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WIJ-Groningen

WIJ GRONINGEN
Conferentie WMO-werkplaats Noord
3 december 2015

• Vanaf 1 Januari 2016 kunnen alle inwoners in
hun gebied terecht voor zorg en
ondersteuning
• September 2016 zijn alle 11 WIJ-Teams
operationeel
• Groningen kiest voor brede teams
(info, advies, preventie, voor 0 tot 100
zorg en ondersteuning)

WIJ-GRONINGEN (VERVOLG)
• De teams hebben bij de start ongeveer dezelfde
samenstelling, maar zullen op termijn gaan
verschillen
• Met de convenantpartners verder de teams
samen ontwikkelen
• Gemeente is hierbij de komende twee jaar nog
in de lead
• Financiering: Gemeentefonds, WMO Budget
(oud en nieuw) en Jeugdbudget
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Functies WIJ-Team
• Aanpak gericht op het collectieve (16 fte)
– Opbouwwerkers met specialisme
– Buurt-/wijkwerkers met specialisme
– Jeugdwerkers met specialisme
– School-/Consultatiebureauarts
• Ingang (1 fte)
– Medew tel. en digitale ingang
– Achterwacht vrijwilligers WIJ-ingang
• Individuele ondersteuning (13 fte)
– Generalisten met specialisme, incl jeugd
• Management (3 fte)
– Teammanager
– Secr.ondersteuning
– Coord. casuïstiek

Competenties generalist
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpassingsvermogen
Creativiteit
Durf
Coachen
Netwerken
Samenwerken
Zelfontwikkeling
Overtuigingskracht

Rol WIJ-managers
• Sturing WIJ-Teams
• Hebben zitting in de gebiedsteams
• In de lead in hun gebied m.b.t. zorg en
ondersteuning, dus ook budgetten en
verantwoording
• Op welke wijze zou het kunnen gaan werken.
Als voorbeeld: de spelcontainers

WIJ leren in de WIJ-academie
• Basisprogramma verplicht voor teams
• Facultatief diverse thema’s, kenniskringen,
medewerkerscarrousels
• Aanvullende verdieping en coaching
(kantelcoaches)
• Overig zoals inspiratiebijeenkomsten,
teambuilding
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Leefgebieden ZRM

WIJ-ontwikkel bakens

- Financiën
- Dagbesteding
- Huisvesting
- Huiselijke relaties
- Geestelijke gezondheid
- Lichamelijke gezondheid
- Verslaving/middelengebruik
- Activiteiten dagelijks leven ADL
- Sociaal netwerk
- Maatschappelijke participatie
- Justitie
- Ouderschap: lichamelijke verzorging, soc.econ. onderst.,
scholing en opvang
- Tijdsbesteding

Begeleiding als algemene voorziening
• Experiment begeleidingsteams gekoppeld aan
WIJ-Lewenborg en WIJ-Vinkhuizen
• In 2016 gaat de begeleiding van huidige
convenantpartners over naar begeleidingsteams
WIJ-Lewenborg en WIJ-Vinkhuizen
• Ook de nieuwe instroom wordt door deze teams
opgepakt
• In 2017 alle begeleiding in deze teams
• Experiment Hoogkerk met kleine aanbieders

•

Vraaggericht

•

Er op af

•

Eigen kracht

•

Collectief en individueel

•

Informeel en formeel

•

Integraal

•

Resultaatgericht

•

Ruimte professional

Speerpunten 2016
•
•
•
•

Uitrol en organisatie WIJ-teams
WIMP (Derde D) en de WIJ-Teams
Hoe verder m.i.v. 2018
Relatie tussen Beleid en uitvoering (WIJteams) oa werkbezoek beleidsmedewerkers
met WIJ-Managers (Beijum, Vinkhuizen en
de Weijert)
• Opleiding, training, coaching om door te
kantelen
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VRAGEN ?
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