
 

3.2 Deelplan Preventieve basis- en specialistische 
ondersteuning 

 
Naam 
deelplan 

Preventieve 
basisondersteuning 

Categorie 3 

Resultaten No. 2,3,22,36,37 Organisaties Solidez ,RIBW, Indigo preventie, Buro Nij, 
Zingesprek, De Plek, Stichting IBASS, MEE, 
Coaching de Paardenblik, CVS Mens en Werk 

 
1. Waarom 

 
We zien in Wageningen het verlangen om burgers te versterken op preventief niveau. Dit is een 
positief punt en dat willen we graag doorzetten. Het daadwerkelijke aanbod van ondersteuning neigt 
met name nog naar de curatieve kant met daarin wel de wens verscholen om preventief en 
versterkend te zijn. In de huidige maatschappij staan zelf- en samenredzaamheid van mensen 
centraal. Dit is echter niet voor een ieder, op alle levensgebieden, op elk moment en tijdens alle 
levensfases, haalbaar. Niet iedereen heeft immers de financiële mogelijkheden, het netwerk en de 
praktische en sociale vaardigheden hiertoe. Daarnaast krijgt iedereen te maken met fasen in het 
leven die moeilijk, problematisch of kwetsbaar zijn zoals bij (chronische) ziekte, verlies van een 
partner of kind, echtscheiding, werkloosheid etc. 
Te zeer rekenen op eigen kracht en zelfredzaamheid van (kwetsbare) personen en hun sociale 
netwerk kan een averechts effect hebben. Niet alleen verhoogt het de drempel om hulp te vragen, het 
kan ook tot gevolg hebben dat problemen zich opstapelen en mensen pas om hulp vragen als het 
water ze aan de lippen staat. De toegenomen complexiteit van de oorspronkelijke hulpvraag maakt 
het dan alleen maar ingewikkelder om problemen op te lossen en weer dragelijk te maken. Het is dus 
zaak om deze situaties tijdig te signaleren, op een laagdrempelige manier ondersteuning te bieden en 
de hulpvrager stevig te verbinden aan zijn leefomgeving. 
 
Er is een “mindswitch” nodig is om daadwerkelijk gericht te zijn op het omgaan met kwetsbaarheid en 
het waar mogelijk versterken van gezondheid en welbevinden, in plaats van te eenzijdig gericht te zijn 
op het bestrijden van problemen (curatief). Dit lijkt een kleine nuance maar zal in de praktijk een groot 
verschil maken. Het aanbod preventieve basisondersteuning is een onderdeel van de menukaart voor 
de positieve gezondheid. Hierbij hanteren we gezondheid naar Huber (2014) als een dynamisch 
concept: ‘Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Gezondheid is geen doel op zich maar een middel 
tot zinvol leven.’ Hierbij is zelfredzaamheid en het kunnen omgaan met tegenslagen is een belangrijk 
uitgangspunt voor gezondheidsbevordering die een bijdrage levert aan een zinvol leven. We zetten 
hiermee in op het versterken van de eigen veerkracht en herwaarderen de kwetsbaarheid. 
Met de preventieve basisondersteuning wordt er daarom mentaal voedsel geboden. Deze richt zich 
op (de bespreekbaarheid van) uiteenlopende levensthema’s waardoor er veerkracht gevonden kan 
worden door integratie van kennis, psycho- educatie, handvatten, het vinden van inspiratiebronnen en 
uitwisseling en verbinding met zijn leefomgeving. Hierbij is het uitgangspunt dat de mens wordt gezien 
in al zijn facetten. 
 
De samenhang en bekendheid bij organisaties onderling en bij de burger die bereikt moet worden, 
maar ook bij vindplaatsen als scholen, de WMO- en jeugdconsulenten, wijkcentra, ouderenadviseurs 
en vele andere vind- en signaleringsplaatsen, is onvoldoende. Samenwerking en afstemming zijn 
gewenst. 
 
2. Voor wie  

Preventieve basisondersteuning is beschikbaar voor alle inwoners in Wageningen. Hierbij horen dus 
ook mensen met een lage SES, kwetsbare inwoners, mensen met autisme of AD(H)D, 
hoogbegaafden, chronisch zieken, ouderen met geheugenproblematiek en/of dementie, mensen 
zonder adequaat steunsysteem en degenen die (in bepaalde levensfasen) niet vanzelfsprekend mee 
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kunnen komen in de maatschappij. Ook het netwerk rondom deze inwoners wordt waar nodig en 
mogelijk meegenomen in de ondersteuning. 
Volgens de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber (zie 1) - ook wel de 
herstelbenadering genoemd - zijn zes hoofddimensies van belang in de ervaring van gezondheid. 
Hoe iemand lichamelijk functioneert, de ‘aandoening’ (het medische domein) is hier één aspect van. 
Daarnaast is een andere belangrijke pijler in hoeverre iemand met de door de aandoening 
veroorzaakte veranderingen om kan gaan (mentaal welbevinden) en hoe de ziekte sociale relaties 
verandert (sociaal maatschappelijk functioneren). Deze facetten beïnvloeden en hangen samen het 
dagelijkse functioneren - wat kun je allemaal nog zelf, kun je om hulp vragen -  en de ervaren van 
kwaliteit van leven: het gevoel van balans, geluk en levenslust. Zingeving is een belangrijk facet: in 
hoeverre kun je je aandoening accepteren, wat betekent deze fase voor je toekomstperspectief, je 
idealen en de wijze waarop je het leven beziet. 
Met andere woorden, de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen (en hun naasten) wordt bepaald 
door een voortdurende wisselwerking tussen al deze facetten. 
  
Zo zien we dat zowel naasten als de samenleving een belangrijke rol spelen bij ziekte en 
kwetsbaarheid van mensen. Zij kunnen het leven van kwetsbare mensen negatief en positief 
beïnvloeden. De omgeving heeft daarom ook aandacht nodig, vooral de primaire mantelzorger 
(sleutelfiguur). Netwerk en relaties moeten worden geactiveerd. 
 
Een brede integrale benadering waarin al deze domeinen tot uiting komen kan ons dan ook veel 
brengen. Hier is een wereld mee te winnen.

 
 
Algemeen maatschappelijk werk met een specialisatie voor bijzondere doelgroepen.  
Hierbij kan gedacht worden aan Roma en Sinti , woonwagenbewoners maar ook andere groepen/ 
personen die vanwege hun culturele achtergrond een achterstand hebben om voldoende te kunnen 
participeren. 
 
Specialistisch maatschappelijk werk t.b.v. mensen met een beperking 
In tegenstelling tot mensen zonder beperkingen, wordt het leven van iemand met een beperking vaker 
gekenmerkt door pieken en dalen, volgend op cruciale kruispunten en keuzemomenten in het leven. 
Overschatting en het niet kunnen overzien van consequenties van keuzes zorgen vaak voor uitval en 
(vergaande) problematiek. Inwoners met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), met Niet 
Aangeboren Hersenletsel (NAH) dan wel een chronische ziekte lopen aan tegen 
andere  problematieken  die specifiek samenhangen met hun beperkingen. Ook zij vragen om 
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specifieke deskundigheid op het gebied van de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van 
beperkingen en vragen die daaruit voortkomen.   
 
Bemoeizorg t.b.v. zorgwekkende zorgmijders: 
Voor ‘zorgwekkende zorgmijders’ voor de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen, mensen 
die moeilijk bereikbaar en sociaal kwetsbaar zijn, die zelf niet op zoek zijn naar begeleiding en 
daardoor bijvoorbeeld niet de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich in onze samenleving 
te redden en/of geen overlast te veroorzaken in hun directe leefomgeving. 
 
3. Wat willen we bereiken? 
 
Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
2. inwoners, in het 
bijzonder 
chronisch zieken, 
mensen met een 
beperking en 
mensen met een 
lage SES, ervaren 
hun kwaliteit van 
leven gemiddeld 
als goed 
 
3. inwoners, in het 
bijzonder mensen 
met een lage 
SES, ervaren hun 
gezondheid 
gemiddeld als 
goed 
 

29. de wettelijke 
taken uit de 
Jeugdwet worden 
uitgevoerd 

(Specialistisch) 
Maatschappelijk werk: 
we versterken de 
eigen kracht van 
inwoners met 
specifieke 
problematiek en hun 
netwerk. Wij helpen 
hen zoveel als 
mogelijk zelf de regie 
te voeren, zelfredzaam 
te zijn en zelfstandig 
mee te doen in de 
maatschappij. Als zij 
aanvullende hulp 
nodig hebben wijzen 
wij hen de weg naar 
algemene en 
voorliggende 
voorzieningen, zorg, 
onderwijs, arbeid e.a.  
Bemoeizorg: 
50 mensen met acute 
meervoudige 
problematiek worden 
geholpen d.m.v. 
bemoeizorg en zo snel 
mogelijk toegeleid 
naar de juiste hulp. 

(Specialistisch) 
Maatschappelijk werk: 
ZRM score wordt 
afgenomen bij start en 
afsluiting en laat een 
toename van 
zelfredzaamheid zien. 
1) de klant heeft meer 
zelfvertrouwen; (2) de 
klant is beslisvaardig; (3) 
de klant durft hulp te 
vragen; (4) de klant zorgt 
beter voor zichzelf; (5) 
de klant zorgt beter voor 
zijn gezin; (6) de klant 
zorgt beter voor zijn 
huishouden; (7) de klant 
doet weer mee 
 
Bemoeizorg: ZRM score 
wordt bij start en 
afsluiting afgenomen en 
laat een daling zien van 
acute problematiek naar 
een mate van 
zelfredzaamheid 
Aantallen 
uithuiszettingen blijft 
onverminderd laag. 

Vanuit de principes van 
positieve gezondheid. we 
verzamelen tel- en vertel 
informatie voor ons 
jaarverslag. We voeren het 
kwaliteitskeurmerk Sociaal 
werk Nederland. 
Organisatiebreed houden we 
een 
klanttevredenheidsonderzoek. 
d.m.v. een eind en begin 
meting met de ZRM.  
MEEdoen index in geval MEE 
de ondersteuning biedt. 
 
Bemoeizorg: 
ZRM score 
 

 



3 

Wij willen burgers blijvend verder helpen met behulp van effectieve ondersteuning en interventies, ter 
ondersteuning en voorkoming van ernstige problematiek welke kostbaarder is. Het 
ondersteuningsaanbod dient bij relevante toe-leiders (huisartsen, POH-ers ouderenadviseurs, de 
WMO -en Jeugdconsulenten en ander professionals van het Startpunt) bekend te zijn. 
Jaarlijks worden evaluaties van gebruikers van de activiteiten gebundeld om een beeld te krijgen van 
de kwaliteit van de ondersteuning.   
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4. Onderbouwing  
 
Waarom werkt dit? 
Laagdrempelig, preventief en is gericht op versterken van eigen oplossend vermogen en op 
versterken van eigen netwerk door aansluiting te zoeken bij activiteiten in de leefomgeving. 
Door  te investeren aan de voorkant worden veel kosten bespaard aan de achterkant. Uit onderzoek 
blijkt dat de maatschappelijke baten minimaal  
4 keer de omvang hebben van de maatschappelijke kosten. Hierbij valt te denken aan het voorkomen 
van kosten als huisuitzetting, huurderving, kosten maatschappelijke opvang, inzet politie bij overlast, 
veiliger gevoel omgeving, toegenomen levenskwaliteit door betere financiële situatie, voorkomen 
schulden bij schuldeisers, betere doorverwijzing/toeleiding, en het voorkomen van dubbele taken c.q. 
versnippering/verkokering. 
 
We voorkomen problemen door preventief aanwezig te zijn in het Startpunt en buurtpunten en 
voorkomen dat problemen erger worden door inzet van de laagdrempelige voorzieningen. We werken 
in vertrouwen samen met de partners binnen Samen Wageningen en andere belangrijke partijen 
zoals de huisartsen, praktijkondersteuners, cliëntondersteuners, politie en Woningstichting. We zijn 
blijvend in ontwikkeling en werken vraaggericht aan vernieuwing van onze inzet. Ook in de uiterst 
complexe en acute problematiek zoeken we samen de burger met gepaste creativiteit naar maatwerk 
Met onze inzet dragen we met passie bij aan de Stip op de horizon, we zijn als Wageningers optimaal 
in staat om baas te zijn over ons eigen leven’’. 
 
Specialistisch maatschappelijk werk : 
MEE Veluwe heeft in het eerste halfjaar van 2016 uiteenlopende casussen laten doorrekenen aan de 
hand van de ‘Effectencalculator’. De conclusie van het onafhankelijk uitgevoerde onderzoek door 
Jochum Deuten Advies & Onderzoek in samenwerking met Effecten calculateurs Maarten 
Kwakernaak en Carla van den Braak is dat MEE aantoonbaar preventief en effectief werkt. 
Achtergronden en toelichtingen zijn op de website van MEE na te slaan. 
Daarnaast heeft MEE Veluwe de Menselijke Maat als meetinstrument ingezet in vijf gemeenten in 
Overijssel om te bezien wat dit instrument extra oplevert als het gaat om het meten van het effect van 
MEE. Dit onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd door Arcon. Ook in dit onderzoek is het effect van 
kortdurende ondersteuning aangetoond. Achtergronden en toelichtingen zijn op de website van MEE 
eveneens na te slaan. 
 
5. Aanpak (Instrumenten / interventies / activiteiten) 
 
Algemeen maatschappelijk werk met een specialisatie voor bijzondere doelgroepen 
Een maatschappelijk werker participeert 24 uur in het startpunt: 8 uur gefinancierd vanuit het 
Startpunt 16 uit Samen Wageningen. Hiermee breiden we onze huidige deelname van 16 uur uit 
zodat we kunnen voldoen aan de behoefte van de Startpunt consulenten. We bieden in nauwe 
aansluiting binnen het Startpunt kortdurende coaching aan bij praktische en psychosociale 
hulpvragen. 
Deze  centrale inzet van het Maatschappelijk werk is nodig in en vanuit het startpunt, om hulpvragen 
direct op te pakken en daar waar nodig met een paar gesprekken op te lossen. Deze Maatschappelijk 
Werker heeft zeer korte lijnen met de buurtmaatschappelijkwerkers vanuit de buurtpunten en kan 
daardoor snel en adequaat een netwerk inschakelen en lijnen uitzetten. (zie categorie 1) 
 
De maatschappelijk werker zorgt dat de eigen kracht van mensen wordt versterkt en verbindt hen aan 
netwerken in zijn leefomgeving en vice versa. Vanwege de preventieve en integrale werkwijze van de 
maatschappelijk werkers wordt, kan veelal zwaardere, specialistische hulp worden voorkomen en 
andersom kan er ook vanuit specialistische zorg worden afgeschaald. Maatschappelijk werk is 
hiermee een preventieve activiteit voor de inzet van zorg. Zij is optimaal verweven in de sociale 
infrastructuur van Wageningen. Dit houdt in dat het Maatschappelijk Werk ook een signalerende 
functie heeft en daardoor snel kan inspelen op situaties. 
Als aanvulling op het Buurtmaatschappelijk werk uit Categorie Ontmoeten en Verbinden is er het 
Algemeen maatschappelijk werk bijzondere doelgroepen. Dit is een stedelijke functie voor 
maatschappelijk werk die een linking pin is voor Startpunt - buurtmaatschappelijk werk, bemoeizorg 
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en anderen. Het algemeen maatschappelijk werk bijzondere doelgroepen wordt  alleen dan ingezet 
als dit vraagt om specifieke kennis en expertise. 
Maatschappelijk werk is een spin  in het web van het formele en informele netwerk. Heeft kennis van 
de verschillende beleidsterreinen en kan het informele en formele netwerk adviseren, werkt op het 
snijvlak van individueel en maatschappelijk belang, levert een belangrijke bijdrage aan de 
leefbaarheid van het individu en het algemeen waar nodig. 
Ons werk heeft een preventieve functie. Door de ondersteuning van de eigen kracht en het netwerk 
kunnen we een (onnodig) beroep op andere (vaak zwaardere of duurdere) (maatwerk) ondersteuning 
en zorg voorkomen, uitstellen, verminderen. Indien nodig kan de inzet van maatschappelijk werk 
ondersteund en versterkt worden met de (preventieve) inzet van praktische ondersteuning bij de 
inwoner thuis. 
De methodiek van werken voor Roma en Sinti is gebaseerd op de beleidskaders van VWS voor Sinti 
en Roma ten behoeve van hun participatie en emancipatie in Nederland. Speerpunt in Wageningen is 
voorkomen van uitbuiting en vergroten van ontwikkelingskansen. Er wordt gewerkt met respect voor 
cultuur en identiteit, tegengaan van discriminatie en vooroordelen, stimulering van onderwijs. Deze 
groepen inwoners vragen om een vertrouwd en betrouwbaar persoon die present en flexibel werkt. 
 
Specialistisch maatschappelijk werk t.b.v. mensen met een beperking(MEE) 
Het Specialistisch Maatschappelijk Werk is gericht op het versterken de eigen kracht van inwoners 
met een beperking of een andere bijzondere kwetsbaarheid én hun netwerk. Zo worden zij geholpen 
om naar vermogen zelf regie te voeren, zelfredzaam te zijn en zelfstandig mee te doen in de 
maatschappij met kortdurende ondersteuning, vraaggericht en vanuit een specifieke deskundigheid 
van de aard van de beperkingen en de kwetsbaarheid. Op vraag van de jeugdconsulent is het 
specialistisch maatschappelijk werk ook actief voor gezinnen/kinderen uit het speciaal onderwijs.   
Het heeft een preventieve functie. Door de ondersteuning van de eigen kracht en het netwerk wordt 
een (onnodig) beroep op andere (vaak zwaardere of duurdere) (maatwerk) ondersteuning en zorg 
voorkomen, uitstellen, verminderen.  
Voor inwoners met een beperking geldt dat de ondersteuning gericht is op de persoonlijke en 
maatschappelijke gevolgen van beperkingen en levensvragen die daaruit voortkomen. Deze 
maatschappelijk werkers hebben kennis van de ondersteuningsmogelijkheden en de manier waarop 
die zo goed mogelijk gebruikt kunnen worden. Zij kennen de specifieke wet- en regelgeving, kunnen 
die uitleggen en toelichten en weten hoe die toegepast moet worden. 
Kortdurende ondersteuning wordt geboden op alle levensdomeinen waaronder opvoeding, 
ontwikkeling, leren, werken, wonen,  financiën, samenleven, relaties en vrije tijd. Er wordt intensief 
samengewerkt met het buurtmaatschappelijk werk en met het Startpunt (m.n. de jeugdconsulenten). 
 
Bemoeizorg (Solidez en RIBW) 
Het doel van Bemoeizorg is het in beeld krijgen, begeleiden en ondersteunen van zorgwekkende 
zorgmijders en hun omgeving.  
Het Team Bemoeizorg Wageningen zorgt ervoor dat burgers, die geen hulp willen, in beeld blijven (er 
een vinger aan de pols wordt gehouden ) en niet tussen wal en schip vallen, en worden toe geleid 
naar noodzakelijke zorg en begeleiding, zoals Thuisbegeleiding of ambulante hulpverlening door een 
zorgpartij. Er is een sluitend aanbod in Wageningen, alle cliënten uit de doelgroepen kunnen bereikt 
en bediend worden en niemand mag tussen wal en schip vallen. We bevorderen participatie en 
zelfredzaamheid van mensen in kwetsbare posities, waarbij we waar mogelijk gebruik maken van 
eigen kracht, eigen netwerk en algemene voorzieningen 
Bemoeizorg werkt preventief door present te zijn, door snel te reageren bij een calamiteit of 
crisissituatie wordt erger voorkomen. Burgers kunnen zelfstandig blijven wonen, veelal door de steun 
die zij van hun mantelzorgers en anderen in het persoonlijke netwerk ontvangen. Als dit (tijdelijk) niet 
voldoende steun biedt, wordt vanuit het TBW of vanuit het grotere netwerk van organisaties passende 
professionele hulp geboden. Inspanningen zijn gericht op kwaliteit van leven van de burger en 
leefbaarheid in de wijken. 

• snel, direct erop af, present (outreachend) 
• laagdrempelig en beschikbaar 
• integrale aanpak op maat 
• groot netwerk, korte lijnen 
• resultaat- en procesgericht 
• Duidelijk en concreet 

TBW, kan worden ingezet door het Kernteam als ambulant team. 
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Het Kernteam kan bij vraagverheldering (analyseren van de hulpvraag) bij complexe problematiek 
gebruik maken van de expertise van het TBW middels consultatie. 
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Hulp op school (VO Pantarijn),  
Er is geen apart schoolmaatschappelijk werk meer voor het reguliere vervolgonderwijs. 
Samenwerking met Pantarijn blijft echter van groot belang voor het bereiken van Wageningse 
jongeren en hun ouders met vragen, voor oppakken van vragen en afstemming hierover. 
Buurtmaatschappelijk werkers vervullen samen met de jongerenwerkers hierin een belangrijke 
verbinding voor het oppakken van vragen, informeren, verzorgen van voorlichting, vraagverheldering, 
versterken van netwerken en toeleiden naar juiste hulp. Buurtmaatschappelijk werkers en 
jongerenwerkers kennen de zorg coördinatoren van Pantarijn. De lijnen zijn kort met schoolarts, 
leerplichtambtenaar, wijkagent, Jeugdconsulenten en met het Startpunt. De buurtmaatschappelijk 
werkers nemen het initiatief om samen met de jongerenwerkers, zorgcoördinatoren en jeugdconsulent 
tot nieuwe samenwerkingsafspraken te komen omdat in de samenwerking  winst valt te behalen. Zo 
kan verder geconcretiseerd worden hoe elkaar te blijven vinden, binnen en buiten de school. De 
buurtmaatschappelijkwerkers worden gefinancierd vanuit categorie 1: Verbinden en ontmoeten. 
 
Specifieke vragen (FONDS of IAS) 
• Indigo: Preventieve ondersteuning en groepsaanbod voor lichte psychische klachten onder 

begeleiding van een GGZ preventiewerker en gericht op psycho-educatie ,versterken van coping 
vaardigheden en delen en leren van elkaars ervaringen. Preventieve activiteiten, op maat voor lage 
SES doelgroep en gericht op versterken veerkracht en draagkracht (versterken positieve gezondheid), 
coping vaardigheden, empowerment en verminderen van stress.  

 
• Coaching De Paardenblik: ‘’ versterking van jezelf’’; kortdurend traject voor volwassenen door 

coaching met inzet van paarden met als doel om veerkracht te vergroten en te versterken. Óók 
voor mensen die verder dreigen af te zakken omdat er geen geschikte, passende hulp direct voor 
handen is. 

 
• Buro Nij: Relatie ondersteuning voor mensen met een partnerrelatie en die deze willen versterken 

om zwaardere problemen te voorkomen. Relatieondersteuning aanbieden waardoor partners 
inzicht, informatie en handvatten krijgen. De relatieondersteuning heeft een wetenschappelijk 
gefundeerde basis voor een realistische en gezonde beeldvorming van relaties. De 
ondersteuning is o.a. gericht op conflictmanagement, patronen in de relatie kunnen aanleren of 
juist doorbreken. Op deze manier maken stellen hun relatie gezond en sterk waardoor ze ook in 
de toekomst samen uitdagingen en problemen aankunnen. Bovendien ontstaat er een veilig 
leefklimaat. / Relatie-spreekuur voor vragen over relaties (kan mogelijk samengevoegd worden 
met spreekuur van buurtmaatschappelijk werk) / groepstraining voor relatieondersteuning waarbij 
er ook ruimte is voor inbreng door ervaringsdeskundigen. 

 
• Zingesprek: Ondersteuning en begeleiding bij zingevings- en levensvragen om zo het 

welbevinden te verhogen en bij te dragen aan het ervaren van een zinvol leven. Hiertoe behoort 
ook het versterken van veerkracht om perioden van verlies aan relaties of gezondheid of 
eenzaamheid met elkaar te kunnen uithouden, te dragen en onderdeel te maken van het eigen 
betekenisvolle levensverhaal. Juist in deze intensieve periodes komen zingevingsvragen 
(zingeving is het proces van oriëntatie of heroriëntatie op en in het leven) bewust naar boven en 
kunnen de kwaliteit van leven verstoren als hier geen aandacht voor is. De eigen levensvisie en 
inspiratiebronnen worden in de begeleiding gezocht en aangesproken. 
Trainingen en intervisie voor zorgmedewerkers en vrijwilligers; consult/adviesfunctie voor andere 
zorgverleners vanuit deskundigheid rond zingeving (ook bij palliatieve zorg); individuele 
gesprekken voor burgers met zingevings- en levensvragen waarvoor zij niet bij hun naaste 
netwerk terecht kunnen of willen en die geen financiële middelen hebben deze gesprekken zelf 
te betalen. 

 
• De Plek: Voor iedereen die te maken krijgt met verlies en gemis. Voor iedereen die interesse 

heeft in wezenlijke thema’s als leven en dood. Iedereen krijgt wel eens te maken met rouw. Of 
het nu gaat om een dierbare die overlijdt, de gezondheid die vermindert, je baan die wegvalt, je 
partner die je verlaat, of dromen die niet uitkomen. Mensen krijgen dan te maken met een brede 
waaier aan emoties en nieuwe ervaringen, die soms overrompelend kunnen zijn. Daar is niet 
altijd voldoende aandacht voor in de omgeving. Zeker op de langere termijn. Mensen hebben er 
behoefte aan hun verhaal te blijven vertellen. Mensen hebben behoefte aan aandacht voor hun 
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gemis. Als het gemis lucht en ruimte krijgt, is het hanteerbaarder en zullen grotere problemen 
voorkomen worden. Doelstellingen van De Plek:  
o Preventie van gezondheidsklachten n.a.v. rouw (depressie, burn out, lichamelijke klachten) 
o Bijdragen aan meer welzijn en gezondheid van individuele burgers en van de samenleving 

als geheel Bestrijden van isolement van mensen, en bevorderen van 
zelfredzaamheid/zelfzorg 

o Bestrijden van taboe en bijdragen aan een nieuw paradigma en levensstijl 
o Mensen dragen zorg voor hun rouw en beleven hun rouw vrijuit 
o Mensen zien rouw als gewoon onderdeel van het leven. 
o Er wordt open gesproken over rouw. 
o Verbinding cultuur en welzijn (zie www.de-plek.net) 

 
• Stichting IBASS: Stichting IBASS is een samenwerkingsverband van professionals die 

gespecialiseerd zijn in begeleiding van mensen met autisme naar maximale zelfstandigheid. We 
bieden activiteiten in de vorm van ondersteuning, training, ervaringsgroepen en voorlichting 
gericht op mensen met autisme en het netwerk daarom heen. Doelen:  
o Mensen met autisme beter leren omgaan met en meer laten accepteren van hun autisme, 

zodat ze met meer zelfvertrouwen kunnen meedoen in de samenleving. 
o Naasten van mensen met autisme trainen en begeleiden. 
o Relatie- en ouderschapstraining voor mensen met autisme. 
o Vrijwilligers en clubs en verenigingen trainen en begeleiden, zodat aansluiting voor mensen 

met autisme beter wordt. 
o Mensen met autisme kortdurend ondersteunen op belangrijke verandermomenten in hun 

leven. 
 

Welke instrumenten: 
a) Auticafé: contact met gelijkgestemden, versterking en acceptatie, delen van ervaringen, in 

kaart brengen van problemen.   
b) Sociale vaardigheidstrainingen: groepstraining voor mensen met autisme.   
c) Partnerbijeenkomsten: contact met gelijkgestemden, uitleg en oefening, delen van 

ervaringen, versterking en acceptatie. 
d) Ouderschapstraining: groepstraining voor ouders met autisme. 
e) Relatietraining: herstel of verdiepen van relatie waarbij één of beide partners een vorm van 

autisme heeft. 
f) Training voor mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties: groepstraining voor mantelzorgers en 

vrijwilligers om te leren om te gaan met mensen met autisme. 
g) Clubs en verenigingen helpen om aanbod te creëren: mensen met autisme haken op vaak op 

jonge leeftijd af bij sportclubs en andere verenigingen door miscommunicatie en onbegrip. 
Voorlichting en delen van ervaringen door en onder begeleiding van een autisme-deskundige 
kan deelname aan clubs en verenigingen bevorderen. 

h) Kortdurende individuele steun tijdens verandertrajecten en keuzemomenten: maximaal 12 uur 
ondersteuning per persoon bij grote verandermomenten in het leven (bv gaan studeren, gaan 
werken, krijgen kinderen, verhuizen etc.) 

 
●   CVS Mens en Werk: De klanten van CVS Mens en Werk zijn mensen die begeleiding vragen van 

een psycholoog en/of een jobcoach. De klanten leren wij waar het kan ook omgaan met online e-
zelfhulphandboeken, zodat in feite een 24u/7 alle dagen per week online hulp geboden kan 
worden. Hiermee kunnen ook de groeiresultaten bepaald worden. Inspiratie tot zelfregie is de 
belangrijkste succesfactor voor stappen op de participatieladder/ zelfredzaamheidsmatrix. Deze 
begeleidingsvorm wordt gegeven in kleine groepjes, in de vorm van lichte begeleiding en in de 
vorm van GGZ-ondersteuning. Wij werken samen met Het Inspiratiehuis Wageningen, waarin 
doelgericht diverse inwoners en werkgevers met elkaar in gesprek gebracht worden. Motivatie 
om ondernemend te worden is een belangrijke drijfveer naar participeren in de maatschappij of in 
werk. Coaching, Verbinding en Samenwerking (CVS) tussen mensen onderling en naar 
werkgevers. Voor de gemeente is er een aansluitingsmodel naar GEMS3D in het kader van de 3 
decentralisaties. Dit model geeft gemeentebreed acties rondom deelnemers weer (verbaal) en 
statistiek (getallen) van geregistreerde begeleiding door professionals op alle 
zelfredzaamheidsvraagstukken. De producten zijn ontwikkelt met en gevalideerd bij 
kennisinstellingen als Trimbos, Tranzo, VSO en PRO onderwijs, UWV, StimulanSZ, 
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Auris/Kentalis, dr. Leo Kannerhuis, Blik op Werk, NVS. Onze jobcoaches en psychologen zijn 
aangesloten bij een beroepsvereniging en houden zich aan de richtlijnen die daar gesteld zijn. 
De online applicaties voldoen aan de norm die door Ziekenhuizen/UWV gesteld wordt; met 
mogelijkheid om elke hulpverlener een eigen domein aan te bieden. 

 
Instrumenten: 
○   gemeentelijk regie-instrument voor vastleggen van resultaten in het sociaal domein ; voor 

klantmanagers, jobcoaches, docenten en hulpverleners 
○   e-zelfhulphandboek voor geestelijk gezondheid in relatie tot stress, depressie, 

angststoornissen en lichamelijke beperking 
○   model om mensen bij werkgever te plaatsen in werk 
○   e-zelfhulphandboek voor verbreden van zelfbeeld, doelen stellen en talenten tonen. 
○   Online Doelgroephelpdesk voor specifieke vraagstukken waarbij resultaten inzichtelijk 

moeten blijven; wordt veel ingezet bij innovaties. 
○   e-zelfhulphandboek voor mensen in het doelgroepregister 

 
• Thuisbegeleiding (Solidez): wanneer praktische problemen thuis zich opstapelen leidt dat snel tot 

grotere problemen en zorgmijdend gedrag. Het snel kunnen inzetten van praktische 
ondersteuning kan veel kosten en verergering van multiproblem-situaties voorkomen. Het zijn 
situaties waarin er geen beroep meer kan worden gedaan op zelfredzaamheid of het 
steunsysteem. Het gaat vaak om een combinatie van factoren en oorzaken waardoor het niet 
meer lukt om huishouden en zorgtaken te kunnen uitvoeren,  bijvoorbeeld wanneer:  

• ingrijpende veranderingen in de leefsituatie hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld een 
echtscheiding of verlies van partner of kind; 

• bij de opvoeding van kinderen ondersteuning nodig is; 
• de financiën niet in orde zijn, schuldenproblematiek; 
• iemand kampt met een fobie, overspannenheid of depressie; 
• het contact tussen gezinsleden onderling spanning oplevert; 
• iemand wil leren omgaan met een handicap of langdurige ziekte; 
• na opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis een huishouden opnieuw opgezet moet 

worden; 
• je een opname wilt voorkomen; 
• iemand woonbegeleiding nodig heeft door een ernstige verslaving. 

De medewerker van Thuisbegeleiding biedt vooral praktische hulp en zorgt dat er letterlijk ruimte 
komt voor herstel. De begeleider praat met de klant, maar gaat vooral samen praktisch aan de 
slag en biedt ondersteuning door het aanleren van vaardigheden op huishoudelijk, opvoedkundig 
en financieel gebied. Of door het aanbrengen van structuur en regelmaat in het dagelijks leven. 
De begeleider is snel beschikbaar en flexibel inzetbaar, op momenten die belangrijk zijn. 
Thuisbegeleiding zorgt dat iemand weer overzicht krijgt over zijn thuissituatie en zelfstandig 
verder kan. 

 
Hoeveel tijd nog nodig? 
Vanaf augustus tot januari een aanzet maken om goede afspraken en verdere afstemming te 
realiseren. Om vanaf januari 2018 te starten. Vervolgens een half jaar uren uittrekken om 
aansluitende/afgestemde/doorlopende lijnen kritisch te bespreken en te verbeteren. Daarna: 
onderhoud ervan! 
 
6. Organisatie 

• Solidez Maatschappelijk werk en bemoeizorg 
• Indigo preventie 
• Buro Nij 
• Zingesprek Wageningen 
• De Plek 
• Stichting IBASS 
• MEE Veluwe 
• Coaching de Paardenblik 
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We werken verder intensief samen met het Startpunt, alle aanbieders van zorg en ondersteuning en 
verwijzers zoals genoemde scholen, woningstichting, politie en huisartsen. 
Bemoeizorg wordt uitgevoerd samen met het RIBW. Hierin werken we nauw samen met Startpunt en 
Kernteam. Verwijzers zoals de woningstichting, politie, GGZ en huisarts zijn belangrijke 
samenwerkingspartners. We zijn een actieve samenwerkingspartner in de categorie Vraaggerichte 
hulp en specifiek in de groep preventieve basisondersteuning. 
De activiteiten worden uitgewerkt door verschillende partners die elk hun eigen expertise inbrengen. 
Hieronder stellen zij zich voor. Op deze manier kunnen burgers ondersteuning krijgen op 
levensaspecten als relatievorming, rouw en gemis, zingevingsvragen, ouder worden en dementie, en 
bij eigenschappen als ASS, HS en/of HB. Waar nodig zullen bijkomende partners uitgenodigd worden 
voor hun specifieke expertise. Er wordt dus een mooi samenspel gecreëerd tussen basis- en 
specialistische ondersteuning 
 
7. Budget/begroting 
 
BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie Totaal 

Maatschappelijk werk bijzondere doelgroepen en inzet Startpunt Solidez € 72.000 

Specialistisch algemeen maatschappelijk werk voor mensen met 
een beperking  

MEE Veluwe € 25.000 

Bemoeizorg  RIBW en Solidez € 37.125 

Auticafé, inloop voor gelijkgestemden (autisme) Stichting IBASS € 5.680 

Totaal € 139.805 

 

GEFINANCIERD UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 

Activiteit / interventie Organisatie prijs/product Totaal 

Rouw-spreekuur / inloop: maandelijkse 
laagdrempelige inloop over verlies en gemis 

De Plek 
 

€ 1.600 

Preventieve activiteiten voor inwoners met 
beginnende psychische klachten (risicogroep 
GGZ) 

Indigo 
Gelderland. e.o 
bv 

1 cursus  8-12 
deeln. €4.500 + 

€500 extra 
kosten 

€ 5.000 

Preventieve ondersteuning mentale gezondheid 
voor inwoners met lage SES 

Indigo 
Gelderland e.o. 
bv 

 

€ 10.000 

Begeleiding, training en consultatie rond 
zingevingsvragen voor inwoners, mantelzorgers, 
zorgmedewerkers en vrijwilligers rondom life-
events als ziekte, verlies, sterven 

Zingesprek 
Wageningen 

 

€ 4.160 

Kortdurende individuele steun voor mensen met 
autisme tijdens grote levensveranderingen 
(verhuizen, ander werk, gaan studeren etc.) 

Stichting IBASS € 775 per traject 
pp 

(10 trajecten) 

€ 7.750 
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Ondersteuning voor vrijwilligers die te maken 
hebben met mensen met autisme. 

Stichting IBASS € 70/uur € 2.400 
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GEFINANCIERD UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 
Activiteit / interventie Organisatie prijs/product Totaal 

Ondersteuning voor clubs en sportverenigingen 
om mensen met autisme op te nemen.  

Stichting IBASS € 70/uur, 
schatting v 
aantal uren 

€ 1.800 

Groepsbijeenkomsten voor de partners van 
mensen met autisme, zodat zij met lotgenoten 
kennismaken, ervaring uitwisselen en 
weerbaarder worden.   

Stichting IBASS € 70/uur, € 
€3050 per traject 

van 6-8 
bijeenkomsten 

voor max 14 
personen 

€ 3.050 

Relatietraining voor koppels waarbij één van 
beiden autisme heeft.  

Stichting IBASS 1 training 8 
bijeenkomsten 

en max 16 
deelnemers 

€ 5.000 

Training sociale vaardigheden voor mensen 
met autisme om grotere problemen en 
vereenzaming te voorkomen. 

Stichting IBASS 1 training, 12 
deelnemers 

€ 3.120 

Ouderschapstraining voor mensen met 
autisme, zodat zij minder stress ervaren tijdens 
het opvoeden en hun kinderen weerbaarder en 
zelfstandiger worden. 

Stichting IBASS 1 training 8 
bijeenkomsten 

en max 16 
deelnemers 

€ 5.000 

Preventieve ondersteuning bij rouw en gemis: 
• Individuele Gesprekken 
• (Emotionele) hulp bij opruimwerk 
• Laagdrempelige activiteiten voor 

groepen.  

De Plek  € 5.650 

Totaal:   € 66.530 

 
GEFINANCIERD UIT ANDERE MIDDELEN 

Activiteit / interventie Organisatie 
 

Praktische ondersteuning thuis Solidez Thuisbegeleiding 
 

begeleiding gericht vergroten veerkracht Coaching de Paardenblik 
 

lichte psychische ondersteuning en coaching  CVS Mens en Werk 
 

 
 


