Agenda Samen Redzaam Gezond Meedoen
11-nov-19
Actielijn

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Langer gezond

1. Sport moet als middel dienen om
maatschappelijke doelen te bereiken – vitale
sportverenigingen
2. Verbinding leggen tussen sport en andere
doelgroepen en onderwijs.
3. Samenwerking tussen verenigingen onderling,
meer omniverenigingen.

1. Maatschappelijk Kader wordt verder uitgerold over alle
sportverenigingen bij het opstellen van het sportakkoord (met
voetbal is begin gemaakt)
2. O.a. buurtsportcoaches/Wij in de Buurt worden ingezet om
verbindingen te leggen tussen sport en andere doelgroepen en
geven ondersteuning aan sportverenigingen
3. Blijvend in gesprek met de Sportraad

Wie is aan zet?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste/ volgende stap in 2020

Sportverenigingen
Inwoners/ de kernen
Onderwijs
Wij in de buurt
Sportraad
Buurtsportcoaches
Gemeente

Uitvoeringsplan met
Aanjager
voetbalverenigingen verder
Ondersteuner
vorm geven en implementeren faciliteerder
in samenwerking met
bijvoorbeeld Buurtsportcoaches
en Wij in de Buurt.
Tevens starten met het opstellen
van een sportakkoord met alle
sportverenigingen

Muziek en
cultuurverenigingen
Inwoners/ de kernen
Muziek/cultuurmakela
ar
Muziek en
cultuurorganisaties
Gemeente

Plan van aanpak opstellen voor Aanjager
het opstellen van een
Ondersteuner
cultuurakkoord volgens de
Faciliteerder
werkwijze van het sportakkoord

Ntb

Afhankelijk van de evaluatie

Gemeente

Langer gezond

We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie

Opstellen van een cultuurakkoord waarbij het Maatschappelijk
Kader verder wordt uitgerold over alle cultuurverenigingen.
De resultaten uit het cultuurakkoord kunnen effect hebben op
de nieuw te sluiten prestatieafspraken met cultuurorganisaties
opnieuw bekeken.
de resultaten van het cultuurakkoord zijn ook van invloed op
het behoud van cultureel materieel en immaterieel erfgoed.

Langer gezond

Onderwijsprogramma vormgeven

Kinderen kennis te laten maken met verschillende beroepen
om de keuze voor de juiste studie t versterken. Als gemeente
willen we kinderen graag kennis laten maken met het werken
voor een gemeente.

Gemeente

Wat is de rol van de gemeente daarin?

Afhankelijk van de
evaluatie

Langer gezond

Samenwerking met het onderwijs verstevigen

1.Betere samenwerking met het onderwijs en verbeteren
doorgaande ontwikkellijn
2. we evalueren het effect van de subsidies voor preventie in
het onderwijs.

Onderwijs
Gemeente

Samen met het onderwijs in
gesprek blijven over gedeelde
uitdagingen a.d.h.v. het
maatschappelijk kader.

Samenwerkend

Gemeente

Langer gezond

Preventie voor alcohol en drugs krijgt extra
aandacht

Om de toename van alcohol en drugs onder de jeugd tegen te
gaan wordt er meer geïnvesteerd in het uitrollen van
preventief beleid:
- we onderzoeken of het IJslands preventiemodel voor alcohol
en drugs voor onze gemeenten een werkbaar model is.
- we stellen een integrale aanpak vast in afstemming met het
Gemeente
handhavingsbeleid voor de aanpak van de kampeerfeesten.

Gemeente
GGD
Jeugd en ouders

We gaan in gesprek met
Initiatiefnemer
gemeenten die dit model
hanteren en onderzoeken of dit
model een werkbaar model is.

Langer gezond

Een gezonde en kansrijke start in de eerste 1000
dagen van het kind

we onderzoeken of deze aanpak een instrument voor onze
gemeente is.

Gemeente

verkennen of dezde aanpak
meerwaarde heeft

Fysieke toegankelijkheid en bruikbaarheid van
maatschappelijk vastgoed.

In samenwerking met het gehandicaptenplatform en de
seniorenraad onderzoek doen naar de fysieke toegankelijkheid
en bruikbaarheid van het maatschappelijk vastgoed.

Langer gezond

Gemeente

Onderzoeker

Gehandicaptenplatfor Gehandicaptenraad komt met Faciliterend
m
een plan van aanpak
Seniorenraad
Maatschappelijk
vastgoed eigenaren
Gemeente
Gehandicapten
platform

Versterken sociale
basis

Verbreden stimuleringsfonds naar
leefbaarheidsfonds

Ingericht leefbaarheidsfonds door te starten met het
analyseren welke financieringsvormen zijn passend en wat is
de behoefte van de inwonersinitiatieven.

Gemeente

De opdracht
Onderzoeker
financieringsvormen voor de
samenleving (onderdeel van het
programma
organisatieontwikkeling) levert
input voor het eventueel
verbreden van het
stimuleringsfonds naar
leefbaarheidsfonds. Deze
uitkomsten verwerken in het
onderzoeksrapport

Versterken sociale
basis

Dmv het stimuleringsfonds stimuleren van
inwonersinitiatieven om gelegenheden voor
ontmoeting te creëren, zoals open eettafels,
koffieochtenden, creatieve middagen en
buitenactiviteiten.

Evaluatie van het stimuleringsfonds en de initiatieven die
ondersteund zijn

Initiatiefnemers uit het Evaluatie
stimuleringsfonds
Gemeente
Themasessie organiseren in
samenwerking met dorpen en
wij in de buurt over: Hoe kun je
dorpen in beweging krijgen om
aan de slag te gaan met
versterken sociale basis?

Versterken sociale
basis

De mogelijkheden onderzoeken naar meer
algemene voorzieningen die maken dat inwoners
minder gebruik hoeven te maken van
maatwerkvoorzieningen

Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en
inzetten van algemene voorzieningen.

De kernen
Uitvoering onderzoek en analyse Onderzoeker
Gemeente
gegevens
Buurtmannen/vrouwe
n

Onderzoeker

Versterken sociale
basis

Iedere kern heeft een passende invulling voor
dagbesteding die iedere inwoner van de kern als
eerste aangeboden krijgt

het project algemene voorzieningen brengt de behoefte aan
voorzieningen in beeld. Op basis daarvan gaan we kijken of en
welke dagbesteding per kern nodig is.

Afhankelijk van
onderzoek algemene
voorzieningen

Afhankelijk van onderzoek
algemene voorzieningen

Afhankelijk van
onderzoek algemene
voorzieningen

Versterken sociale
basis

Wat willen we bereiken: een vrijwilligers en
verenigingsondersteuning die aansluit bij de
behoefte van de verenigingen en
inwonersinitatieven.

- Ophalen van de behoefte via MD2030, sport – en
cultuurakkoord
- Gedragen plan van aanpak uitwerken en implementeren

Sport en cultuur
verenigingen
Inwoners/ de kernen
Wij in de buurt
Buurtsportcoaches
Gemeente

Ophalen van de behoefte via het Initiatiefnemer in het
sport en cultuurakkoord en de
ophalen van de behoefte
behoefte zo nodig inventariseren
via Mijn Dorp 2030.

Zorg meer nabij

De samenhang en samenwerking tussen
professionele algemene voorzieningen en
maatwerkvoorzieningen wordt geïntensiveerd
door de realisatie van één gemeentelijke toegang.

Verkenning en implementatie van één geïntegreerde toegang
(o.a. Wij in de Buurt, TOZ, Werkplein) voor hulp- en
ondersteuningsvragen.
Realiseren van een brede uitvraag obv leefgebieden door
sociaal werker

Gemeente
Professionele
algemene
voorzieningen (Wij in
de buurt)
Werkplein
Glashoes

Aanpassen subsidieafspraken
uitwerken projectplan

Zorg meer nabij

We vestigen samen met Wij in de buurt de
Een geïmplementeerd plan van aanpak, samen met Wij in de
aandacht op passende mantelzorgondersteuning. buurt, over passende mantelzorgondersteuning in Tubbergen

Gemeente
Wij in de buurt
Mantelzorgers

Er wordt uitvoering gegeven aan Afhankelijk van project
mantelzorgondersteuning.
één toegang
Doorontwikkeling is afhankelijk
van project één toegang

Initiatiefnemer
Participerend
Samenwerkend

Zorg meer nabij

We positioneren de cliëntondersteuning in de
communicatie met de inwoner die een
ondersteuningsbehoefte heeft.

Een geïmplementeerde werkinstructie voor team
Ondersteuning en Zorg (TOZ).
Aangepaste brieven aan inwoners.
Jaarlijkse rapportage van het cliëntervaringsonderzoek Wmo
2015 en Jeugdhulp, over de bekendheid van
cliëntondersteuning onder inwoners.

Gemeente
Wij in de buurt

Is in uitvoering Doorontwikkeling Afhankelijk van project
is afhankelijk van project één
één toegang
toegang

Zorg meer nabij

Voorliggende thuisbegeleiding als alternatief voor Deze vorm van thuisbegeleiding ligt in het verlengde van de
OZL
cliëntondersteuning en kan worden ingekocht bij
zorgaanbieders. Deze thuisbegeleiding is bedoeld voor
kortdurende ondersteuning om mensen net weer dat steuntje
in de rug te bieden en het juiste pad op te wijzen. Idee is om
niet in te kopen maar als algemene voorziening in te richten.

Afhankelijk van het
Afhankelijk van het project één
project één
gemeentelijke toegang
gemeentelijke toegang

Afhankelijk van het
project één toegang

Zorg meer nabij

Implementatie integratieproces voor
Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het rapport
statushouders in de vorm van het Noaberoffensief. Noaberoffensief om integratie van statushouders te versnellen.

Gemeente
statushouders
Wij in de buurt
Vluchtelingenwerk

Uitwerken plan van aanpak.
Mede afhankelijk van project
één toegang

Initiatiefnemer
Participerend

Zorg meer nabij

Voorlichting over verschil Wmo en Wlz bij
thuiszorgorganisaties (o.a. onafhankelijke
clientondersteuning)

Thuiszorgorganisaties in stelling brengen

Gemeente
regionale partijen
zoals Menzis en WLZ
Wij in de buurt
Thuiszorgorganisaties

uitwerken aanpak in regionaal
Participerend
verband en vertaling naar lokale
situatie. Mede afhankelijk van
project één toegang

Zorg meer nabij

Wij werken aan een integrale schuldenaanpak,
waardoor schulden van vele inwoners van de
gemeente Tubbergen worden opgelost of worden
voorkomen.

Geïmplementeerd plan van aanpak integrale Schuldenaanpak
rondom o.a. vroeg signalering, het oplossen/afbetalen van
schulden, inhouden en doorbetalen van rekeningen op
eventuele uitkeringen.

Wij in de buurt
Gemeente
Woningstichting
Zorgverzekeraar
Stadsbank

uitwerken aanpak in regionaal
Participerend
verband en vertaling naar lokale
situatie. Mede afhankelijk van
project één toegang

Zorg meer nabij

We investeren in armoedepreventie . De inzet kan 1. Onderzoeksrapport
heel divers zijn. We kijken daarbij ook naar
2. Vastgestelde integrale aanpak
armoede onder zelfstandige ondernemers en naar
de inzet van een ervencoach voor agrariërs.

Gemeente
Wij in de buurt
Ervencoach

De uitkomsten van het
onderzoeksrappoort
armoedepreventieonderzoek
(KWIZZ) analyseren en advies
uitbrengen.

Faciliterend
Participerend

Zorg meer nabij

Wasvoorziening in de vorm van een algemene
voorziening

Monitoren van de ontwikkelingen bij WasT en onderzoeken op
welke wijze WasT als algemene voorziening de komende
periode meerwaarde kan hebben

WAST
Gemeente

Opleveren monitoring

Monitoren
Participerend

Zorg meer nabij

Vroegsignalering van personen met verward
gedrag

implementatie plan van aanpak WijkGGD

GGD
Gemeente
Zorgpartijen
Politie

Projectorganisatie inrichten en
de pilot voorbereiden.

Participerend

Zorg meer nabij

We starten een pilot ‘praktijkondersteuner Jeugd
in de huisartsenpraktijk’.

Pilotplan met in elk geval: -overeenkomst tussen huisartsen,
GGD en gemeente -werkafspraken inzet POH Jeugd vastgelegde wijze van monitoring en evaluatie.

Huisartsen
Gemeente
GGD

Monitoren van de uitvoering.

Initiatiefnemer
Participerend

Zorg meer nabij

OJA: Jeugdhulp dichter op school organiseren via
een toegang en niet via zorgaanbieder

OJA –aanpak onderzoeken: wat levert het op in Enschede? Past
het in onze aanpak? EN wat zou het bij ons kunnen opleveren?

Gemeentes

Gesprek gemeente Enschede

Onderzoeker

Zorg meer nabij

We stimuleren en professionaliseren de
vroegtijdige aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling in de samenwerking met
ketenpartners (meldcode)

1.Vastgesteld Actieplan lokale aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling
2.Uitgevoerd actieplan
3.Monitorings-rapportage VTT

Monitoren van de uitvoering

Meer inwoners
kunnen meedoen

Transformatie arbeidsparticipatie

Advies met diverse scenario’s voor de doorontwikkeling binnen
de participatiewet met daarbinnen:
- Heldere visie op wat willen we bereiken op het gebied van
participatie
- Vanuit de visie diverse scenario’s met voor- en nadelen
participatie
- Een advies over de positie en taken van Soweco
- Een advies over de dienstverlening en eventuele voortzetting
van het contract met Almelo voor de uitvoering van de
bovengenoemde taken
- Een doorkijk naar het vervolg per scenario dus welke
consequenties heeft het gekozen scenario en welke stappen
moeten dan gezet worden of hoofdlijnen.

Gemeente
Bespreken en besluit op
Soweco
scenario's nemen. Scenario
Werkplein
uitwerken en implementeren
Gemeente Almelo
GR Soweco gemeenten

Samenwerkend

Meer inwoners
kunnen meedoen

De dienstverlening en afspraken met het
Werkplein worden zo dichtbij mogelijk
georganiseerd

Uitkomsten clienttevredenheidsonderzoek
Uitkomsten tevredenheidsonderzoek medewerkers, SPD,
Werkplein en TIZ

Afhankelijk van project Is in uitvoering.
transformatie
Doorontwikkeling is afhankelijk
arbeidsparticipatie
van project transformatie
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van project
transformatie
arbeidsparticipatie

Meer inwoners
kunnen meedoen

Wij geven duidelijke opdrachten aan het
Geïnstrueerde medewerkers, t.b.v. betere matches tussen de
Werkplein Twente en de Soweco, zodat onze
kaartenbak en de arbeidsmarkt. Duurzame uitstroom.
werkzoekenden de mogelijkheid krijgen om zich op
maat te laten begeleiden en zich eventueel om te
scholen naar passend werk. Participatiewet
afgesproken.

Afhankelijk van project Is in uitvoering.
transformatie
Doorontwikkeling is afhankelijk
arbeidsparticipatie
van project transformatie
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van project
transformatie
arbeidsparticipatie

Meer inwoners
kunnen meedoen

We willen voorkomen dat mensen uitvallen.
Verder uitwerken doorlopende leerlijn en aanpassen huidige
Daarom willen we door middel van een
organisatievorm i.s.m. Gemeente Almelo, Werkplein, Soweco
doorlopende leerlijn vanuit het onderwijs mensen MO en TOZ Gemeente Tubbergen, RMC
begeleiden naar een voor hun passende
dagactiviteit. Hierbij denken we aan arbeidsmatige
dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of scholing. De
lokale aanpak van de ‘Twentse Belofte’ sluit hierbij
aan.

Afhankelijk van project Is in uitvoering.
transformatie
Doorontwikkeling is afhankelijk
arbeidsparticipatie
van project transformatie
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van project
transformatie
arbeidsparticipatie

Meer inwoners
kunnen meedoen

Projectgerichte financiering
Organiseren PSU en definiëren projectmatige aanpak
werkgeverdienstverlening vanuit Werkplein i.p.v. doelgroepen
structureel inclusief versterken intake, begeleiding
en verdere intensivering van casemanagement.

Afhankelijk van project Is in uitvoering.
transformatie
Doorontwikkeling is afhankelijk
arbeidsparticipatie
van project transformatie
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van project
transformatie
arbeidsparticipatie

Meer inwoners
kunnen meedoen

Wij gaan werk/daginvulling vanuit één lokale Onderzoek naar
voorziening laten plaatsvinden, het zgn. Noaberhoes.
Noaberhoes. In dit Noaberhoes wordt een aantal
bestaande functies gebundeld waardoor beter op
maat gesneden trajecten voor de betrokkenen
kunnen worden ingezet. Het voornaamste doel is
dat iemand blijvend kan meedoen.

Meer inwoners
kunnen meedoen

Arbeidsmatige dagbesteding binnen Soweco MO. Actief aanjagen inrichting arbeidsmatige dagbesteding tussen
Wij moeten voorkomen dat mensen die toch WMO consulenten TOZ, Werkplein en Soweco MO
arbeidsvermogen hebben (ontwikkeld) in de
dagbesteding blijven. Daarom moet er bij de
begeleiding van deze mensen constant aandacht
zijn voor de ontwikkeling richting reguliere
arbeidsmarkt. Wij starten hiervoor initiatieven op
de
grens
van
Wmo
(Ondersteuning
Maatschappelijke Deelname) en Participatiewet
(arbeidsmatige dagbesteding of werkzaamheden
met loonwaarde).

wensen

en

mogelijkheden

voor

een

Afhankelijk van project Afhankelijk van project
Afhankelijk van project
transformatie
transformatie arbeidsparticipatie transformatie
arbeidsparticipatie
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van project Is in uitvoering.
transformatie
Doorontwikkeling is afhankelijk
arbeidsparticipatie
van project transformatie
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van project
transformatie
arbeidsparticipatie

Meer inwoners
kunnen meedoen

Het laten opleiden en begeleiden van Verkennen behoefte, potentiële aanbieders en uitwerking
medewerkers binnen bedrijven gericht op kosten inclusief implementatie.
jobcoaching en begeleiden mensen met afstand
tot arbeidsmarkt.

Afhankelijk van project Is in uitvoering.
transformatie
Doorontwikkeling is afhankelijk
arbeidsparticipatie
van project transformatie
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van project
transformatie
arbeidsparticipatie

Meer inwoners
kunnen meedoen

Bij de uitvoering van het onderhoud en de
inrichting van de openbare ruimte is het
doelgroepenbeleid een speerpunt. In
samenwerking met Noaberkracht vindt de inzet
van deze doelgroep via re-integratie en
leer/werkbedrijf plaats.
We hebben een leer-werktraject in de organisatie
van het onderhoud van de openbare ruimte.
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen
binnen het onderhoud van de openbare ruimte de
mogelijkheid voor een goede opstap naar een
reguliere baan buiten Noaberkracht.

Inwoners uit het doelgroepenregister worden onderdeel van
de eigen organisatie en we geven het goede voorbeeld aan
werkgevers in Tubbergen.
1. Leer-werktraject t.b.v. plaatsing inwoners uit het
doelgroepenregister op de reguliere arbeidsmarkt.

Afhankelijk van project Is in uitvoering.
transformatie
Doorontwikkeling is afhankelijk
arbeidsparticipatie
van project transformatie
arbeidsparticipatie

Afhankelijk van project
transformatie
arbeidsparticipatie

Meer inwoners
kunnen meedoen

Twentse belofte

De gemeente heeft in belofte 5 van de Twentse Belofte twee
taken:
1.Registreren en monitoren van jongeren en jongvolwassenen
tussen de 16 en 27 jaar die geen startkwalificatie hebben en
geen actuele schoolinschrijving.
2.Het begeleiden en stimuleren van jongeren en
jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar om zichzelf door te
ontwikkelingen naar een passende en duurzame positie in de
maatschappij.

Gemeente
Onderwijs
RMC leerplicht
Regio Twente
maatschappelijke
organisaties

uitwerken aanpak in regionaal
Samenwerkend
verband en vertaling naar lokale
situatie

Meer inwoners
kunnen meedoen

We werken aan een passend ondersteunings- en
zorgaanbod voor verwarde personen op het
snijvlak van het sociaal domein en zorg en
veiligheid.

Meer inwoners
kunnen meedoen

Vastgestelde werkafspraken voor een sluitende aanpak voor
personen met verward gedrag.

Gemeente
Zorgpartijen
Politie

Implementeren werkafspraken

Samenwerkend

In aanloop naar 2022 onderzoeken wij of en welke Aanpak implementatie decentralisatie beschermd wonen
vormen van beschermd wonen we kunnen
realiseren, zodat inwoners zo dichtbij mogelijk
passende ondersteuning kunnen ontvangen.

Gemeente
Regio Twente

uitwerken aanpak in regionaal
Samenwerkend
verband en vertaling naar lokale
situatie

Meer inwoners
kunnen meedoen

Door aanstellen van een coördinator externe
verwijzingen beter passende
maatwerkvoorzieningen voor onze inwoners

Afstemming over de best passende maatwerkvoorziening
geïndiceerd via externe verwijzers

Gemeente
Externe verwijzers

Werven coördinator

Initiatiefnemer
Participerend

Meer inwoners
kunnen meedoen

Door aanstellen van een coördinator interne
verwijzingen beter passende
maatwerkvoorzieningen voor onze inwoners

Toetsing van indicaties voor complexere en/of duurdere
maatwerkvoorziening

Gemeente

Werven coördinator

Initiatiefnemer

Meer inwoners
kunnen meedoen

Wij hanteren het Twents model. Dit betekent dat
voor een inwoner met een
ondersteuningsbehoefte, eerst wordt gekeken wat
diegene zelf, of met behulp van de omgeving kan.
Daarna wordt gekeken welke voorzieningen
kunnen worden ingezet. Eén gezin, één plan’ is
daarbij het leidende principe bij het
keukentafelgesprek. Dit geldt binnen de Wmo
2015, Jeugdwet en P-wet.

Meer inwoners
kunnen meedoen

Meer inwoners
kunnen meedoen

Monitoring van de uitvoering van het Twents Inkoopmodel:
- Integraal zorgplan gebaseerd op ondersteunings-behoefte op
inwonerniveau
- Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek
- Effectiviteit JGZ maatwerk
- Verloop van 18-/18+ overgang

Gemeente
Samen 14/ OZJT

Uitkomsten monitoring
analyseren en voorzien van
aanbevelingen

Samenwerkend

Bewaken en signaleren van ontwikkelingen binnen De regionale agenda en de agenda met Menzis relateren aan
Samen14 en het project met Menzis en de te
de interventies in het uitvoeringsplan
volgen koers hierin regionaal

Regionale partijen
gemeente
Menzis

Verbinden met uitvoeirngsplan

Participerend

Wij werken aan een integrale aanpak rondom de Geïmplementeerd plan van aanpak GGZ waarvan o.a. de
GGZ, waardoor de cliënten en andere betrokken aanpak personen met verward gedrag een onderdeel is
partijen geen schotten meer ervaren tussen de
verschillende wet- en regelgeving, het voor
iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze
waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg
en ondersteuning tussen de verschillende wet- en
regelgeving soepel verloopt. (Menzis-project)

Regionale partijen
gemeente
Menzis

uitwerken aanpak in regionaal
Participerend
verband en vertaling naar lokale
situatie

Meer inwoners
kunnen meedoen

Verkenning maatregelen inzake vervoer kwaliteit, inventarisatie obv feiten en cijfers inclusief een advies voor
kosten en verschuiving naar algemene
vervolg
voorzieningen

Gemeente
Onderwijs
Zorgboerderijen

Formuleren opdracht n.a.v. de
analyse

Initiatiefnemer

Meer inwoners
kunnen meedoen

We werken aan een zelfvoorzienend systeem voor Het totale vervoersaanbod, wordt ontsloten via één loket,
het plannen, boeken, betalen en het reizen voor
telefonisch of digitaal met een app.
onze cliënten en uiteindelijk voor al onze
inwoners. Met ‘MaaS’ verdwijnen de grenzen
tussen het doelgroepenvervoer en het regulier
vervoer. (MaaS-project)

Regionale partijen
gemeente
Vervoersbedrijven

Gunnen aanbesteding en
ontwikkelen platform

Samenwerkend

Meer inwoners
kunnen meedoen

Wij werken aan een integrale ouderenzorg, waarin
cliënten en alle betrokken partijen zoals
gemeenten en zorgaanbieders geen schotten
ervaren tussen de verschillende wet- en
regelgeving en betrokken organisaties. Het voor
iedereen duidelijk is voor welke onderwerpen ze
waar terecht kunnen en de doorstroom van zorg
en ondersteuning tussen de verschillende wet- en
regelgeving soepel verloopt. (Menzis-project)

Regionale partijen
Gemeente
Menzis

Uitwerken aanpak in regionaal
Participerend
verband en vertaling naar lokale
situatie

Een geïmplementeerd plan van aanpak integrale ouderenzorg
rondom o.a. crisisopvang, integrale keten samenwerking
(waaronder wijkverpleging en TOZ), doorstroom Wmo-Zvw-Wlz
en domein overstijgende cliëntondersteuning

