
  
Meedoen-uitvoeringsplan 2012 bovenop reguliere activiteiten 
 
Het meedoen-uitvoeringsplan ‘Werken aan meedoen 2012’ geeft een overzicht van de 
activiteiten die in 2012 extra door de partnerorganisaties en door de gemeente worden 
uitgevoerd om de doelen uit het concept meedoen-beleidsplan te realiseren. 
 
 

I. Activiteiten met partnerorganisaties per beleidsdoel: 

Tussen een aantal activiteiten bestaat soms een relatie en sommige activiteiten hebben ook 
een relatie met de andere doelen. Dit kan in de uitwerking aan de orde komen. 
 
 
1. Meedoen mogelijk maken:  

actieve en gezonde maatschappelijke deelname c.q. participatie mogelijk maken. 

 

1.1Sportaccommodaties: 
Vergroten toegankelijkheid en gebruik van sportaccommodaties voor mensen met een 
functionele beperking  
 
1.2 Bevorderen realisatie nationale beweegnorm:  
Sport en bewegen meer naar de wijk brengen (voor alle leeftijden, voor alle mensen) 
 
1.3 Preventieve jeugdprogramma’s: 
Opzet en (voortzetten van) uitvoering van preventieve programma’s voor jeugdigen: 
gezondheid, voorkomen voortijdig schooluitval, voor- en vroegschoolse educatie 
 
1.4 Gezondheid: 
Verkleinen gezondheidsverschillen tussen burgers met lage en hoge sociaaleconomische 
status 
 
1.5 Diversiteit en integratie:  
(a) Voortzetten van inburgeringsvoorziening,volwasseneneducatie en taalcoaches, (b) 
activiteiten gericht op (homo- en vrouwen)emancipatie, (c) vluchtelingenwerk  en opvang 
asielzoekers voortzetten, (d) voorlichting en preventie antidiscriminatie, (e) versterken kennis 
van specifieke problematiek van allochtonen bij de Wmo-raad. 
 
1.6 Armoedebestrijding:  
(a) Financiële regelingen voor lage inkomens, (b) mogelijkheid van collectieve 
zorgverzekering Salland Optimaal, (c) inkomensondersteunende maatregelen bieden, (d) 
afleggen huisbezoeken door ouderenadviseur onder 66-jarigen om uitleg te geven over 
minimaregelingen, (e) structureel maken van best-practices uit verschillende projecten die 
zijn uitgevoerd om schuldhulpverlening laagdrempelig en toegankelijk te maken, en (f) 
voorkomen van problematische schulden: meer inzet op preventie en vroeg-signalering in 
samenwerking met partners in de stad. 
 
1.7 Wet werk en bijstand en Wet werken naar vermogen: 
Inzet Wwb/Wwv voor Wmo-doelstellingen 
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2. Versterken van het zelforganiserend vermogen van (groepen) burgers:  
versterken van de sociale samenhang en beter samenspel tussen niet-
professionals en professionals 

 

 
 
 

3. igen kracht mogelijk maken: E  
raaggestuurde inrichting van de dienstverlening gericht op meedoen 

3.1Cliënton
Ontwikkeling van een éénduidige cliëntondersteuning in de wijk/buurt/kern (incl. 

dslieden, algemeen maatschappelijk werk en 

v
 

dersteuning: 

herziening rol sociale raa
ouderenadviseurs) 
 
3.2 Vraaggericht dienstverleningsmodel: 

ntwikkelen van ééO n vraaggericht dienstverleningsmodel voor enkelvoudige en 
evensdomeinen (inclusief een meervoudige vragen van burgers op alle l

cliëntvolgsysteem en sociale kaart). 
 
3.3 Samenwerking tussen loketten: 

rganisatorische samenwerking realiseren tusseO n bijzonder zorgteam, Wmo-loket, 
én vraaggericht dienstverleningsmodel W&I-loketten, CJG, wijkwinkels  op basis van é

voor burgers t.b.v. meedoen.  
 
3.4 Opvoeden en opgroeien: 

reventie, voorlichting, vroegtijdige signalering P van kinderen/jongeren/ouders met 
  (o.a. CJG, Verwijsindex). Opnemen in brede opgroei- en opvoedproblemen

organisatorische samenwerking (zie 3.3) 
 

 
 

Visie ontwikkeling en versterken van samenhang tussen wijkaanpak, gebiedsgerichtwerken, 
2.1 Wijk- en gebiedsgericht werken: 

ontwikkeling woonservicezones en sociale programma’s herstructurering (zowel op het 
sociale, economische als fysieke gebied) 

2.2 Vrijwilligers: 
ijwilligers(organisaties): o.a. ontwikkeling vrijwilligersacademie, 

teuning 
Ondersteuning vr
makelaarsfunctie maatschappelijke stage, regeling vrijwilligersinitiatieven, onders
basisadministratie  

2.3  Mantelzorgers: 
Voortzetting ondersteuning mantelzorgers en voorkomen van overbelasting 
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4. Niemand tussen wal en schip: 
toegankelijke professionele zorg voor kwetsbare burgers 

rvoudige problematiek 
4.1 Burgers met meervoudige problematiek: 
 Doorontwikkeling bijzonder zorgteam voor burgers met mee
 
4.2 Regionaal Kompas: 

oortzetting regievoering en implementatie Regionaal Kompas en integrale zorg aanV  
en-IJssel verslaafden in regio Midd

 
4.3 Decentralisatie AWBZ-begeleiding:  

isie ontwikkelen op passende oplossing voor zware doelgroep en minder zware 
n. 

V
doelgroep en implementatie voorbereide
 
4.4 Aanpak huiselijk geweld 

 
 

II. Gemeentelijk interne activiteiten: 
 

 
5. Gemeentelijk interne activiteiten: 

Naast de bovengenoemde activiteiten die door partnerorganisaties worden 
rscheiden die gemeente intern noodzakelijk zijn 

.1 De Kanteling:  
Samenhang en afstemming  realiseren tussen de strategische, beleidsmatige en 

.b.t. meedoen (aanscherpen interne regie). 

uitgevoerd zijn er activiteiten te onde
voor (een sterke regie op) de realisatie van de Meedoen-doelen.  
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5.2 Wmo-raad:  

anscherpen van de rol/ functie  en de communicatie van de Wmo-raad A voor de 
edoen gerelateerde beleidsontwikkeling en -uitvoering (incl. kennis gemeentelijke me

en ervaring m.b.t. integratie en sport).  
 
5.3 Flexibilisering van subsidiestromen: 
 Flexibilisering van de subsidiestromen t.b.v. meer samenwerking/ 

ringsorganisaties met als doel meer 
isaties. 

concurrentie/marktwerking  tussen uitvoe
maatwerkactiviteiten en betere samenwerking met vrijwilligersorgan

5.4 Communicatie over ‘meedoen’:   
Screening en stroomlijning van de communicatie om te komen tot een éénduidige 
klantcommunicatie over ‘meedoen’ via de verschillende communicatiemiddelen 
(websites, krant, telefonische informatie etc.). 
 
5.5 Lokale Meedoen-monitor: 

ntwikkelen van een lokale Meedoen-monitor door het systematiseren van het O
verkrijgen en samenbrengen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens (hierin de 
jeugd- en armoede monitor opnemen). 
 
 


