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Welzijn Nieuwe Stijl in Fryslân

Hardnekkige problemen in Welzijn en Zorg: 

• Lappendeken van voorzieningen / regie op regie 

• Bezuinigingen

Aanleiding tot:

� Gesprekkenreeks van gemeente met twee 
welzijnsinstellingen, MEE, maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang, VNN, GGZ & hogescholen

� Experimenteren met frontlijnteam



100% is de totale bevolking van het gebied

Steunberen van de samenleving

Kwetsbaar, 

maar met 

steun 

redzaam

Buitengesloten of 

sluit zichzelf buiten

80%: Lost eigen 
problemen op. Zoekt 
zelf hulp in sociale 
omgeving of markt

15%: Is af en toe, of 
semipermanent afhankelijk 
van collectieve 
arrangementen

5 %: Is langdurig, soms 
meerdere generaties, op 
meerdere levensgebieden 
afhankelijk van 
collectieve arrangementen 

Analysemodel



De Leeuwarder uitgangspunten Welzijn 
Nieuwe Stijl in ‘10 geboden’:

1. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid staan voorop

2. Ondersteuning wordt eerst gezocht in het eigen netwerk

3. Bij gevaar of (ernstige) bedreiging van ontwikkeling snel 
ingrijpen

4. Preventie en faciliteren gaan vóór hulpverlenen 

5. Overheidsvoorzieningen waar mogelijk collectief aanbieden

6. Vertrouwen waar mogelijk, procedures waar noodzakelijk

7. Sluitende financieringssystemen

8. Waar nodig gebiedsgebonden en vindplaatsgericht

9. Afstemming van hulp op de vraag: van eenvoudig naar complex 
En:

10. Eén Huishouden, Eén Plan, Eén Hulpverlener voor individuele 
problematiek op alle leefgebieden



Welzijn Nieuwe Stijl

• Eén Huishouden, Eén Plan, Eén Hulpverlener voor individuele 
problematiek op alle leefgebieden (Huisvesting, Financiën, Sociaal 
functioneren, Psychisch functioneren, Zingeving, Lichamelijk 
functioneren, Praktisch functioneren, Werk/Dagbesteding) 

• Van regie op regie, coördinatie op coördinatie terug naar de eenvoud: 

� Simplex (‘de 15%’): inzet van sociaal werker 

� Complex (‘de 5%’): inzet van interventieteam   

• Alg. maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, MEE consulenten,
casemanagers Sociale Zaken, opbouwwerkers, etc. etc.

= sociaal werker



Frontlijnteam 
HEECHTERP 

SCHIERINGEN

Bijzonder

achter de voordeur 

project



Interdisciplinair
een benaderingswijze waarbij niet vastgehouden wordt aan de eigen 

discipline of vakgebied

• 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener 

• individuele aanpak en 
vergroten van cohesie 
in de wijk

• specialist in team, 
generalist voor bewoner

• de vraag staat centraal, 

niet het aanbod



Uitgangspunten Amaryllis en visie 

gemeente

Uitgangspunten vastgelegd in:

• Collegeprogramma 2010 – 2014:DOORPAKKEN IN NIEUWE TIJDEN!

• Boekje Amaryllis

• Voortgangsrapportage aan gemeenteraad november 2010

28 april 2011



Uitwerking in vier hoofdlijnen:

1. De operationalisering in de komende 3 jaar van het vernieuwend welzijnsbeleid .

2. De mogelijke aansluiting ‘verpleging en thuiszorg’ aan het nieuwe welzijnsbeleid. 

3. De uitwerking van het onderdeel ‘jeugd en jongeren’, inclusief de uitvoering van   

experimenten en voorbereiding op de overdracht van Jeugdzorg naar de gemeente.

4. Doorontwikkeling van het vernieuwend welzijnsbeleid in aansluiting op overige 

decentralisaties:

– De functies ‘dagbesteding en begeleiding’ uit de AWBZ (overdracht van het rijk naar de 
gemeente). 

– De opvang van de beperking van begeleiding tot personen met een IQ tot 70. 

– De samenvoeging van en overdracht van sociale zekerheidswetten aan de ‘onderkant’
(Wajong, Wsw en Wwb). 



1. De operationalisering in de komende 3 
jaar van het vernieuwend welzijnsbeleid

Per 2011  operationeel:
•Drie Sociale wijkteams in 8 aandachtswijken:

� Team ‘Nieuw Oost’ : Schepenbuurt en Wielepôlle toegevoegd aan 
Frontlijnteam Heechterp-Schieringen

� Team ‘Noord’: Vrijheidswijk en Mondriaanbuurt

� Team ‘Oud-Oost’:, Tjerk Hiddes- Cambuursterhoek, Vlietzone, 
Oldegalileën-Bloemenbuurt

� Nylân en Valeriuskwartier vooralsnog bediend door stedelijk (e) team (-s). 

•Twee Interventieteams voor alleenstaande daklozen en 
huishoudens met zeer complexe problemen.

•Op 21 maart jl. getekende samenwerkingsovereenkomst



1. De operationalisering (vervolg)

• Voorbereiding en vorming stedelijk team (s) sociaal werkers in 
2011.

• Gebruik instrument Participatie-ladder

• Inbedding schuldhulpverlening (inclusief mappenproject en  
formulierenbrigade) 

• Ontwikkeling Buurtservicepunten

• Project ‘optimaal indiceren’

• Medio mei as. start  ‘buurtonderneming’ van Caparis (WSW-
bedrijf)

• Onderzoek gebruik www.eigenkrachtwijzer.nlwww.eigenkrachtwijzer.nl

(Veel belangstelling uit het land; input op ‘Burgerkracht’ van RMO)



2. De mogelijke aansluiting ‘verpleging en 

thuiszorg’ aan het nieuwe welzijnsbeleid. 

• Experiment met Palet met wijkverpleegkundigen in 

West, Noord en Nieuw Oost 

• Onderzoek met Frieslab  (www.frieslab.nl: Keten of Kartel’ ?)

en Palet naar ‘wijkthuiszorgteams’ in West 



3a. Aansluiting decentralisatie jeugdzorg Leeuwarden

Korte termijn:

• Informatiepositie versterken
– Stevig “co –ouderschap” met de provincie is nodig

• CJG op orde brengen
– Versterken signaleringsfunctie en pedagogische kwaliteit voorliggende voorzieningen

• Ontschotting van middelen

• Schaal bepalen waarop transitievorm krijgt

• Externe krachtenveld in beeld brengen

• Jeugdzorg Amaryllis proof 

• Projectplan september 2011



3b. Experimenten verbinding  met ‘jeugd en 

jongeren’ vooruitlopend op decentralisatie 

Jeugdzorg

• Start CJG 12 plus

• Orthopedagogische expertise in Nieuw Oost

• Verbinding CJG en brede school met sociale 
wijkteams

• School als werkplaats

• Project Kind in Friesland



4. Doorontwikkeling WNS en afstemming met 

en toepassing van uitgangspunten bij 

decentralisaties

Drie grote decentralisaties op welzijnsterrein:
1.Wet werken naar vermogen (Wwb, WIJ, Wajong, WSW)

2.Begeleiding AWBZ (inclusief IQ-maatregel)

3.Jeugdzorg 

Bestuursakkoord bepalend voor kaders

Alle drie in fase van verkenning


