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1- Notagegevens   
Notanummer 653768
Opsteller P. Brinkman
Telefoon 3967
Datum  2-11-2011
Programma:   

 01b. Publieke dienstverlening
Portefeuillehouder  Burgemeester
  

  

2- Bestuursorgaan   

 B & W gfedcb  15-11-2011

 Raad gfedc  
 OR gfedc  

College van B & W   
- Burgemeester - Weth. Ahne 
- Weth. Swart - Weth. De Jager 
- Weth. Pierey

Besluitenlijst     d.d.   d.d.

 Agenda gfedc   Akkoordstukken gfedcb  15-11-201 Vertrouwelijk gfedc  

  

Routing d.d. 
Teammanager R. Passchier  8-11-2011
Adjunct-directeur W. de Jong  8-11-2011
A.P. Heidema  

  par. 

 adj.secr. gfedcb   

 gem.secr. gfedcb   

BIS  openbaar   besloten  Vertrouwelijk nmlkji nmlkj nmlkj
    

(paraaf adjunct-secretaris) 

Bijlagen 
Raadsmemo Wijkwinkel
Persbericht Wijkwinkel

15-11-2011

1 De Wijkwinkel binnen de huidige financiële kaders voort te zetten;

2 de gedelegeerd opdrachtgever van het programma Burger en Bestuur opdracht te geven een 
plan voor doorontwikkeling van de Wijkwinkel op te stellen en deze begin 2012 in het College 
te brengen;

3 in het najaar van 2013 opnieuw een evaluatie uit te voeren en op basis daarvan te beslissen 
over voortzetting van de Wijkwinkel;

4 bijgevoegde raadsmemo vast te stellen en deze ter informatie aan de Raad aan te bieden.

5 dit besluit openbaar te maken vergezeld van een persbericht.
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Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkj nmlkji
Begrotingswijziging  Ja  Nee nmlkj nmlkji

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkj nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedcb

 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform AWB Bekendmaking conform AWB 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedc  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedc  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedc  Overig, namelijk gfedc

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

middels bijgevoegd persbericht.

nmlkj

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji

3/ 4 



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Op 1 juli 2008 heeft uw college de nota MO-ket (Wijkwinkel) vastgesteld. Deze is in september 2008 ter 
kennisneming aan de Raad voorgelegd. Afgesproken is dat in 2011 de eindevaluatie plaatsvindt van de 
Wijkwinkel, op basis waarvan beslist wordt over voortzetting. Deze evaluatie treft u in bijgaande aan, 
inclusief een overzicht van alle resultaten binnen het stelsel van wijkwinkels.
  
Beoogd resultaat 
Met voortzetting van de Wijkwinkel krijgt het stelsel nog tijd om zich te ontwikkelen en daarbij mee te 
groeien met de ontwikkeling van de woonservicezones. Zowel gemeente als de Bibliotheek zien 
mogelijkheden om het concept Wijkwinkel door te ontwikkelen. Dit kan door vernieuwing en door meer 
maatwerk te leveren per woonservicezone. Binnen de huidige financiële kaders kan het stelsel van 
wijkwinkels dus – hoewel niet geheel- nog wel verder uitgerold worden. Het commitment van de 
maatschappelijke partners is hierbij nadrukkelijk nodig.  
  
Kader 
De nota "MO-ket: Maatschappelijke Ondersteuning en Publieke Dienstverlening", vastgesteld door uw 
college in juni 2008.
  
Argumenten voor en tegen 
Als teruggekeken wordt naar de doelstellingen uit de MO-ketnota, dan is de conclusie dat deze nog niet 
geheel gehaald zijn. Het volledige stelsel is nog niet volledig uitgerold, in vijf woonservicezones is er nog 
geen wijkwinkel. De bijdragen vanuit de partners blijven achter: in plaats van de begrote 160.000 euro 
blijkt 100.000 euro een realistischer bedrag te zijn. De klantenaantallen – met name aan de fysieke 
loketten - zijn nog klein.   
  
De wijkwinkels maken echter een belangrijk onderdeel uit van de ontwikkeling van de woonservicezones. 
In de evaluatie van de pilot-woonservicezones worden de wijkwinkels zelfs van cruciaal belang genoemd. 
De woonservicezones zélf zijn bovendien ook nog niet volledig 'uitgerold'. Zodra dit wel het geval is kan dit 
mogelijk een impuls geven aan de Wijkwinkel, zowel door klanten als partners.  
  
Draagvlak 
Met name voor de digitale diensten van de Wijkwinkel is er grote belangstelling, de klantenaantallen 
stijgen nog steeds hard. De klantenaantallen bij de fysieke vestigingen van de Wijkwinkel zijn kleiner, de 
tevredenheid bij klanten is echter groot. Ze worden op een vriendelijke manier geholpen, krijgen een 
antwoord op hun vraag en geven in ruime meerderheid aan de Wijkwinkel nog een keer te bezoeken. 
Vrijwel alle maatschappelijke partners (o.a. het platform WZW) vinden de wijkwinkels erg nuttig en willen 
graag hun diensten via de wijkwinkels aanbieden, hoewel de financiële situatie van veel van deze 
organisaties het moeilijk maakt om een contract af te sluiten. 
Ook vanuit de politiek gezien is er groot draagvlak voor de wijkwinkels, zo is er in het kader van Kwestie 
van Kiezen voor gekozen om het stopzetten van de wijkwinkel-subsidie niet te honoreren.  
  
Financiële consequenties 
geen
  
Aanpak/uitvoering 
Na het besluit door uw college zal in samenwerking met de Bibliotheek Deventer een ontwikkelplan 
opgesteld worden, dat tevens besproken wordt met de maatschappelijke partners. Begin 2012 is dit 
ontwikkelplan gereed. In het najaar van 2013 vindt er opnieuw een evaluatie plaats naar de Wijkwinkel, 
waarna er een besluit genomen wordt over voortzetting. 
  
De memo met daarin de stand van zaken Wijkwinkel wordt ter kennisneming aan de Raad aangeboden. 
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Memo        
 
Datum 
 


: 8 november 2011 


Aan 
 


: De Gemeenteraad 


Kopie aan 
 


:  


Van 
 
 


: Het College 


Onderwerp 
 


: Eindevaluatie Wijkwinkel 


 
1. Inleiding 
 
In september 2008 heeft de Raad de B&W-nota “Mo-ket: Maatschappelijke Ondersteuning en 
Publieke Dienstverlening” ter kennisgeving ontvangen. Doel is dat zowel gemeente als 
maatschappelijke organisaties die diensten aanbieden op het gebied van wonen, zorg en welzijn, 
zoveel mogelijk ketengericht en gebiedsgericht contact met hun klanten onderhouden. De klant kan 
zodoende voor informatie, advies en diensten op deze terreinen binnen zijn of haar eigen 
woonservicezone terecht.  
Aan de Bibliotheek Deventer is de opdracht gegeven om een fysiek en digitaal servicestelsel hiervoor 
op te richten en in stand te houden. Het fysieke stelsel bestaat uit 4 wijkwinkels en 10 (onbemenste) 
servicepunten voor informatie, advies en diensten, verdeeld over de 14 woonservicezones. 
Een belangrijk aspect van MO-ket is de samenwerking met de maatschappelijke partners. Deze 
partners kunnen gebruik maken van de verschillende faciliteiten die het stelsel van wijkwinkels biedt, 
zoals het gebruik van spreekuren, radio-uitzendingen en het organiseren van thema-activiteiten. In 
een contract tussen bibliotheek en maatschappelijke organisatie worden deze afspraken vastgelegd. 
Voor de financiële bijdrage die hiermee gemoeid is heeft de bibliotheek een tariefstelsel opgezet.  
 
 
Evaluatie en voorgaande rapportages 
 
In november 2009 en 2010 is een tussenrapportage aan de Raad gestuurd, wat een overzicht gaf van 
de tussentijdse resultaten van MO-ket. Deze evaluatie borduurt verder op die tussenrapportage en 
geeft aan hoe de komende jaren om te gaan met het stelsel van wijkwinkels. 
 
Tevens geeft deze eindevaluatie antwoord op de onderzoeksvragen die in de tussenevaluatie van 
2010 geformuleerd zijn. Het bleek –ondanks diverse positieve punten- dat er nog enkele knelpunten 
waren die verder onderzocht moeten worden. De directeur van de eenheid StadThuis was gevraagd 
om op de volgende punten nader onderzoek te plegen: 


1. Wat is de haalbaarheid van een jaarlijkse bijdrage van de maatschappelijke partners van 
€160.000,-? Als dit bedrag niet haalbaar blijkt te zijn, wat is dan wel realistisch en in welk 
tijdsbestek? 


2. Kunnen onbemenste servicepunten voldoen aan de uitgangspunten van MO-ket? Zijn er 
mogelijkheden om deze bemensing te regelen zonder dat dit extra kosten oplevert? 


3. In september 2011 antwoord te geven op bovenstaande vragen en een eindevaluatie van MO-
ket aan de Raad aan te bieden. 


 
 







 
2. Bereikte resultaten 
 
2.1 Resultaten fysieke stelsel 
Gerealiseerd 


- Er zijn vier wijkwinkels operationeel: in Bathmen, Colmschate, Keizerslanden en Centrum. 
- Vier servicepunten zijn operationeel: Lettele, Okkenbroek, Schalkhaar en Rivierenwijk. Het 


servicepunt Diepenveen is in ontwikkeling. 
- Een loket Publiekszaken Dienstverlening - voor ‘burgerzaken’-producten als rijbewijs en 


paspoort - is in de wijkwinkel Bathmen gehuisvest. Eenzelfde loket Publiekszaken is in het 
servicepunt in Schalkhaar gehuisvest. 


- Publiekszaken Zorg – voor producten als bijzondere bijstand en WMO-voorzieningen - houdt 
spreekuren in de wijkwinkels Bathmen, Colmschate en Keizerslanden.  


- Voor versterking van het ‘merk’ wijkwinkel is het shop-in-the-shop concept ontwikkeld en op 
alle vestigingen ingevoerd. De wijkwinkels en servicepunten hebben hiermee een eigen 
huisstijl en winkelinrichting en zijn daarmee zeer herkenbaar binnen de bibliotheekvestigingen.  


 
Niet gerealiseerd 


- Er zijn nog geen wijkwinkels gerealiseerd in de woonservicezones Zandweerd, de Hoven, 
Borgele, Voorstad en Colmschate-Noord/Vijfhoek. 


 
Klantenaantallen 
Het bezoek aan de wijkwinkels is van 1.100 in 2009 gestegen naar 3.760 in 2010. Over heel 2011 
wordt een aantal van ca. 4.000 bezoekers verwacht. Onder bezoek wordt zowel telefonisch en 
emailcontact, bezoek aan het wijkwinkelloket, deelname aan een spreekuur van één van de partners 
en bezoek aan activiteiten verstaan. 
 
 
2.2 Resultaten digitale stelsel 
Gerealiseerd  


- De wijkwinkel heeft een eigen website (www.wijkwinkeldeventer.nl), waar burgers zélf 
antwoord kunnen vinden op hun vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Er zijn 
dossiers in te zien over verschillende onderwerpen, waaronder autisme, dementie en huiselijk 
geweld. Daarnaast kunnen klanten informatie vinden via een lijst van meest gestelde vragen. 
Verder is er een activiteitenagenda van activiteiten van Wijkwinkel en samenwerkingspartners. 


- Een belangrijk onderdeel van de website is de Digitale Sociale Kaart Deventer. Hierin is 
informatie te vinden over vrijwel alle organisaties in Deventer en nabije omgeving die 
producten of diensten aanbieden op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Vanwege de 
verschillende zoekfunctionaliteiten is de kaart erg toegankelijk voor burgers. Behalve voor 
burgers is de kaart ook een erg handig hulpmiddel voor professionals. De Sociale Kaart maakt 
deel uit van het kennissysteem dat door het KlantContactCentrum van de gemeente gebruik 
wordt. Daarnaast maken vele teams binnen de gemeente gebruik van de kaart. De kaart is 
ook rechtstreeks te benaderen, dus zonder raadpleging van de wijkwinkel-website, o.a. door 
gebruik te maken van Google. Dit laatste geldt ook voor het inzien van de bovengenoemde 
themadossiers. 


- Het digitale stelsel is uitgebreid met de toepassing van een videoloket: het Teleloket. Dmv. 
deze toepassing kan een burger via videobeeld contact leggen met een wijkwinkel of één van 
de maatschappelijke organisaties en zodoende zijn vraag stellen. Hiermee ervaart de klant 
een organisatie als ‘dichtbij’ en heeft het contact via video een meerwaarde ten opzichte van 
telefonisch contact. 
Sinds 1 oktober 2010 kan in de vestigingen Schalkhaar en Lettele gebruik gemaakt worden 
van het Teleloket. Vanaf 1 september 2011 is de thuisvariant van het Teleloket via de website 
online. Aan het Teleloket werken de Bibliotheek Deventer, de Vrijwilligers Centrale Deventer 
(VCD), de Sociale Verzekeringsbank en Publiekszaken Zorg van de gemeente mee. 


 
Klantenaantallen 
Het bezoek aan de website is van ca. 150 in 2009 flink gestegen naar ruim 10.000 in 2010. In de 
eerste helft van 2011 bedroeg het aantal bezoekers aan de website al bijna 9.000. De sociale kaart 
kent een groei van 200 bezoekers in 2009 naar 13.000 in 2010. In de eerste helft van 2011 hebben al 
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bijna 16.000 bezoekers gebruik gemaakt van de kaart. Sinds de start in 2009 hebben bijna 83.000 
bezoekers gebruik gemaakt van de themadossiers. 
 
 
2.3 Resultaten samenwerking met maatschappelijke partners 
 
De uitgangspunten voor deelname van instellingen aan het stelsel van wijkwinkels zijn geformuleerd in 
de oorspronkelijke MO-ketnota. Deze uitgangspunten zijn: 
 


1. Gemeente en in Deventer werkende instellingen bieden hun diensten op het terrein van 
wonen, zorg en welzijn dicht bij de burger aan. Dit gebeurt via huisbezoek of spreekuren in de 
woonservicezone, waarin de klant woonachtig is. 


2. De keuzevrijheid van de burger staat voorop; de diensten van de bibliotheek en 
cliëntondersteuners zijn neutraal van aard. Binnen de gemeentelijke dienstverlening is de 
onafhankelijkheid van de indicatiestelling gewaarborgd. 


3. Partijen spannen zich tevens in om hun dienstverlening in ketens in te richten, teneinde meer 
synergie en betere klantbehandeling te waarborgen. De klant dient bij de dienstverlening 
centraal te staan. 


4. De Openbare Bibliotheek richt dit servicestelsel zo in, dat het zowel voor de klanten als voor 
deelnemende instellingen goede condities biedt voor bovenstaande doelen. 


5. De gemeente levert het grootste deel van de dekking van het stelsel. Deelnemende 
maatschappelijke instellingen brengen de rest op via hun jaarlijkse vergoeding aan de 
Openbare Bibliotheek. 


6. Waar op het terrein van wonen, zorg en welzijn sprake is van marktwerking, mogen de 
deelnamecondities en/of prijsstellingen van het servicestelsel niet de marktwerking verstoren. 
Zoveel mogelijk moeten gelijke condities heersen, zoals gelijke prijsstelling en 
deelnameverplichting via inkoop- en aanbestedingsregels dan wel subsidievoorwaarden van 
de gemeente. 


7. Uitzonderingen in het bekostigingsstelsel worden gemaakt voor unieke organisaties die buiten 
de marktwerking staan. Voor deze kan een lager tarief worden gehanteerd, of de mogelijkheid 
om gedeeltelijk gebruik te maken van het servicestelsel. 


 
In de MO-ketnota is uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage vanuit de partners van € 160.000,-. Om 
eventuele tekorten in de eerste aanloopjaren op te vangen is er een reserve ingesteld van eveneens  
€ 160.000,-. 
 
Hieronder staat aangegeven wat er gerealiseerd is op het gebied van samenwerking met de 
maatschappelijke instellingen: 
 
Gerealiseerd 


- De Bibliotheek Deventer heeft een tariefstelsel opgezet waarin rekening wordt gehouden met 
de aard en grootte van maatschappelijke instellingen en waarmee gedifferentieerd kan 
worden in prijsstelling. 


- Er zijn contracten gesloten door de bibliotheek met vijftien maatschappelijke partners.  
- Met enkele vrijwilligersorganisaties zijn afspraken vastgelegd. 
- Verschillende organisaties maken incidenteel gebruik van de spreekkamers en betalen 


hiervoor een uurtarief. 
- De gemeente stimuleert de samenwerking met de maatschappelijke partners. Deelname aan 


MO-ket - en daarmee aan gebiedsgericht werken - is verankerd aangezien dit, waar van 
toepassing, opgenomen is in de subsidie- en aanbestedingsvoorwaarden van de gemeente. 


 
Partnerbijdragen 
De bijdragen vanuit de partners – zowel opbrengsten uit de contracten als de verhuur van 
spreekkamers -  bedragen jaarlijks ca. € 90.000 tot € 100.000.  
 
 







 
3.  Duiding van de resultaten 
 
 
Klantenaantallen 
 
Er is de afgelopen jaren enorm veel werk verricht op zowel fysiek als digitaal gebied. Uit de 
bezoekerscijfers van de wijkwinkelvestigingen over de eerste helft van 2011 blijkt dat dit zich ten 
opzichte van 2010 stabiliseert. De website www.wijkwinkeldeventer.nl en de digitale sociale kaart laten 
nog steeds een grote groei zien. Dit laatste laat zich deels ook verklaren uit het feit dat professionals 
hier veel en graag gebruik van maken. 
 
Uit de klantenaantallen blijkt verder dat vooral de bemenste wijkwinkels veel bezoekers trekken, de 
onbemensde servicepunten (o.a. Lettele en Okkenbroek) veel minder. Het persoonlijke contact met 
een medewerker bepaalt de keuze van een klant voor dit kanaal. Ook vanuit de professionals wordt 
de mening gedeeld dat het succes van de fysieke loketten vooral ligt in het persoonlijke contact met 
een medewerker en door de ‘natuurlijke loop’ die een vestiging al heeft. 
 
Uit dit bovenstaande zou geconcludeerd kunnen worden dat onbemenste wijkwinkels niet voldoen aan 
de uitgangspunten van MO-ket en dat hiervoor naar oplossingen gezocht moet worden. In de 
Wijkwinkel Rivierenwijk wordt met vrijwilligers gewerkt met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit 
vergt begeleiding op de werkvloer door een andere organisatie dan de Bibliotheek/Wijkwinkel. De 
Bibliotheek  ziet mogelijkheden  voor het werken met vrijwilligers, mits deze goed gekwalificeerd zijn 
hiervoor of de begeleiding op de werkvloer door een andere organisatie gegarandeerd is. Het 
toepassen van het Teleloket is een andere oplossing: in feite is dit persoonlijk contact op afstand. Als 
er sprake is van begeleiding van de klant naar het Teleloket -door bijv. een gebouwenbeheerder- kan 
dit een goede optie zijn. 
 
 
Naamsbekendheid- en klanttevredenheidsonderzoek 
 
Om een beter beeld te krijgen van de bekendheid met en het oordeel van de klant over de wijkwinkels 
in er halverwege september 2011 een naamsbekendheids- en klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd door het team Kennis & Verkenning van de gemeente. De belangrijkste conclusies staan 
hieronder vermeld. 
 


• Naamsbekendheid wijkwinkel  
Meer dan de helft van de Deventenaren (woonachtig in een woonservicezone met een wijkwinkel) 
heeft wel eens gehoord van de wijkwinkel (56%). De bekendheid is het grootst in Okkenbroek (84%) 
en Lettele (74%). In Centrum, Keizerslanden en Diepenveen kent nog niet de helft van de mensen de 
wijkwinkel. Men kent de wijkwinkel met name omdat ze erover gelezen hebben (47%). Op de vraag 
waarvoor je er terecht kan, moest 46% het antwoord schuldig blijven. Kon men wel iets opnoemen, 
dan werden vooral de informatiefolders (14%) en vragen over wonen, zorg en welzijn (13%) genoemd. 
De gemeente en de Bibliotheek zijn de meest bekende aangesloten instellingen, gevolgd door 
Carinova. Driekwart van de mensen gaf de Wijkwinkel in de eigen woonservicezone als 
dichtstbijzijnde locatie op. Ruim een kwart van de mensen die bekend zijn met de wijkwinkel heeft 
deze ook wel eens bezocht. Dit is zestien procent van de totale populatie.  


• Klanttevredenheid wijkwinkel  
De ruime meerderheid van de bezoekers van de wijkwinkel geeft aan dat de medewerkers over het 
algemeen vriendelijk en behulpzaam zijn. Een enkeling deelt deze mening niet. Bijna niemand gaat 
met lege handen naar huis en men geeft aan goed doorverwezen te zijn. Tachtig procent zal de 
wijkwinkel nog een keer bezoeken. Tot slot kon men verbeterpunten noemen. Vooral de bekendheid 
van de wijkwinkel is aangehaald als verbeterpunt.  


• Website wijkwinkel  
De website van de wijkwinkel is bij tien procent van de mensen die de wijkwinkel kennen bekend. De 
gebruikers van de website zijn overwegend tevreden (9 van de 16): de website is duidelijk en 
overzichtelijk. Ook hebben de meeste mensen gevonden wat ze zochten en zullen in de toekomst 
wederom gebruik maken van de site.  
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• Digitale Sociale Kaart Deventer  
Vijf procent van de totale populatie kent de Digitale Sociale Kaart. Van deze 22 respondenten, hebben 
er zes er ook wel eens gebruik van gemaakt. Vier van de zes mensen zijn tevreden over de Digitale 
Sociale Kaart, alle zes hebben gevonden wat ze zochten en geven aan de site nog een keer te 
raadplegen.  
 


• Teleloket  
Tien procent van de respondenten uit Schalkhaar en Lettele kennen het Teleloket. Absoluut gaat het 
om tien respondenten. Van deze tien respondenten hebben er twee ook gebruik gemaakt van het 
Teleloket. Beide respondenten zijn tevreden over het Teleloket en zouden er nog een keer gebruik 
van gaan maken. 
 
 
Samenwerking partners 
 
De samenwerking met maatschappelijke partners loopt moeizaam. Vrijwel alle organisaties vinden de 
wijkwinkels erg nuttig en willen graag hun diensten via de wijkwinkels aanbieden. De financiële situatie 
van de organisaties maakt het echter lastig om contracten af te sluiten. Ook als er een contract 
afgesloten wordt duurt dit vaak langer en zijn er meerdere gesprekken nodig om zover te komen. De  
€ 160.000,- aan jaarlijkse partnerbijdragen, waarvan in de MO-ketnota wordt uitgegaan, is met de 
huidige systematiek niet haalbaar. De Bibliotheek Deventer gaat in haar meerjarenbegroting uit van    
€ 100.000,- per jaar aan partnerbijdragen.  
De gemeente ondersteunt samenwerking met de wijkwinkels middels subsidie- en 
aanbestedingsvoorwaarden. Het is echter lastig om partners in deze tijd van bezuinigingen te 
‘dwingen’ om te betalen, bovendien worden daar lang niet alle partners – zoals woningcorporaties – 
mee bereikt. 
 
 







 
4.  Conclusie en vervolg 
 
Als teruggekeken wordt naar de doelstellingen uit de MO-ketnota, dan is de conclusie dat deze nog 
niet geheel gehaald zijn. Het volledige stelsel is nog niet uitgerold, in vijf woonservicezones is er nog 
geen wijkwinkel. De bijdragen vanuit de partners blijven achter: in plaats van de begrote 160.000 euro 
blijkt  100.000 euro een realistischer bedrag te zijn. De klantenaantallen – met name aan de fysieke 
loketten - zijn nog klein. De Bibliotheek Deventer heeft vanaf de start in 2009 de beschikking over het 
volledige subsidiebedrag dat in zijn geheel besteed wordt, hoewel het stelsel nog niet geheel uitgerold 
is. Binnen het beschikbare budget, dus subsidie plus partnerbijdragen, lukt volledige uitrol niet.  
 
De wijkwinkels maken echter een belangrijk onderdeel uit van de ontwikkeling van de 
woonservicezones. In de evaluatie van de pilot-woonservicezones worden de wijkwinkels zelfs van 
cruciaal belang genoemd. De woonservicezones zélf zijn bovendien ook nog niet volledig 'uitgerold'. 
Zodra dit wel het geval is kan dit mogelijk een impuls geven aan de Wijkwinkel, zowel door klanten als 
partners. Vanuit de politiek gezien is er groot draagvlak voor de wijkwinkels, bovendien is er in het 
kader van Kwestie van Kiezen voor gekozen om het stopzetten van de wijkwinkel-subsidie niet te 
honoreren. Ook vanuit de partners (o.a. het platform WZW) is er groot draagvlak voor het bestaan van 
de wijkwinkels. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat het lastig is om partners te contracteren, 
dit vanwege de financiële bijdrage.  
 
Conclusie is dat het stelsel nog tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen en daarbij mee te groeien met 
de ontwikkeling van de woonservicezones. Bovendien zien zowel gemeente als de Bibliotheek 
mogelijkheden om het concept Wijkwinkel door te ontwikkelen. In gesprek met de maatschappelijke 
partners zal dit in een plan uitgewerkt worden, wat begin 2012 klaar zal zijn. Doorontwikkeling is 
mogelijk door manieren van vernieuwing te onderzoeken, bijvoorbeeld door meer maatwerk te leveren 
per woonservicezone. Binnen de huidige financiële kaders kan het stelsel van wijkwinkels dus – 
hoewel niet geheel- nog wel verder uitgerold worden. Het commitment van de maatschappelijke 
partners is hierbij nadrukkelijk nodig. Na twee jaar zal er opnieuw een evaluatie plaatsvinden, waarna 
er definitief een besluit genomen wordt over voorzetting. 
 
 
 





