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Op  de  agenda  vandaag

• EVI  panels  – proces

• Bespreken  van  uw  input  aan  de  hand  van  thema’s



Ter  herinnering…

• Doel:  “beleidsdocument”  2016  – 2017;;

• In  die  periode:  ontwikkeling   /  transformatie  /  groei  naar  gezamenlijk:
– Samen  =  6  gemeenten  met  oog  voor  couleur  locale;;
– Samen  =  3  decentralisaties,  zoveel  mogelijk  integraal.

• Input  uit  verschillende  panels  wordt  gematched en  gemixt  
ingebracht;;

• Nu  is  de  productieperiode,  besluitvorming  volgt  nog.



EVI  – panels  maart  tot  en  met  mei

4  doelgroepen

Portefeuillehouders/directeuren

8	  april

Cliëntenraden	  /	  burgers

23	  maart
23	  april	  
7	  mei

Dienstverleners

Wmo
26	  maart
19	  mei

Jeugd
24	  maart
13	  april	  
11	  mei

Participatiewet
7	  mei

Gemeenteraden

13	  mei



Fase Periode	   wie
Voorbereiden t/m	  februari projectleiders
Interactief	  proces Maart	  t/m	  mei Panels
Schrijven Mei	  t/m	  juni Schrijfgroepen
Afstemmen Juli Schrijfgroepen,	   panels

thematisch
finale September Schrijfgroepen,	   panels,	   plenair

besluitvorming September	  t/m	  December Projectstructuur,	  colleges,	   raden,	  
DB/AB

implementatie t/m	  april Uitvoering	  en	  beleid

Waar  staan  we  nu?



Keukentafelgesprek

• Goed  voeren  van  keukentafelgesprekken   vraagt  
ontwikkeling   vakmanschap  en  hoge  kwaliteit  
toegangsteams

• Maatwerk:  inwoner  met  specifieke  kansen,  
mogelijkheden   en  eigen  kracht  als  uitgangspunt

• Inzet  familiegroepsplan
• Overheid  faciliterend en  ondersteunend
• Regie   inwoner  en  professional



Informele  Zorg

• Mantelzorgondersteuning
• Verminderen  regeldruk
• Faciliterend en  ondersteunend.  Vanuit  Participatiewet:

– Ruimte  voor  vrijwilligerswerk
– Mantelzorgers vrijstelling  voor  tegenprestatie
– Deregulering

• Aandacht  voor  jeugdige  mantelzorger
• Integraal  werken  en  samenwerken,  met  name  tussen  
formele  en  informele  zorg



Werk  – Inkomen  – Armoede  

Uitgangspunten:
• Doel  Participatiewet:  bevorderen  werken  en  participeren  
naar  vermogen

• Evenwichtige  verdeling:  alle  voorzieningen   voor  alle  
doelgroepen,  waarbij  noodzaak  en  doeltreffendheid  
maatwerk  zijn  

• Deregulering  en  maatwerk  vs onzekerheid  en  willekeur
• VN-verdrag over  rechten  mensen  met  handicap
• Diagnose  |  plaatsing  |  ontwikkeling



Werk  – Inkomen  – Armoede  

• Armoede  breed  
– Inkomen,  zelfredzaamheid,  maatschappelijke  participatie,  
gezondheid,  wonen  en  leefomgeving.  

• Opdracht  Armoede
– Onderzoek  en  conferentie
– Problematiek,  doelgroep  en  effectiviteit  instrumenten  in  beeld
– In  brede  afstemming  bepalen  thema’s  
– Bepaling   regionaal/lokaal
– Harmonisatie  



Werk  – Inkomen  – Armoede  

Voorzieningen  re-integratie
• Klantmanagement:  vakmanschap  consulenten  voorop
• Diagnose,  gericht  op  arbeidsvermogen,  zelfredzaamheid  en  
begeleidingsbehoefte.  Via  oa quick scan,  loonwaardebepaling

• Plaatsing
– Podium24
– Detacheringsfaciliteit
– Uitstroom- en  loonkostensubsidie  10d  Participatiewet
– Werken  met  behoud   van  uitkering
– Jobcoaching en  werkplekaanpassing
– Maastricht-Heuvelland alternatief  beschut  werk  
– Regionaal   werkbedrijf  en  garantiebanen



Werk  – Inkomen  – Armoede  

• Ontwikkeling,  oa.  scholing,  sociale  activering,  leer/werk
– Project  glaszetters  >  samenwerking  St.  Jozefschool  en  
glaszetters

• Overige  ondersteuning,  oa.  vrijwilligerswerk   en  
onkostenvergoeding

• Tegenprestatie



Voorzieningen  in  de  wijk  - burgerkracht

• Randvoorwaardelijk
• Kaders  met  maximale  ruimte  voor  maatwerk  inwoner  en  
professional

• Co-creatie met  inwoners  en  professionals
• Geen  onnodige  registratie  of  gegevensuitvraag:  gezonde  
administratieve  processen

• Eenvoudige,   integrale  en  toekomstbestendige  uitvoering
• Betere  aansluiting  bij  overgang  tussen  wetten  18- en  18-plussers
• Vereenvoudiging  re-integratie  instrumenten



Voorzieningen  in  de  wijk  - Burgerkracht

• Verschuiving  van  verzorgingsstaat  naar  participatiesamenleving
• Eigen  kracht  burger
• Mensen  aan  de  slag  in  (eigen)  wijken/kernen:  

• Servicepunten  Werk  en  Bemiddeling  
• Inzet  maatschappelijk  vastgoed  als  gezinshuis  (Maastricht)  of  
huiskamerprojecten  (Eijsden-Margraten)

• Burger  met  specifieke  kansen  en  mogelijkheden  als  uitgangspunt
• Starten  niet  bij  “0”.  Leren  van  best  practices,  vertalen  naar  maatwerk
• Stimuleren  en  ondersteunen  van  innovaties  voor  jeugd(zorg)  voor  
burgers,  verenigingen  en  (maatschappelijke)  organisaties

• Kanteling  in  gemeentelijke  processen  en  cultuur



Samen  kunnen  we  het  zelf!

Jeugd  |  Werk  |  Zorg
Maastricht-Heuvelland


