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Welkom 
bij WIJ Groningen



Missie & Visie

• Link naar filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=Os2LxQHyg9M&feature=youtu.be


Opdracht WIJ Groningen

€€

SAMENHANG, VERBINDING EN REFLECTIE



Verbinden

• Onderwijs, welzijn, zorg en participatie

• Collectieve voorzieningen & preventie

• Basisvoorzieningen / voorliggend veld

• Zeggenschap bewoners

• Specialistische zorg

• OOV

• GON

• Ondersteuner Jeugd en Gezin bij huisarts

• Positief opgroeien

Integraal werken

Altijd regie bij de bewoner en maatwerk

Netwerken 

Aanjagen en ondersteunen





Kengetallen

• Alle inwoners van 0 - 110 jaar
• 13 verschillende WIJ-teams
• 4 stedelijke teams 

VO-teams, School als WIJK, De Ploeg, Jeugdstraatwerk

• 500 medewerkers
• 400 vrijwilligers, stagiaires, participatiebanen, werkervaringsplekken
• 30 miljoen begroting
• WIJ-raad en Raad van Toezicht

Specialistische kennis breed ingezet
Aansluiten bij het gewone leven 
Eenvoudige opvoedvragen en multiproblem
Samenlevingsopbouw





Samenwerking netwerk

• Met bewoners (groepen)

• Met de basisinfrastructuur, om hulpvragen in 
eigen netwerk te kunnen oplossen.

• Met huisartsen

• Met zorgaanbieders

• Met onderwijs

• Met woningcorporaties

• Met de GGD

• Met Iederz

• Met Werk en Inkomen gemeente 

• Etc…



Methodisch kader & 

reflectieve praktijk
Wij streven naar: 

• Zelfredzaamheid van de bewoner

• De bewoner heeft regie over eigen leven

• Voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren

• Veiligheid in de wijk, op straat en in huis

• Positieve ontwikkeling en gezondheid

• Het waar mogelijk (weer) meedoen van bewoners 
in de samenleving

Link filmpje: Methodisch Kader WIJ Groningen

https://vimeo.com/185454957






Signalen bewoners

• Bewoners via WIJ teams

• Wijkcoöperaties, verenigingen

• WIJ raad

• Vrijwilligers

• Gebiedsteams

• Woningcorporaties

• Klachten

Bundelen en leren



Bewoners

• Verbetertrajecten Entree

• Wmo en jeugd casustafels

• Ondersteuners Jeugd en Gezin

Uniformeren en kwaliteit

Ca. 30.000 vragen

Bewonerstevredenheid WMO stijgt 

Indicatiewaardes WMO dalen





Bezuinigingen en versnellen

Sluit aan bij ‘Mens centraal’ 

Bezuiniging vooral op kosten Jeugdwet en WMO.

• Minder beschikkingen 2e lijn

• Effectievere inzet begeleiding onderwijs

• Efficiëntieverbetering organisatie 

Bezuiniging van € 750.000,- gerealiseerd in begroting 

2019

Taakstelling 2020 - 2022

Jaar 2020 2021 2022 e.v.

Taakstelling 
WIJ Groningen € 1.655.000 € 2.540.000 € 3.940.000 





Anders werken en eigen kracht

Andere aanpak door meer sturingsinformatie, 

Optie van andere ondersteuning bij meer dan 1 indicatie. 

Focus op 240 gezinnen en jeugdstapelaars

• Extra inzet gezinscoaches icm huidige jeugdstraatwerk en De Ploeg.

• Integraal ondersteunen

Versterken triage voorkant

• Investering gedragswetenschappers

Investeren in specialisme oud-WMO.

• Wmo-vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen, huishoudelijke 
hulp

Betere begeleiding onderwijs.

• Eerst Renn4

• Integrale intake en ondersteuning op school organiseren



Efficiency

Verminderen aantal fysieke entrees

• Spreekuren en inloopuren in de wijk

• Minder huur en personeelskosten

• We komen naar de mensen toe

• Differentiatie per wijk

Inzet expertise WIJ in driehoek Gebiedsteam, GON gebied, WIJ team

Aanscherpen besturingsmodel 

• Meer eenheid in sturing en sneller en effectiever

• 4 WIJ managers op 4 GON gebieden en 1 WIJ manager stedelijke 
teams.

• Versterken ondersteuning teams = Investering 

Dus van 13 naar 5  WIJ managers en extra ondersteuning voor alle 
teams



Maatwerk

Voordelen 
• Enkelvoudige vragen enkelvoudig oppakken

• Sneller reageren

• Minder zware problematiek aan achterkant 

• Zware problematiek wordt sneller herkend, 
waardoor minder onnodige escalatie 

• Minder keukentafelgesprekken

• Meer expertise bij medewerkers aan de 
voorkant

Inwoners worden sneller en beter ondersteund


