Nr

Voorstel

Indiener

1.

Begeleide woonvoorziening voor jongeren van 16-23 jaar – doorlopende zorglijn

Timon

Go

No
go
X

Kan al binnen de
bestaande Individuele
Begeleiding
arrangementen.

Financieel ontschotte zorg voor jongeren die 18 jaar worden (Jeugdhulp, WMO).
Meergeneratiewonen met meerwaarde voor zowel jongeren als ouderen, met als kans over en
weer participatie te stimuleren. Continuïteit rond de faseovergang 18-18+ wordt geboden door:
toekomstplan, een maatje/buddy en een financieel ontschot traject.

2.

Project ‘Langer thuis’
De bestaande begeleiding groep uitbreiden met de mogelijkheid voor mensen zonder indicatie
toch deel te laten nemen aan laagdrempelige en qua identiteit herkenbare activiteiten.
(Doelgroep ouderen en reformatorische achtergrond), opdat men zo lang mogelijk kan blijven
participeren in de samenleving en contacten blijft houden.

3.

Verbinding behandeling – begeleiding – sociale veld

RST
Zorgverleners

X

Antes

X

Toegankelijk zonder
indicatie, dus is een
voorliggende
voorziening, lokale
verantwoordelijkheid.
Kan binnen de
bestaande Individuele
Begeleiding
arrangementen.

Patiënten vanuit een klinische setting (behandel of IBW) optimaal de in wijk te laten landen.
Over domeinen (ZVW WMO algemene voorzieningen en WMO maatwerk) heen borgen van
optimale zelfredzaamheid in de wijk, door een combinatie van professioneel, vrijwillig en
netwerk ondersteuning.

4.

GGZ kennis in de wijk

Antes

X
Het wijkteam is lokale
verantwoordelijkheid.

De samenwerking tussen wijkteam en zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ kan
worden verbeterd. Graag kijken wij samen met de wijkteams hoe de aansluiting tussen GGZ
en wijkteam kan worden georganiseerd. Het uiteindelijke doel is dat het wijkteam voldoende
deskundig is om tijdig en gericht te kunnen signaleren en zo nodig (laten) indiceren voor GGZ
ondersteuning.

5.

GGZ kennis op het grensvlak WMO Participatiewet

Antes

X

Borgen GGZ kennis binnen de participatiewet. Om deze clienten verder te helpen op te
participatieladder, is jobcoaching en trajectbegeleiding gewenst. Het uiteindelijke doel is dat de
ggz werknemer zelfstandig als participant of vrijwilligers binnen reguliere organisatie zijn of
haar werkzaamheden kan verrichten.

6.

Toekomstbestendige Thuisondersteuning
Een pilot starten waarin huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding aan elkaar
wordt verbonden als zijnde thuisondersteuning, om optimaal maatwerk te kunnen bieden om
cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen als een eerste stap richting een
toekomstbestendig arrangementenmodel binnen de financiële kaders van de Drechtsteden.

Toelichting

T-Zorg

X

Gebeurt al door
andere
dienstverleners is Pwet.

Nr
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7.

Thuiszorg Zuster Norma B.V.

Thuiszorg
Zuster
Norma B.V.

Het doel van dit project is dat er zorg op kleinschalig basis geboden wordt zodat de
drempel minder hoog is voor de mensen die zorg weigeren of niet in een grote setting
denken te passen.

8.

Doorontwikkeling resultaatgerichte financiering

SDD

Go

No
go

Toelichting

X
De inhoud van het project
is de SDD onduidelijk

X

Partijen werken vanaf 2016 met arrangementen die bekostigd worden per cliënt per
periode van vier weken voor een nader te bepalen resultaat. Gemeenten bekostigen
op dit moment de output en nog niet de outcome. We willen de financiering meer in
relatie brengen met het wel/ niet behalen van resultaten in de begeleiding.

9.

Dordtse Herstel (E-)platform/school
Het doel is dat cliënten van de ggz en van BW en IB, via het platform in contact
kunnen komen met ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers, en kunnen deelnemen
aan een traject om zelf ervaringsdeskundige, ervaringswerker te worden. Het zou
vernieuwend zijn als dit instellingsoverstijgend kan worden opgezet, met kennis en
expertise vanuit de instellingen, maar gedragen door de (ex-)cliënten zelf.

10
.

Het inrichten van “Dementie advies- en kenniscentrum (DAK)”

11
.

WOW (WRAP* in Onze Wijk)

Een domein overstijgende integrale aanpak door experts van de problemen van
thuiswonende dementiecliënten en hun mantelzorgers. Op dit moment is er een
versnipperd aanbod om deze mensen te ondersteunen en de drempel wordt als hoog
ervaren. Mensen met dementie en hun mantelzorgers stellen dit zo lang mogelijk uit;
dit leidt tot overbelasting en isolatie. Om dit probleem aan te pakken is er gezocht naar
een laagdrempelige manier om deze mensen te ondersteunen.

Pilot te initiëren in samenwerking met andere aanbieders en organisaties in de wijk
(welzijn, wijkteams etc.) om zo aan een groep kwetsbare burgers en bestaande
cliënten in die wijk de WRAP aan te bieden (WOW). Om zo naast de positieve
individuele effecten, ook wijkbrede effecten te bereiken zoals sociale samenhang en
uitbreiding van netwerk. Dit geld ook voor het professionele netwerk. Door in
samenhang de deelnemers te
benaderen en trainen in vooraf aangewezen wijken zal meer samenwerking en wellicht
efficiëntie bereikt kunnen worden.

De Hoop
GGZ

X

Rivas
Zorggroep

X

Pameijer

X

Geen nieuwe vervangende
maatwerkvoorziening.
Financieel al mogelijk
binnen Individuele
Begeleiding
arrangementen.
Ontmoetingscentrum is een
algemene voorziening is
een lokale
verantwoordelijkheid.

Lokaal gericht initiatief,
voordat er een indicatie is.
Dit instrument kan ingezet
worden binnen de
arrangementen die er al
zijn.
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12.

24/7 ondersteuning op afstand

DigiContact /
Philadelphia

Op dit moment gebeurt de begeleiding van mensen met een hulpvraag op
vooraf afgesproken momenten bij de burger thuis of op een door het wijkteam
bepaalde plaats. Dit concept geeft de burger de mogelijkheid om:
- 24/7 zijn of haar vragen te stellen aan mensen die in staat zijn om met een
korte interventie de burger weer op pad te helpen.
- Op gezette tijden, wanneer het de burger uitkomt, structureel contact te
hebben om hem of haar zelfstandig te maken en/of te houden.

Go

No
go

Toelichting

X

Daarbij is het mogelijk om frequent korte face-to-face contacten te hebben.

13.

Kleinschalige dagopvang buiten gebaande paden
In een sociaal veilige en genormaliseerde omgeving kunnen burgers uit
Dordrecht met verschillende achtergronden, hulpvragen een individueel
arrangement worden aangeboden dat leidt tot een voor hen betekenisvolle
daginvulling. Het verschil met de huidige praktijk is dat “sectorvreemde”
clienten welkom zijn in een VVT- omgeving, die zich inspant om een
genormaliseerde leefgemeenschap te blijven in een gezonde mix . Er
verandert dan ook niets in het bestaande aanbod: dat is al toegesneden op de
vraagstelling /noodzaak van de deelnemers.

De Merwelanden

X
Gaat geen apart
project worden,
maar wordt
meegenomen in
het lopende project
Dagbesteding.

‘Go’ voorstellen
Nr

Voorstel

Indiener

Go

6.

Toekomstbestendige Thuisondersteuning

T-Zorg

X

8.

Doorontwikkeling resultaatgerichte financiering

SDD

X

12.

24/7 ondersteuning op afstand

DigiContact /
Philadelphia

X

