schuldenproblematiek en eenzaamheid. 
- Creëren ondersteuningsaanbod voor mensen meht taalproblemen.
- Zorgen voor lichte ondersteuning na intensieve hulp (nazorg, waakvlamcontact). 
- Ondersteuning bieden aan (nieuwe) zwp’ers (zelfstandig werkende professionals) en ondernemers ter voorkoming van financiële problemen.
- Meer gebruik van voorliggende initiatieven op het gebied van vervoer, zoals de  GO OV app, die mensen ondersteunt in het OV. 
- Versterken rol en positie van inloopvoorzieningen voor psychisch kwetsbare inwoners (zoals AC bij de toren van Humanitas en het Vogelkwartier van Mediant). 

- Project ‘Sport en Jeugdzorg’, ter versterking van het opvoedklimaat van sportverenigingen. Heeft ook als doel jeugdhulp meer ‘sportinclusief’ te laten denken. 
- Zorgen dat medische partijen (o.a. huisartsen) kwetsbare inwoners in beeld krijgen (screenen) en dat daarop geacteerd wordt om gezondheids- en welzijnswinst te
  halen, zoals in project langgezond.nl en programma ‘kwetsbare ouderen’. 
- Implementeren van schoolgezondheidsprofielen die de gezondheidssituatie op scholen in beeld brengen.
- Inzetten op de combinatie tussen sport en zorg (renovatie Twentebad is hier voorbeeld van).  
- Doorontwikkelen van concept ‘positieve gezondheid’ in kennisteam met o.a. GGD en Universiteit Twente (onderdeel van project ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’).

- Vergroten van deskundigheid bij Wijkracht en andere partijen in het voorliggende veld (scholen, advocaten, etc) over behoeften van- en omgang met ouders en 
  kinderen in echtscheidingssituaties, en de sociale kaart op dit gebied.
- Vergroten van deskundigheid in het voorliggende veld over onderwerpen als NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en over het tijdig signaleren van een licht 
  verstandelijke beperking. 
- Doorontwikkelen en borgen inzet praktijkondersteuners bij huisartsen.
-  Vergroten van kennis bij de toegangsteams, bij Wijkracht en bij andere partijen in voorliggende veld op het gebied van andere culturen ter bevordering van de culturele  

sensitiviteit en inlevingsvermogen.  
- Bevorderen van deskundigheid bij (sport)verenigingen op specifieke onderwerpen door thema-bijeenkomsten te initiëren en (sport)leiders op te leiden. 
- Inzet op werving van en activiteiten met ervaringsdeskundigen/ambassadeurs  en expertise van ervaringsdeskundigen beter benutten bij voorliggende voorzieningen.

- Inwoners voorbereiden op ouderschap: activiteiten opzetten en evalueren (o.a. inzetten op bereiken van vaders, voorkomen van vechtscheidingen en kwetsbare inwoners voorbereiden op ouderschap).
- Optimaliseren van zorgstructuur op scholen dmv groepsarrangementen, een zorgfunctionaris vergelijkbaar met POH jeugd, en vergroten expertise op scholen over jggz (met extra aandacht voor VO).

- Op maat inzetten bij de toegang (waar mogelijk in samenhang met algemene en preventieve voorzieiningen).
- Aanbieders stimuleren ‘anders’ te werken zodat inwoners zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtmogelijk bij huis worden geholpen (deels regionaal).
- Bij de transformatie van de inkoop met aanbieders resultaatgerichte afspraken maken (regionaal).

- Integraal antwoord bieden op de hulpvraag van inwoners, waar nodig buiten bestaande (juridische) kaders. 
- Rond (integrale) knelpunten of veranderopgaven integrale teams vormen die samen de punten uitwerken.  
- Bij gehele gemeentelijke toegang brede uitvraag naar gezinssituatie: focus op het hele systeem. 
- Bij ondersteuningsplan focussen op samenwerking tussen componenten uit het plan: eigen kracht, sociaal netwerk, algemene voorzieningen en 
  maatwerkvoorzieningen. 
- Overzichtelijk maken binnen de gemeentelijke organisatie wie zich met welke onderwerpen bezig houdt (personeelskiosk-plus).

- Cliëntondersteuning verbreden met vrijwilligers.
- Digitale welzijns- informatiewijzer (over wie wat doet in het voorliggende veld) voor inwoners en professionals (Hulpwijzer Hengelo).
- Rol en positie van wijkverpleegkundigen (in relatie tot wijkteams) verstevigen.

- Projecten die integrale effecten hebben ook financieren met integrale middelen of een combinatie van verschillende ‘aparte’ middelen. 
- Verschuiven van middelen die nu voor maatwerkvoorzieningen ingezet worden naar ‘de voorkant’, zodat ze meer voor algemene voorzieningen ingezet worden.  

- Toerusten van huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en scholen om de informatie- en adviesfunctie voor mantelzorgers goed te kunnen vervullen. 
- Realiseren van één marktplaats voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. 
- Professionals stimuleren om de samenwerking met het sociale netwerk van cliënten aan te gaan. 
- Pilot mantelzorg om studenten (Verpleegkunde of Maatschappelijk Werk) in te zetten voor ondersteuning van Hengelose zorgvragers, ter vervanging van of als 
  aanvulling op de door Hengelo geïndiceerde zorg. 

- Communiceren van dagelijkse goede voorbeelden om dergelijke voorbeelden te stimuleren, onder andere d.m.v. project ‘Nieuwe Noaber’.

Lefproject
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Thema 

Focussen op levensloop 
Als inwoners (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben is 
het levensloopperspectief belangrijk. Welke ontwik-
kelingen zijn er in de loop der jaren te verwachten 
in hun leven? Door meer rekening te houden met het 
levensloopperspectief en daar tijdig op in te spelen 
ondersteunen we de mensen zodat zij zo ‘soepel’ 
mogelijk verder kunnen in hun nieuwe situatie.

Doorontwikkelen (algemene en 
preventieve) voorzieningen
Jongeren kunnen positief opgroeien in Hengelo. En 
inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen (met minder professionele zorg), ook 
als ze een beperking hebben. Om dat te ondersteu-
nen zorgen we voor sterke basisvoorzieningen, zoals 
buurthuizen en sportverenigingen. En voor meer 
algemene voorzieningen zoals zorg- en welzijnsdien-
sten dichtbij huis. 

Integraler ondersteunen 
Soms hebben mensen meerdere (hulp)vragen. We 
willen deze hulpvragen meer in samenhang (integraal) 
oppakken. Door goede samenwerking en afstemming 
willen we ervoor zorgen dat mensen niet van de ene 
naar de andere hulverlener gestuurd worden. We 
bieden hulp op maat.

Versterken zelf- en 
samen-redzaamheid
In Hengelo ondersteunen mensen elkaar  en regelen 
ze hun zorg en welzijn zoveel mogelijk onderling. 
Ook ‘zorgvragers’ en ouderen leveren een actieve 
bijdrage aan hun omgeving. De gemeente Hengelo 
en de samenwerkende (zorg) partners stimuleren en 
ondersteunen deze ‘samenredzaamheid’ in wijken en 
buurten. 

Ontwikkelpunt 

Toeleiden naar werk vanuit uitkering en onderwijs  

Langer zelfstandig (of in gezin) blijven wonen 
(ouderen, ggz, VG en inhuisplaatsingen jeugd)  

Overgang leeftijdsgrenzen wetgeving versoepelen 

Dag- en vrijetijdsbesteding voor bepaalde doelgroepen met 
externe partijen en inwoners voorliggend organiseren

Meer algemene ondersteuning bij problematiek van inwoners

Stimuleren gezonde en actieve leefstijl  

Meer expertise bij voorliggende voorzieningen 

Stimuleren positief opvoed- en opgroeiklimaat 

Doorontwikkelen maatwerkvoorziening

Vergroten integraliteit beleid en uitvoering gemeentebreed  

Faciliteren vindplaatsen en verwijzingen 

Ontschotten geldstromen 

Stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

Versterken van de ‘Noabergedachte’ (bij professionals én inwoners)

Actie  

- Tot vernieuwende projecten komen over toeleiding naar werk voor kwetsbare jongeren (doelgroep voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, oud-wajong).  
  Een voorbeeld hiervan is ‘project bakfiets’, waarbij kwetsbare jongeren als leerwerktraject worden ingezet om met een bakfiets afval en compost te vervoeren door de
  binnenstad. Dit project kan uitgroeien tot een besparing vanuit afvalbeheer, waarvan de middelen dan weer op andere terreinen ingezet kunnen worden.
- Werkwijze en werkhouding aanpassen aan flexibilisering van de arbeidsmarkt,  zodat het gemakkelijker wordt om tijdelijk of gedeeltelijk werk te doen (bijvoorbeeld
  snellere uitkering na tijdelijk werk).
- Ontschotten van de grenzen tussen werk, beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding ter bevordering van een soepele overgang van dagbesteding naar 
  vrijwilligerswerk of werk tegen betaling.  
- Op een nieuwe manier helpen van inwoners met problematische schulden. Voor deze groep specifiek inzetten op toeleiding naar werk, en ruimte bieden door schulden
  aan gemeente tijdelijk te ‘bevriezen’.
- In de uitvoering van sociale zaken binnen de gemeente sterker de nadruk leggen op het doel van uitstroom uit uitkeringen, ten opzichte van het administratief correct 
  verstrekken van uitkeringen.
- Passend (scholings- en werk) aanbod ontwikkelen voor 23+ jongeren zonder startkwalificatie, dat recht doet aan hun leefsituatie (inkomen, gezin en mogelijke problemen).  

- Komen tot vernieuwende projecten op het gebied van wonen-welzijn-zorg. Zo mogelijk gebruikmakend van gemeentelijk vastgoed of gemeentelijke grond ”verkoop”.
- Ervoor zorgen dat meer kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen (inhuisplaatsingen) gaan wonen in plaats van in instellingen. 
- Ervoor zorgen dat  buurtbewoners gebruik kunnen maken van (sport)aanbod binnen zorgvoorzieningen als verzorgingshuizen. 
- Begeleid wonen en beschermd wonen meer op elkaar- en op de behoefte- laten aansluiten (ook ivm komst van beschermd wonen naar gemeenten).  
- Inzet van e-health en blended care (combinatie van e-health en face-to-face zorg/ ondersteuning) vergroten, en dan met name in het voorliggende veld. 

- Selecteren van jongeren van 17 jaar waarvan verwacht wordt dat ze ondersteuning nodig hebben, en voor deze jongeren preventief overgang begeleiden. 

-  Het ontwikkelen van een voorliggende algemene (zorg)voorziening voor kwetsbare kinderen/jeugdigen, gebasseerd op bestaande initiatieven en locatie(s), dan wel kennis van burgers en mantelzorgers (doe-boerderij).
- Pilot Wijkracht, ’t Genseler en andere partners waarbij leerlingen die bijvoorbeeld uitstromen bij ’t Genseler een goede daginvulling en sociale contacten krijgen om 
  uiteindelijk de kans op werk te vergroten. 
- Uitzetten opdracht ‘dag en vrijetijdsbesteding in de wijken’: betreft een onderzoek, starten van diverse pilots (waaronder MFA Berflo Es) en opstellen van 
  subsidieregeling Jeugdhulp en Wmo. 

- Creëren van samenhangend ondersteuningsaanbod in de wijken voor doelgroepen zoals allochtone ouderen, (vroeg) dementerenden, en psychiatrische patiënten. 
- Vroegtijdig signaleren en sneller (licht) ondersteunen bij problematiek als schuldenproblematiek en eenzaamheid. 
- Creëren ondersteuningsaanbod voor mensen meht taalproblemen.
- Zorgen voor lichte ondersteuning na intensieve hulp (nazorg, waakvlamcontact). 
- Ondersteuning bieden aan (nieuwe) zwp’ers (zelfstandig werkende professionals) en ondernemers ter voorkoming van financiële problemen.
- Meer gebruik van voorliggende initiatieven op het gebied van vervoer, zoals de  GO OV app, die mensen ondersteunt in het OV. 
- Versterken rol en positie van inloopvoorzieningen voor psychisch kwetsbare inwoners (zoals AC bij de toren van Humanitas en het Vogelkwartier van Mediant). 

- Project ‘Sport en Jeugdzorg’, ter versterking van het opvoedklimaat van sportverenigingen. Heeft ook als doel jeugdhulp meer ‘sportinclusief’ te laten denken. 
- Zorgen dat medische partijen (o.a. huisartsen) kwetsbare inwoners in beeld krijgen (screenen) en dat daarop geacteerd wordt om gezondheids- en welzijnswinst te
  halen, zoals in project langgezond.nl en programma ‘kwetsbare ouderen’. 
- Implementeren van schoolgezondheidsprofielen die de gezondheidssituatie op scholen in beeld brengen.
- Inzetten op de combinatie tussen sport en zorg (renovatie Twentebad is hier voorbeeld van).  
- Doorontwikkelen van concept ‘positieve gezondheid’ in kennisteam met o.a. GGD en Universiteit Twente (onderdeel van project ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’).

- Vergroten van deskundigheid bij Wijkracht en andere partijen in het voorliggende veld (scholen, advocaten, etc) over behoeften van- en omgang met ouders en 
  kinderen in echtscheidingssituaties, en de sociale kaart op dit gebied.
- Vergroten van deskundigheid in het voorliggende veld over onderwerpen als NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en over het tijdig signaleren van een licht 
  verstandelijke beperking. 
- Doorontwikkelen en borgen inzet praktijkondersteuners bij huisartsen.
-  Vergroten van kennis bij de toegangsteams, bij Wijkracht en bij andere partijen in voorliggende veld op het gebied van andere culturen ter bevordering van de culturele  

sensitiviteit en inlevingsvermogen.  
- Bevorderen van deskundigheid bij (sport)verenigingen op specifieke onderwerpen door thema-bijeenkomsten te initiëren en (sport)leiders op te leiden. 
- Inzet op werving van en activiteiten met ervaringsdeskundigen/ambassadeurs  en expertise van ervaringsdeskundigen beter benutten bij voorliggende voorzieningen.

- Inwoners voorbereiden op ouderschap: activiteiten opzetten en evalueren (o.a. inzetten op bereiken van vaders, voorkomen van vechtscheidingen en kwetsbare inwoners voorbereiden op ouderschap).
- Optimaliseren van zorgstructuur op scholen dmv groepsarrangementen, een zorgfunctionaris vergelijkbaar met POH jeugd, en vergroten expertise op scholen over jggz (met extra aandacht voor VO).

- Op maat inzetten bij de toegang (waar mogelijk in samenhang met algemene en preventieve voorzieiningen).
- Aanbieders stimuleren ‘anders’ te werken zodat inwoners zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtmogelijk bij huis worden geholpen (deels regionaal).
- Bij de transformatie van de inkoop met aanbieders resultaatgerichte afspraken maken (regionaal).

- Integraal antwoord bieden op de hulpvraag van inwoners, waar nodig buiten bestaande (juridische) kaders. 
- Rond (integrale) knelpunten of veranderopgaven integrale teams vormen die samen de punten uitwerken.  
- Bij gehele gemeentelijke toegang brede uitvraag naar gezinssituatie: focus op het hele systeem. 
- Bij ondersteuningsplan focussen op samenwerking tussen componenten uit het plan: eigen kracht, sociaal netwerk, algemene voorzieningen en 
  maatwerkvoorzieningen. 
- Overzichtelijk maken binnen de gemeentelijke organisatie wie zich met welke onderwerpen bezig houdt (personeelskiosk-plus).

- Cliëntondersteuning verbreden met vrijwilligers.
- Digitale welzijns- informatiewijzer (over wie wat doet in het voorliggende veld) voor inwoners en professionals (Hulpwijzer Hengelo).
- Rol en positie van wijkverpleegkundigen (in relatie tot wijkteams) verstevigen.

- Projecten die integrale effecten hebben ook financieren met integrale middelen of een combinatie van verschillende ‘aparte’ middelen. 
- Verschuiven van middelen die nu voor maatwerkvoorzieningen ingezet worden naar ‘de voorkant’, zodat ze meer voor algemene voorzieningen ingezet worden.  

- Toerusten van huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en scholen om de informatie- en adviesfunctie voor mantelzorgers goed te kunnen vervullen. 
- Realiseren van één marktplaats voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. 
- Professionals stimuleren om de samenwerking met het sociale netwerk van cliënten aan te gaan. 
- Pilot mantelzorg om studenten (Verpleegkunde of Maatschappelijk Werk) in te zetten voor ondersteuning van Hengelose zorgvragers, ter vervanging van of als 
  aanvulling op de door Hengelo geïndiceerde zorg. 

- Communiceren van dagelijkse goede voorbeelden om dergelijke voorbeelden te stimuleren, onder andere d.m.v. project ‘Nieuwe Noaber’.

Lefproject
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Focussen op levensloop
Als inwoners (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben is 
het levensloopperspectief belangrijk. Welke ontwikke-
lingen zijn er in de loop der jaren te verwachten in hun 
leven? Door meer rekening te houden met het levens-
loopperspectief en daar tijdig op in te spelen onder-
steunen we de mensen zodat zij zo ‘soepel’ mogelijk 
verder kunnen in hun nieuwe situatie.
 
•   Toeleiden naar werk vanuit uitkering en onderwijs
•   Langer zelfstandig /in gezin blijven wonen (ouderen, 

ggz, VG en inhuisplaatsingen jeugd)
•   Overgang leeftijdsgrenzen wetgeving versoepelen

Versterken zelf- en 
samen-redzaamheid
In Hengelo ondersteunen mensen elkaar  en regelen ze 
hun zorg en welzijn zoveel mogelijk onderling. Ook ‘zorg-
vragers’ en ouderen leveren een actieve bijdrage aan hun 
omgeving. De gemeente Hengelo en de samenwerkende 
(zorg) partners stimuleren en ondersteunen deze ‘samen-
redzaamheid’ in wijken en buurten. 

•   Stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers en 
vrijwilligers

•   Versterken van de ‘Noabergedachte’ bij professionals 
en inwoners

Integraler ondersteunen
Soms hebben mensen meerdere (hulp)vragen. 
We willen deze hulpvragen meer in samenhang 
(integraal) oppakken. Door goede samenwer-
king en afstemming willen we ervoor zorgen 
dat mensen niet van de ene naar de andere 
hulverlener gestuurd worden. We bieden hulp op 
maat.

•   Vergroten integraliteit beleid en uitvoering 
gemeentebreed

•   Faciliteren vindplaatsen en verwijzingen
•   Ontschotten geldstromen

Doorontwikkelen algemene en 
preventieve voorzieningen
Jongeren kunnen positief opgroeien in Hengelo. En 
inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen (met minder professionele zorg), ook 
als ze een beperking hebben. Om dat te ondersteunen 
zorgen we voor sterke basisvoorzieningen, zoals buurt-
huizen en sportverenigingen. En voor meer algemene 
voorzieningen zoals zorg- en welzijnsdiensten dichtbij 
huis. 

•   Dag- en vrijetijdsbesteding voorliggend organiseren
•   Meer algemene ondersteuning bij problematiek van 

inwoners
•   Stimuleren gezonde en actieve leefstijl
•   Meer expertise bij voorliggende voorzieningen
•   Stimuleren positief opvoed- en opgroeiklimaat

Waarom Transformeren?

De transformatie-agenda is een actieplan waarin staat hoe 
de gemeente Hengelo samen met haar (zorg)partners gaat 
vernieuwen in de richting van het gezamenlijke ‘Hengelose’ 
doel voor zorg en ondersteuning: dat inwoners zo snel 
mogelijk, zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis 
een antwoord kunnen vinden op hun (hulp)vraag.

Transformatie-agenda
‘Hengelo sociaal met lef!’

Concept



Thema 

Focussen op levensloop 

Doorontwikkelen algemene en 
preventieve voorzieningen

Integraler ondersteunen 

Versterken zelf- en 
samen-redzaamheid

Ontwikkelpunt 

Toeleiden naar werk vanuit uitkering en onderwijs  

Langer zelfstandig (of in gezin) blijven wonen 
(ouderen, ggz, VG en inhuisplaatsingen jeugd)  

Overgang leeftijdsgrenzen wetgeving versoepelen 

Dag- en vrijetijdsbesteding voor bepaalde doelgroepen met 
externe partijen en inwoners voorliggend organiseren

Meer algemene ondersteuning bij problematiek van inwoners

Stimuleren gezonde en actieve leefstijl  

Meer expertise bij voorliggende voorzieningen 

Stimuleren positief opvoed- en opgroeiklimaat 

Vergroten integraliteit beleid en uitvoering gemeentebreed  

Faciliteren vindplaatsen en verwijzingen 

Ontschotten geldstromen 

Stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

Versterken van de ‘Noabergedachte’ (bij professionals én inwoners)

Actie  

- Tot vernieuwende projecten komen over toeleiding naar werk voor kwetsbare jongeren (doelgroep voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs, oud-wajong).  
  Een voorbeeld hiervan is ‘project bakfiets’, waarbij kwetsbare jongeren als leerwerktraject worden ingezet om met een bakfiets afval en compost te vervoeren door de
  binnenstad. Dit project kan uitgroeien tot een besparing vanuit afvalbeheer, waarvan de middelen dan weer op andere terreinen ingezet kunnen worden.
- Werkwijze en werkhouding aanpassen aan flexibilisering van de arbeidsmarkt,  zodat het gemakkelijker wordt om tijdelijk of gedeeltelijk werk te doen (bijvoorbeeld
  snellere uitkering na tijdelijk werk).
- Ontschotten van de grenzen tussen werk, beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding ter bevordering van een soepele overgang van dagbesteding naar 
  vrijwilligerswerk of werk tegen betaling.  
- Op een nieuwe manier helpen van inwoners met problematische schulden. Voor deze groep specifiek inzetten op toeleiding naar werk, en ruimte bieden door schulden
  aan gemeente tijdelijk te ‘bevriezen’.
- In de uitvoering van sociale zaken binnen de gemeente sterker de nadruk leggen op het doel van uitstroom uit uitkeringen, ten opzichte van het administratief correct 
  verstrekken van uitkeringen.  

- Komen tot vernieuwende projecten op het gebied van wonen-welzijn-zorg. Zo mogelijk gebruikmakend van gemeentelijk vastgoed of gemeentelijke grond ”verkoop”.
- Ervoor zorgen dat meer kinderen in pleeggezinnen en gezinshuizen (inhuisplaatsingen) gaan wonen in plaats van in instellingen. 
- Ervoor zorgen dat  buurtbewoners gebruik kunnen maken van (sport)aanbod binnen zorgvoorzieningen als verzorgingshuizen. 
- Begeleid wonen en beschermd wonen meer op elkaar- en op de behoefte- laten aansluiten (ook ivm komst van beschermd wonen naar gemeenten).  
- Inzet van e-health en blended care (combinatie van e-health en face-to-face zorg/ ondersteuning) vergroten, en dan met name in het voorliggende veld. 

- Selecteren van jongeren van 17 jaar waarvan verwacht wordt dat ze ondersteuning nodig hebben, en voor deze jongeren preventief overgang begeleiden. 

- Ombouwen van de kinderboerderij tot een voorliggende algemene (zorg)voorziening voor kwetsbare inwoners.
- Pilot Wijkracht, ’t Genseler en andere partners waarbij leerlingen die bijvoorbeeld uitstromen bij ’t Genseler een goede daginvulling en sociale contacten krijgen om 
  uiteindelijk de kans op werk te vergroten. 
- Uitzetten opdracht ‘dag en vrijetijdsbesteding in de wijken’: betreft een onderzoek, starten van diverse pilots (waaronder MFA Berflo Es) en opstellen van 
  subsidieregeling Jeugdhulp en Wmo. 

- Creëren van samenhangend ondersteuningsaanbod in de wijken voor doelgroepen zoals allochtone ouderen, (vroeg) dementerenden, en psychiatrische patiënten. 
- Vroegtijdig signaleren en sneller (licht) ondersteunen bij problematiek als schuldenproblematiek en eenzaamheid. 
- Creëren ondersteuningsaanbod voor mensen met taalproblemen.
- Zorgen voor lichte ondersteuning na intensieve hulp (nazorg, waakvlamcontact). 
- Ondersteuning bieden aan (nieuwe) zwp’ers (zelfstandig werkende professionals) en ondernemers ter voorkoming van financiële problemen.
- Meer gebruik van voorliggende initiatieven op het gebied van vervoer, zoals de  GO OV app, die mensen ondersteunt in het OV. 
- Versterken rol en positie van inloopvoorzieningen voor psychisch kwetsbare inwoners (zoals AC bij de toren van Humanitas en het Vogelkwartier van Mediant). 

- Project ‘Sport en Jeugdzorg’, ter versterking van het opvoedklimaat van sportverenigingen. Heeft ook als doel jeugdhulp meer ‘sportinclusief’ te laten denken. 
- Zorgen dat medische partijen (o.a. huisartsen) kwetsbare inwoners in beeld krijgen (screenen) en dat daarop geacteerd wordt om gezondheids- en welzijnswinst te
  halen, zoals in project langgezond.nl en programma ‘kwetsbare ouderen’. 
- Implementeren van schoolgezondheidsprofielen die de gezondheidssituatie op scholen in beeld brengen.
- Inzetten op de combinatie tussen sport en zorg (renovatie Twentebad is hier voorbeeld van).  
- Doorontwikkelen van concept ‘positieve gezondheid’ in kennisteam met o.a. GGD en Universiteit Twente (onderdeel van project ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’).

- Vergroten van deskundigheid bij Wijkracht en andere partijen in het voorliggende veld (scholen, advocaten, etc) over behoeften van- en omgang met ouders en 
  kinderen in echtscheidingssituaties, en de sociale kaart op dit gebied.
- Vergroten van deskundigheid in het voorliggende veld over onderwerpen als NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en over het tijdig signaleren van een licht 
  verstandelijke beperking. 
- Doorontwikkelen en borgen inzet praktijkondersteuners bij huisartsen.
- Vergroten van kennis bij de toegangsteams, bij Wijkracht en bij andere partijen in voorliggende veld op het gebied van andere culturen ter bevordering van de culturele
   sensitiviteit en inlevingsvermogen.  
- Bevorderen van deskundigheid bij (sport)verenigingen op specifieke onderwerpen door thema-bijeenkomsten te initiëren en (sport)leiders op te leiden. 
- Inzet op werving van en activiteiten met ervaringsdeskundigen/ambassadeurs  en expertise van ervaringsdeskundigen beter benutten bij voorliggende voorzieningen.

- Inwoners voorbereiden op ouderschap: activiteiten opzetten en evalueren (o.a. maatjesproject).
- Met opvoedadvies en –ondersteuning inzetten op het bereiken van vaders, en specifiek focussen op het opvoeden van jongens (omdat er relatief veel meer jongens dan
  meisjes in de jeugdhulp zitten in Hengelo).
- Optimaliseren van zorgstructuur op scholen dmv groepsarrangementen, een zorgfunctionaris vergelijkbaar met POH jeugd, en vergroten expertise op scholen over jggz.

- Integraal antwoord bieden op de hulpvraag van inwoners, waar nodig buiten bestaande (juridische) kaders. 
- Rond (integrale) knelpunten of veranderopgaven integrale teams vormen die samen de punten uitwerken.  
- Bij gehele gemeentelijke toegang brede uitvraag naar gezinssituatie: focus op het hele systeem. 
- Bij ondersteuningsplan focussen op samenwerking tussen componenten uit het plan: eigen kracht, sociaal netwerk, algemene voorzieningen en 
  maatwerkvoorzieningen. 
- Overzichtelijk maken binnen de gemeentelijke organisatie wie zich met welke onderwerpen bezig houdt (personeelskiosk-plus).

- Cliëntondersteuning verbreden met vrijwilligers.
- Digitale welzijns- informatiewijzer (over wie wat doet in het voorliggende veld) voor inwoners en professionals (Hulpwijzer Hengelo).
- Rol en positie van wijkverpleegkundigen (in relatie tot wijkteams) verstevigen.

- Projecten die integrale effecten hebben ook financieren met integrale middelen of een combinatie van verschillende ‘aparte’ middelen. 
- Verschuiven van middelen die nu voor maatwerkvoorzieningen ingezet worden naar ‘de voorkant’, zodat ze meer voor algemene voorzieningen ingezet worden.  

- Toerusten van huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en scholen om de informatie- en adviesfunctie voor mantelzorgers goed te kunnen vervullen. 
- Realiseren van één marktplaats voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. 
- Professionals stimuleren om de samenwerking met het sociale netwerk van cliënten aan te gaan. 
- Pilot mantelzorg om studenten (Verpleegkunde of Maatschappelijk Werk) in te zetten voor ondersteuning van Hengelose zorgvragers, ter vervanging van of als 
  aanvulling op de door Hengelo geïndiceerde zorg. 

- Communiceren van dagelijkse goede voorbeelden om dergelijke voorbeelden te stimuleren, onder andere d.m.v. project ‘Nieuwe Noaber’.



Bijlage: Uitwerking op- en aanmerkingen transformatie-agenda 
 

Politieke markt d.d. 9 juni 2016 
 
 
Voor-zorg, dag- en vrijetijdsbesteding 

- Verenigingen, sport, scouting, wijkcentrum faciliteren. Professionals niet te zwaar 
maken. 

- Zoek best practices in Nederland 
Leer van dat wat er elders in het land al gerealiseerd is aan veranderingen en 
experimenten.  

- Doe-boerderij; wel kijken wat er is (Geerdink, kinderboerderij, manege) 
Weten we wel wat er allemaal in Hengelo is? Kan er niet efficiënter gewerkt worden 
door o.a. een betere afstemming tussen het verschillende aanbod en de verschillende 
aanbieders.  

- Verbinding preventie en dure zorg 
Laat maatwerk en het voorliggende veld daar waar nodig samenwerken en de krachten 
bundelen. Veelal is de scheiding tussen voorliggend en maatwerk kunstmatig. 

- Ruimte voor vrijwilligers; niet te snel professioneel 
Voorkom dat de professional het werk dat in principe door de vrijwilliger of de 
mantelzorger gedaan kan/moet worden zich niet toe-eigent.    

- Pas op dat vrijwilligers niet weggeduwd worden 
In het verlengde van het voornoemde. 

 
 
Doe boerderij – voor-zorg 

- Kijk wat er is, ontbreekt er nog wat?  
Welke zorg wordt er precies lokaal gemist door ouders/jongeren en waar zou de ‘doe- 
boerderij’ zich op moeten richten. Verder concreet maken (zowel fysiek als aan kennis). 

- Connectie met Weusthag en andere faciliteiten 
Zoek/vraag: ruimte op (gerelateerde) boerderijen? Kijken naar bestaande fysieke 
mogelijkheden. Bv. ’t Weusthag en Erve Geurts. Denk ook aan manege Pentrop die per 
1-7 gaat sluiten. 

- Buitenschoolse opvang 
Welke rol kunnen zij vervullen? 

- Faciliteren van ouders, zij zijn de experts.  
Het betrekken van ouders en faciliteren in het lef- team. Er zijn nu twee ouders 
gevraagd, mogelijk kunnen zij een link zijn richting andere ouders die betrokken 
kunnen worden.  

- Wat kunnen we leren van mantelzorgers? 
De rol van netwerk en voorliggende voorzieningen qua kennis en initiatieven (denkend 
aan mantelzorgers, Wijkracht, reguliere kinderopvang, bestaande initiatieven).  
In het lef-team zijn al een aantal organisatie vertegenwoordigd, namelijk Wijkracht, 
Aveleijn, Jp van de Bent, Humanitas, GGD, Stichting woonbegeleiding jong 
volwassenen, regisseur van team Jeugd en Gezin en twee ouders van 
voorbeeldcasussen. 

- Welke afstand is acceptabel. 
Is halverwege Enschede/Borne ook nog gemeente Hengelo? 

 
 
Hoe ouders worden? Voorbereiden op ouderschap 
Concrete acties die gesuggereerd werden en meegenomen worden in lef-project: 

- Je hebt vertrouwenspersonen nodig om over ouderschap te praten: ouders helpen 
ouders 

- Zoek aansluiting bij de vroege zorg rond ouders: gynaecologen, verloskundigen, 
consultatiebureaus  

- Ouderschap een vak op het VO (?) 
Maak een plek waar kennis en kunde over dit onderwerp samen komt en waar 
ontmoeting en uitwisseling over ouderschap kan zijn (kan ook digitaal zijn) 

- Creëer een community van ouders met kinderwens 
- Randvoorwaarden voor kinderopvang voor ouders optimaliseren 
- In de blije doos toevoegen een boekje over opvoeden 
 



Overwegingen meegenomen in lef-project: 
- Hoe ver ga je je als gemeente mengen in het leven van mensen? 
- Mensen moeten keuzes maken in het leven, kinderen vragen aandacht 
- Hoe kom je toe aan een eigen leven als je kinderen hebt? Bijv. als je een kind met een 

handicap hebt. 
- Er zijn tegenwoordig veel tweeverdieners: maar liever maatregelen om te sturen op 

deeltijd werken 
- Inzetten op: er komt geen tweede kind bij als er veel problemen zijn in een gezin? 

 
Tips meegenomen in lef-project: 

- Bekijk goed wat er al is/ wat er in het verleden al was. Mogelijk dit opnieuw uitvoeren. 
- Keuzes maken in doelgroepen waar je je op richt met dit lef project 
- Bereik met dit lef project ook de LVG doelgroep (groeiend) 
- Kies insteek de onzekerheid die elke aanstaande ouder (van een eerste) heeft 
- Bedenk wat kunnen opa’s en oma’s hierin kunnen betekenen? 
- Ingang via scholen, via kinderen  ook ouders bereiken 
- Verzand niet in regeltjes 
- Met hetzelfde budget meer kwaliteit halen, meer leveren 

 
Vragen meegenomen in lef-project: 

- Meten is weten! Gaat het lef project ook echt wat opleveren? Ook in besparing van 
zorgkosten? 

- Hoe ga je vaders bereiken? 
- Schakel vroedvrouwen in en werk hiermee samen. In hoeverre is deze groep betrokken 

bij Wijkracht? 
- Met beperkte financiële mogelijkheden: is dit lef project dan waar je voldoende 

resultaat uit haalt? Moeten we hier nog iets mee? 
- Veel problemen in gezinnen ontstaan door gebrek aan geld; hoe wordt dat 

meegenomen? 
 
 
VSO-PRO (net) werkt! 

- Tussenvoorziening 
Waar we in dit LEF-project mee aan de gang willen is het creëren van een soort 
“tussenvoorzieningen”. Veel schoolverlaters van VSO/PRO/Entree kunnen (nog) niet 
zonder meer meteen aan het werk bij een werkgever. Aansluitend aan de stages van 
school zoeken wij naar mogelijkheden van praktijk-leren-werken.  

- Post NL 
Wij gebruiken Post.nl als re-integratievoorziening. Het type werkzaamheden lijkt 
geschikt voor een deel van de doelgroep. Twee opmerkingen daarbij: Post.nl wordt 
deels gefinancierd met  (bespaarde) uitkeringsgelden; deze leerlingen hebben (nog) 
geen uitkering. De werkzaamheden zijn zodanig dat weinig vakkennis (waarvoor de 
leerlingen misschien wel opgeleid zijn) nodig is. 

- LEF + vrijwilligerswerk + hoeveel sta je toe? 
Is het mogelijk dat deze leerlingen eerst als vrijwilliger bij bedrijven gaan werken en 
later in loondienst, zo was de vraag vanuit de raad. Daarbij speelt de 
verdringingsdiscussie. Wij gaan er in principe vanuit dat de loonwaarde dor de 
werkgever vergoed moet worden. 

- Werkgever! 
De suggestie was om werkgevers te betrekken bij het ontwerp van projecten e.d.  
Uiteraard is dat vanzelfsprekend, want bij de werkgevers moeten de plekken gevonden 
worden. Daarbij spreekt het vanzelf dat we aansluiten bij bestaande structuren zoals 
Werkplein. 

- Begeleiding boven 18 regelen 
Een van de knelpunten is de (financiering van de) begeleiding in het grensgebied 
tussen 18- en 18plus. Ook de overgang van bijv. jeugdzorg naar WMO of de overgang 
binnen het onderwijs naar een baan of uitkering. Het LEFproject is er juist op gericht 
om in deze hele wirwar van wetten en regeltjes de jongeren soepel door dit woud te 
begeleiden. (Overigens hebben wij als G32 afgesproken dat wij samen met twee 
ministeries in het najaar een werkconferentie gaan houden over de samenhang en 
overgang van deze wetten en de grens 18min en 18plus) 

- 60 per jaar 



Het LEFproject moet zich richten op de VSO/Pro/Entree schoolverlaters; in principe is 
dat een overzichtelijke groep (plm. 60 per jaar); dus organisatorisch moet het relatief 
simpel zijn ze allemaal in beeld te brengen en te houden. 

- Jobcoach bagagedrager 
Kern van het project zou moeten zijn dat we via verknoping van verschillende 
regelingen e.d. een soort basis-begeleider (job-coach, functie begeleiding) kunnen 
organiseren die gedurende het hele traject de jongere op de bagagedrager neemt (of 
nog mooier een tandem) 

- Jobcarving 
Binnen de participatiewet kijken we naar het opknippen van functies en banen in 
diverse taken. Deze taken kunnen dan weer aan elkaar geknopt worden als baan. Dat 
heet job-carving of functiecreatie. Deze mogelijkheden zijn uitstekend geschikt voor de 
doelgroep van het LEF-project.  

- Belangentegenstelling (werkgever lage loonwaarde, werknemer hoge loonwaarde) 
In de praktijk lopen we aan tegen perverse prikkels.  Niet alleen in dit LEF-project, 
maar ook in de uitvoering van de participatiewet. Sommige werkgevers zullen belang 
hebben bij een lage loonwaarden en dus een hoge subsidie; de werknemer maar zeker 
de gemeente heeft natuurlijk belang bij ontwikkeling naar een steeds hogere 
loonwaarde en een lagere loonkostensubsidie. 
 

 
Samen de vraag centraal 

- De vraag centraal stellen gaat uit van een integrale benadering van het gezin en dus 
kijkend naar alle leefgebieden. Dat betekent dat we ook informatie delen en daardoor 
mogelijk tegen privacy-issues aan lopen. Ook kan het zijn dat we een maatregel willen 
treffen die nog niet 100% aan de regels voldoet omdat je daarmee het totale 
hulpverleningstraject vlot trekt.  Het gaat soms om rechtmatigheid versus effectiviteit. 
De aanwezige raadsleden kiezen dan vooral voor effectiviteit en maatwerk.  

- ‘Rugdekking’ voor maatwerk vastleggen in verordening 
- Rechtmatigheid bijstand in bijzondere gevallen snel vaststellen 
- Ja, ontschotten en maatwerk leveren! Pas op: zorg dat ook bescheiden mensen de zorg 

krijgen die nodig is. Dus dat vooral aandacht voor de kwetsbare groep.  
- Veiligheid medewerkers gaat boven privacy 
- Er zijn overdrachtsmomenten op leeftijd binnen de verschillende wetgeving. Van 

jeugdzorg naar wmo, van rmc naar werk en inkomen etc.  Gekozen wordt voor een 
warme overdracht voor de klant. Dus soms het jeugdzorgtraject voortzetten na de 
leeftijd van 18 jaar zodat de klant geen hinder ondervindt van de veranderende 
wetgeving.  

 
 
Transformatieagenda algemeen 

- Lef in de maatwerkvoorziening: 
Maatwerkvoorzieningen komen niet voor in de transformatie-agenda. Ook daar 
verwachten we verandering. Mag onderdeel zijn van de transformatie-agenda. 

- Hoe krijgen we initiatieven en lef-projecten op gang? 
Dit doen we onder andere via het innovatiebudget. 

 
 
 
 



Bijlage: opdrachtformuleringen lef-projecten 
 
 
 

- Doe-boerderij 
- Hoe ouders worden? 
- VSO-Pro (net)werkt 

 
 
 
 
Doe-boerderij 
 
Waarom dit voorstel? 
Inmiddels hebben we ruim een jaar ervaring opgedaan met onze nieuwe jeugdhulp taken. We 
krijgen steeds beter zicht op de ondersteuningsbehoefte van jeugdigen en gezinnen en de 
jeugdhulp interventies die ingezet kunnen worden. 
 
In de nota ‘Met Respect’ is als één van de uitgangspunten geformuleerd om een beweging van 
maatwerk naar het voorveld te maken. Ondersteuning moet zo nabij mogelijk geboden kunnen 
worden waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van jeugdigen en hun gezin. 
 
In de Transformatie-agenda die onlangs door het college is vastgesteld is het doorontwikkelen van 
algemene en preventieve voorzieningen één van de vier thema’s die prioriteit krijgt in Hengelo. 
 
Voor Jeugd vertaalt zich dit onder andere in het Lef-project Doe Boerderij. Over dit Lef-project gaat 
dit voorstel. 
 

 
 
Wat is het probleem? 
Vanuit het team Jeugd en Gezin wordt aangegeven dat er veel gezinnen zijn die gebruik moeten 
maken van een zorgboerderij. Dit is omdat de kinderen door hun (vaak psychiatrische) 
problematiek of (verstandelijke) beperking in reguliere vrijetijds-voorzieningen geen aansluiting 
kunnen vinden. Ook de ontlasting van het gezinssysteem is vaak een reden om een kind naar een 
zorgboerderij te laten gaan. 
De zorgboerderijen zijn vaak op aanzienlijke afstand van Hengelo gesitueerd,  wat maakt dat er 
ook vaak een vervoersvraagstuk bij komt kijken. Kinderen worden uit hun vertrouwde omgeving 
gehaald. Ook zijn ouders hierdoor (vaak ongewenst) minder deelgenoot van de vrijetijdsbesteding 
van hun kind.  
 



Om hoeveel kinderen/wat voor situaties gaat het? 
In 2015 zijn er in Hengelo ongeveer 180 trajecten geweest in het kader van dagbesteding. Deze 
trajecten hebben veelal op een zorgboerderij plaatsgevonden. 
 
Voorbeeldcasussen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is het idee voor een (betere) oplossing? 
Het idee voor een betere oplossing is om in Hengelo zelf een voorziening te realiseren, waar 
kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte aansluiting vinden om een deel van hun vrije tijd 
door te brengen. Op deze manier kunnen kinderen in hun eigen omgeving opgroeien en deelgenoot 
blijven van hun gezin en de Hengelose samenleving. Ook ouders worden actief betrokken bij de 
activiteiten en de begeleiding van hun kinderen (o.a. opvoedondersteuning).  Dit draagt bij aan een 
positief opvoed- en  opgroeiklimaat voor alle kinderen in Hengelo. Als werktitel voor deze 
voorziening gebruiken we de term Doe-boerderij. Een mogelijke locatie hiervoor zou 
kinderboerderij ’t Weusthag kunnen zijn. 
 
Wat levert dit op? 
Voor de kinderen en gezinnen: Normaliseren, mee kunnen doen, erbij horen, thuisnabij, in een 
vertrouwde omgeving, eigen regie. 
Voor de gemeente Hengelo: Blije inwoners, Besparing op de inzet van Jeugdhulpgeld, inspelen op 
de diversiteit in de samenleving, stevige pedagogische civil society. 
 
 
  

Een meisje van 13 jaar, waarbij er sprake is van een autisme spectrum stoornis. Ouders zijn 
gescheiden en het meisje is woonachtig bij moeder. Vader heeft een beperkte rol in de 
opvoeding en verzorging van het meisje, gezien de mate van eigen belastbaarheid. Moeder 
en dochter hebben een duidelijk plan, waarbij de zorgboerderij een essentieel onderdeel  is  
voor zowel moeder als dochter. Mediant is in beeld voor passende behandeling van het 
meisje. Het meisje gaat naar een zorgboerderij in Enschede  en heeft een beschikking voor 
200 dagdelen maatschappelijke deelname niveau 2 en 90 etmalen verblijf voor de duur van 
een jaar bij de zorgboerderij. Met als doel het meisje te stimuleren in de sociale omgang, het 
bieden van structuur en invulling van de vrije tijd en mede om de draaglast en draagkracht 
van moeder in evenwicht te houden. Moeder geeft aan het een groot gemis te vinden dat er 
geen passende voorziening is  in hun eigen omgeving aansluitend op de hulp- en 
begeleidingsvraag van haar dochter. Daarbij maakt moeder zich zorgen om de forse groei 
van deze zorgboerderij (de mate van problematiek en hoeveelheid kinderen) en het 
financiële aspect wat momenteel de boventoon lijkt te voeren bij de zorgboerderij.  
 

Een jongen van 10, wonend bij zijn beide ouders en jongere zusje en broertje. Deze jongen 
heeft  ADHD en er is vanuit Mediant passende behandeling in gezet. Ouders geven aan veel 
zorg op maat en toezicht te moeten bieden aan hun zoon. Hun zoon kon niet deelnemen aan 
een reguliere BSO, waardoor opa en oma meer in beeld kwamen als beide ouders aan het 
werk waren. Deze zorg werd te zwaar voor grootouders gezien hun eigen draagkracht en 
ouders hebben hun werktijden aangepast op de schooltijden van hun zoon. Vervolgens wordt 
de jongste zoon behoorlijk ziek en vraagt dit veel van het gezin en hun netwerk om beide 
jongens de noodzakelijke zorg te bieden. En daarbij niet te vergeten ook nog aandacht voor 
het welzijn van hun dochter. Moeder geeft aan het netwerk uitgeput raakt door de langere 
tijd inzet van zorg en ze had graag gezien dat er in de omgeving van Hengelo een vorm van 
vrijetijdsbesteding plus was geweest. Zodat haar oudste zoon in zijn eigen vertrouwde 
omgeving had kunnen verblijven met passende begeleiding. Dit bleek helaas niet mogelijk 
qua aanbod en ouders kozen voor een zorgboederij in Geesteren, waarbij de reistijd echter 
een grotere belasting was dan het moment van ontlasting. Na een zoektocht is er nu 
passende zorg ingezet middels een zorgaanbieder in Boekelo gericht op outdoor activiteiten 
voor jongens. Deze jongen heeft nu een beschikking voor maatschappelijke deelname voor 6 
dagdelen per maand en kortdurend verblijf 2 etmalen per maand met vervoer. Moeder geeft 
aan dat ze het erg jammer vindt dat hun zoon niet echt geïntegreerd is in de wijk en weinig 
contact heeft met andere leeftijdsgenootjes. Gelukkig is er wel een buurjongen met een 
eigen hulpvraag waarbij ouders soms speelmomenten creëren onder toezicht. 



Wat is hiervoor nodig? 
In 2016 gaat een projectleider  in samenspraak met gezinnen en betrokken partijen 
een plan van aanpak ontwikkelen. Streven is om dit plan in januari 2017 gereed  
te hebben. 
Tijdens de conferentie ‘Hengelo Sociaal met lef!’ (14 april jl.) heeft een brainstormsessie 
plaatsgevonden en is een zogenaamd Lef-team gevormd om hiermee aan de slag te gaan. 

Deelnemers in dit Lef-team zijn onder andere: Wijkracht, Aveleijn, Jp van de Bent, 
Humanitas, GGD, Stichting woonbegeleiding jong volwassenen, Regisseur van team 
Jeugd en Gezin, Ouders van de twee voorbeeldcasussen. Mogelijk worden nog 
andere partijen betrokken in het verdere traject. 
Ook tijdens de politieke markt van 9 juni jl. is input  
opgehaald met betrekking tot dit Lef-project. 

 
 
 
 
 
Afhankelijk van de haalbaarheid van het plan van aanpak, 
is het streven erop gericht om in 2017 het concept Doe-boerderij daadwerkelijk te gaan realiseren. 
Voor dit implementatietraject is het ook van belang om middelen te reserveren. 
          
Begroting 2016   
     
€ 24.000 projectleider voor de 
ontwikkelfase  (7 maanden)  
€   4.000 activiteiten Lef-
team/ontwikkel/communicatiebudget + 
-------------------------------------------- 
€ 28.000 totaal 
 
 
Begroting 2017 
€ 56.000 projectleiderschap 0,7 fte 
voor de implementatiefase (12 
maanden) 
€ 15.000 activiteiten/ 
ontwikkel/communicatiebudget + 
-------------------------------------------- 
€ 71.000 totaal 
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Hoe ouders worden? 
 
Aanleiding 
De gemeente Hengelo heeft een transformatie agenda samengesteld voor het sociale domein. 
Transformatie is nodig om de ambitie te kunnen waarmaken (uit Met respect…): 
“Hengelose inwoners kunnen zoveel mogelijk zélf, met behulp van hun eigen netwerk en eventueel 
algemene vormen van ondersteuning. Lukt dat niet, dan kunnen ze bij de gemeente een beroep 
doen op hulp en ondersteuning, waarbij hulpverleners maatwerk leveren.” 
De gemeente Hengelo wil een positief opvoed- en opgroeiklimaat stimuleren.  
 
In voorgaande jaren is met de CJG ontwikkeling in Hengelo al ingestoken op meer preventie. Op 
het gebied van voorbereiden op ouderschap en positief opvoeden is er op allerlei terreinen al 
ingezet. Door maatschappelijke ontwikkelingen zijn er nieuwe probleemvelden ontstaan.   
 
Probleemstelling 
Verschillende maatschappelijke tendensen hebben een negatieve invloed op het beoogde positieve 
opvoed- en opgroeiklimaat in Hengelo en leiden tot meer aanspraak op maatwerkvoorzieningen in 
de gemeente Hengelo. 
Eén op de drie echtparen in Nederland gaan scheiden. Het aantal vechtscheidingen neemt toe. 
70% van kinderen en jongeren die met jeugdhulp of jeugd ggz in aanraking komt, heeft 
gescheiden ouders. Uit onderzoek blijkt dat ouders vaak relatieproblemen krijgen doordat ze het 
niet eens zijn over de opvoeding van de kinderen.  
 
Een ander signaal is dat er meer jongens dan meisjes gebruik maken van jeugdhulp. En aan de 
voorkant zien we dat opvoedondersteuning gericht is op moeders en dat moeders er het meest 
gebruik van maken. Hoe kunnen we vaders / mannelijke leerkrachten en docenten meer betrekken 
bij opvoedadvies, zodat het meer kan bijdragen aan een positief opvoedklimaat voor jongens? 
 
Een derde signaal is dat we kwetsbare ouders nog niet altijd voldoende bereiken met algemene 
voorzieningen. Hoe kunnen we licht verstandelijk beperkte (aanstaande) ouders voorbereiden op 
ouderschap? Wat is daar voor nodig? 
 
Wat is het idee voor een betere oplossing 
Inwoners van Hengelo voorbereiden op ouderschap, voordat zij kinderen hebben, zodat zij beter 
weten wat ouders worden met zich mee brengt. Daarnaast ouders meer handvatten geven om het 
belang van kinderen voorop te zetten bij een scheiding en eerder ondersteund worden bij een 
scheiding. 
 
Wat levert het op? 
Het levert inwoners van Hengelo op dat ze voorbereid zijn op ouderschap en opvoeden. Dit kan 
naast relatieproblemen ook opvoed- en ontwikkelingsproblemen voorkomen.  
Voor de gemeente levert het een bijdrage aan een positief opvoed- en opgroeiklimaat op. En wordt 
er gewerkt aan het voorkomen en/of verminderen van het aantal vechtscheidingen, gebruik van 
jeugdhulp en (jeugd) GGZ als gevolg van scheidingsproblematiek en opvoedproblemen door 
relatieproblemen. 
 
Waar zit het Lef in? 
Het is lef om als gemeente in gesprek te gaan met inwoners over ouderschap en opvoeden, 
voordat ze kinderen krijgen of op een moment waarop mensen misschien nog niet bezig zijn met 
een gezin vormen: bijv. Bij aanvang van een relatie, of als je nog tiener bent. 
Ook zoeken we naar vernieuwende vormen van communicatie en ' ongebruikelijke' partners om 
mee samen te werken, bijv. ervaringsdeskundigen. 

Projectbeschrijving 

Doelstelling 
1.Inwoners van Hengelo voorbereiden op ouderschap, voordat zij kinderen hebben, zodat zij beter 
weten wat ouders worden met zich mee brengt.  
2. Ouders in Hengelo meer handvatten geven om het belang van kinderen voorop te zetten bij een 
scheiding en eerder ondersteuning in te zetten bij een scheiding om vechtscheiding en kinderen in 
de knel te voorkomen. 
3. Ervaringen en drijfveren van (kwetsbare groepen) vaders in Hengelo in kaart brengen, aandacht 
vragen voor hun rol in Hengelo en i.s.m. de doelgroep hier aanbod voor opvoedondersteuning 



ontwikkelen en implementeren. Om hiermee opvoedvragen van vaders beter te beantwoorden en 
opvoedproblemen te voorkomen.  
 
Beoogd resultaat 
 
Deelproducten 
Voorbereiden ouderschap: 

1. Kwetsbare ouders (LVG): ontmoetingsgroep in 3 wijken voor en door doelgroep. 
Ondersteund met online ontmoetingsgroep, met beeldmateriaal ouderschap geschikt voor 
deze doelgroep.  Beiden in co-productie met ervaringsdeskundigen / doelgroep zelf.  

2. Besluit met muisjes, traject VNG; ontwikkelen online tool voor gezinnen om afspraken te 
maken over opvoeden van kinderen en scheiden (nog voor de conceptie).  

3. Onderzoeken of en hoe centering pregnancy (groepsbegeleiding van de zwangerschap) kan 
bijdragen aan een goede voorbereiding op ouderschap voor aanstaande ouders in Hengelo, 
i.s.m. verloskundige praktijken, JGZ een aanstaande ouders. 

 
Preventie scheidingproblematiek: 

1. Pilot vroegtijdige, gratis mediation bij scheiding; een vorm van mediation onderbrengen in 
pilot bij Wijkracht en bij 25 gezinnen met kinderen in scheiding vroegtijdig starten met doel 
vechtscheiding te voorkomen, en aandacht voor belang kinderen voorop te krijgen in 
afspraken onderling. 

2. Werknemers van gemeente Hengelo school ondersteunen bij balans ouderschap/werk; 
onderzoeken hoe de gemeente haar werknemer kan ondersteunen bij goede balans 
ouderschap en werk, evt. na een scheiding (eerste jaar na scheiden 7% meer 
ziekteverzuim).  

 
Vaders 

1. Kwalitatief onderzoek op basis van sociale marketing (inzicht in gedrag, ervaringen en 
drijfveren vaders op gebied van opvoeden) + campagne (volgt uit onderzoek wat de 
insteek moet zijn om bepaalde groep vaders aan te spreken). Evt. specifieke groep vaders.   

2. Tijdelijk inzetten van een mannelijke Loes medewerker (half jaar voor 12-16 uur). Voor het 
opzetten van een Hengelo’s netwerk van actieve vaders/leerkrachten, zorgprofessionals/ 
hulpverleners die een programma voor en door vaders in Hengelo opzetten en draaien 
(scouting betrekken) m.b.t. vaderschap/opvoedondersteuning vaders. Meenemen 
ervaringen verleden: dad’s united en vaders van betekenis 
 

Kwaliteitseisen organisatie 
Kwaliteitseisen genoemd door de gemeente Hengelo zijn: met lef, behouden wat goed is, 
kostenbesparend voor jeugdhulp. 
 
Kwaliteitseisen en acceptatiecriteria voor meedenkers 
Input vanuit politieke markt en werkshops conferentie Sociaal met lef april 2016: 

• Burgers betrekken,  
• Je hebt vertrouwenspersonen nodig om over ouderschap te praten: ouders helpen ouders 
• Zoek aansluiting bij de vroege zorg rond ouders: gynaecologen, verloskundigen, 

consultatiebureaus  
• Maak een plek waar kennis en kunde over dit onderwerp samen komt en waar ontmoeting 

en uitwisseling over ouderschap kan zijn (kan ook digitaal zijn) 
• Bereik met dit lef project ook de LVG doelgroep (groeiend) 
• Kies insteek de onzekerheid die elke aanstaande ouder (van een eerste) heeft 
• Bedenk wat kunnen opa’s en oma’s hierin kunnen betekenen? 
 

Kwaliteitseisen en acceptatiecriteria voor gebruikers 
Nog onderzoeken per onderdeel. 
 
Scope 
Naast de deelresultaten uit dit Lef project zullen in het uitvoeringsplan 2017 voor programmalijn 
Opvoeden en Zorg activiteiten opgenomen worden rondom het thema ouderschap. Deze vallen niet 
binnen de scope van het LEF project. 

Overweging die wordt meegenomen: hoe ver ga je je als gemeente mengen in het leven van 
mensen rondom het thema voorbereiden op ouderschap?  



Projectgroep leden 
Alinda Berkhof (Aveleijn), Jolien te Hennepe (Wijkracht), Miranda Pol (Loes regionaal), Jacqueline 
Groener (Verloskundige Dora) 
 
Begroting 
Ontmoetingsgroep kwetsbare ouders   Totaal  2016  2017 
trekker 6 mnd 4/wk € 8.160 € 2.720 € 5.440 
Inrichten online omgeving € 1.000 € 0 € 1.000 
Subtotaal € 9.160 € 2.720 € 6.440 
Centering parenting € 10.000 € 0 € 10.000 
Besluit met muisjes       
Bijdrage landelijk traject € 25.000   € 25.000 
Vroegtijdige mediation       
trekker 6 mnd/8 uur per week € 16.320 € 5.440 € 10.880 
uitvoering mediation 25 gezinnen lage ses, 3 mnd 2 uur per week € 25.500 € 0 € 25.500 
onderzoek effectiviteit € 10.000 € 0 € 10.000 
subtotaal € 51.820 € 5.440 € 46.380 
Vaders       
Mannelijke Loes medewerker 6 mnd € 32.640 € 0 € 32.640 
Sociaal marketing onderzoek vaders  € 7.500 € 0 € 7.500 
campagne rol vaders in opvoeding € 10.000 € 0 € 10.000 
ontwikkelen aanbod voor vaders € 5.000 € 0 € 5.000 
Hengeloos netwerk vaders en zorgprofessionals  € 2.500 € 0 € 2.500 
Subtotaal € 57.640 € 0 € 57.640 
Totaal € 153.620 € 8.160 € 145.460 
 
 
 
 
 

  



VSO-PRO (net)werkt 
 
Inleiding 
Veel jongeren vinden gelukkig hun weg en zoeken na het afronden van hun studie een baan. 
Voor een beperkte groep, ongeveer 60 jongeren op jaarbasis is dat moeilijk en lukt dat vaak niet 
zonder ondersteuning. Dit betreft met name jongeren die de VSO Pro scholen verlaten. 
Juist voor deze groep willen we een “tussenvoorziening” creëren.  
In dit LEF-project gaat het erom dat we, aansluitend aan de stages, zoeken naar mogelijkheden 
van praktijk, leren en werken.  
 
Op 14 april jongstleden heeft er werkconferentie plaatsgevonden waaraan verschillende 
stakeholders hebben deelgenomen. 
Ook heeft er een politieke markt plaatsgevonden op 9 juni waarin de leden van de gemeenteraad 
hun inbreng konden leveren. 
Dat heeft voldoende opgeleverd om het project verder vorm te kunnen geven. 
Gelet op de beschikbare capaciteit binnen sociale zaken ligt het voor de hand om voor dit project 
een (externe) tijdelijke kwartiermaker aan te stellen die de project start up verzorgd en verder 
inhoud geeft aan het project. 
 
Wat moet er binnen het project geregeld worden 
Wij vinden het belangrijk dat de overgang van bijv. jeugdzorg naar WMO of Participatiewet en de 
overgang van onderwijs naar een baan soepel verloopt. Het LEF-project is er op gericht om de 
jongere soepel door het woud van wet en regelgeving te begeleiden.  
 
Verder willen we via het ROZ en Werkplein Twente (Locatie de Gieterij) de werkgevers betrekken 
bij dit project. Wij willen er naar streven om een aantal werkgevers te laten “optreden” als 
ambassadeurs van deze doelgroep. 
 
Wij streven er naar om de jongere in een zo regulier mogelijke werksetting te laten werken. Dat 
betekent dat er geen sprake mag zijn van verdringing en dat in principe de loonwaarde door de 
werkgever vergoed moet worden. 
 
Uit de praktijk blijkt dat deze groep jongeren vaker problematiek op meerdere leefgebieden 
ervaart. 
Kern van het project zou moeten zijn dat we via verknoping van verschillende regelingen e.d. een 
“Lifecoach” (persoonlijk begeleider op meerdere leefgebieden) , kunnen organiseren die gedurende 
het hele traject de jongere op de bagagedrager neemt. 
 
Profielschets Kwartiermaker  VSO Pro (net)werkt 
Doelstelling: Wij vragen van de kwartiermaker om een “tussenvoorziening” te creëren voor 
kwetsbare jongeren ie de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt vergemakkelijkt. 
 

Resultaat 
1. Opzetten van een nieuwe structuur c.q. werkwijze voor kwetsbare jongeren die zonder 

deze structuur nog niet naar de arbeidsmarkt kunnen. 
2. Het verbinden van de verschillende stakeholders (ook ouders) aan het project en aan 

elkaar. 
3. Het project moet een structuur opleveren die een soepele overgang van school naar 

(regulier) werk waarborgt zonder obstakels van 18- naar 18+ in begeleiding en financiën. 
4. Een omschrijving opleveren van de “lifecoach” die begeleiding kan bieden op meerdere 

leefgebieden. 
5. Een werkwijze opleveren die de partners zelf kunnen integreren in hun dagelijkse werk na 

afloop van het project, met een duidelijke beschrijving van de rollen en 
verantwoordelijkheden. 

Taken 
• Project uitzetten en plannen ten behoeve van doelstelling en resultaat 
• Projectorganisatie daarop opzetten/ aanpassen 
• Project en voortgang bewaken 
• Verbinding leggen met stakeholders, zoals; Vso scholen, Pro scholen, ROZ, Werkplein 

Twente, ouders, Wijkracht, sociale zaken/ RMC, onderwijs en zorg, aanbieders van 
dagbesteding, werkgevers. 



• Onderzoeken van financieringsmogelijkheden. 
• Bestuurlijke besluitvorming (lokaal) voorbereiden 
• Mijlpalen (go-no-go) monitoren. 

Competenties 
• Kennis van en ervaring met projectmatig werken 
• Verbinder en aanjager die praktisch ingesteld is  
• Analytisch denkvermogen 
• Affiniteit en / of ervaring met de doelgroep 
• Vernieuwend kunnen denken (vanuit aansluiting onderwijs arbeidsmarkt) 
• Beschikken over politieke/ organisatie sensitiviteit 

Indicatie tijdsinvestering 
Totaal: 1 jaar (1september 2016 tot 1 september 2017) 
Gemiddeld 2 dagen per week  

Indicatie kosten 
Externe ondersteuning   €  104.000,-P0F

1 
Organisatie en communicatie  €      5.000,- 
Onvoorzien    U€      5.000,-U  + 
Totaal     €   114.000,-     
 

Financiering: 
De kosten worden gefinancierd uit het innovatiebudget. 

1 16 uur x 52 weken x € 125,- per uur = € 104.000,- 
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