
 

 

  

 

Inwoners /  

Vrij Toegankelijke Voorzieningen 

Heroriëntatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen 
Samenvatting afronding fase 1 

Tot aan 2016 verliepen de financiële middelen voor de vrij toegankelijke 
voorzieningen grotendeels via de professionele vrij toegankelijke organisa-
ties die voor de inwoners hun diensten verleenden. Door deze systematiek 
werkten we voornamelijk aanbodgericht en werd de kracht van de inwo-
ners onvoldoende benut. 

Bij de uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en 
de Participatiewet staat maatwerk, eigen kracht, zelfredzaamheid en deel-
name in de eigen omgeving centraal. Het bekende Noaberschap en de zoge-
naamde Eigen Kracht spelen een belangrijke rol. Inwoners, verenigingen en 
andere vrijwilligersorganisaties in de kernen vervullen hierin al een belang-
rijke taak. Die kracht die er nu al is, willen we beter gaan gebruiken om de 
leefbaarheid in de dorpen te versterken. 

Dit vraagt om een nieuw lokaal samenspel, om een andere invulling te ge-
ven aan de samenwerking, taakverdeling en verantwoordelijkheid tussen 
gemeente, professionele vrij toegankelijke voorzieningen en inwoners. 
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Heroriëntatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen 
Samenvatting afronding fase 1 

NAAR 
Gemeente  

Inwoners 

Organisaties 

VAN 

Inwoners in de hoofdrol 
Binnen het proces Heroriëntatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen (HVTV) 
en natuurlijk ook Mijn Dinkelland 2030 worden de inwoners gestimu-
leerd en krijgen zij de ruimte om na te denken over de toekomst van hun 
eigen leefomgeving. De behoeften van de inwoners staan voorop om op 
die manier een passende invulling te geven aan het activiteitenaanbod 
op het gebied van zorg en welzijn. 

Gemeente en Professionele organisaties in de ondersteuning 
Van de gemeente en de professionele vrij toegankelijke voorzieningen 
wordt verwacht dat zij kunnen en durven los te laten om ruimte te geven 
aan burgerkracht. De gemeente heeft als belangrijkste taak regie te voeren 
op het nieuwe samenspel en de professionele vrij toegankelijke voorzienin-
gen moeten ondersteunend zijn op initiatieven van inwoners en een vang-
net zijn daar waar nodig.  

De driehoek geeft dit nieuwe lokaal samenspel beeldend weer.  

In de driehoek staan de acties weergegeven die wij in tot nu toe hebben 
verricht richting de inwoners(initiatieven) en de professionele vrij toegan-
kelijke voorzieningen en welke acties wij nog gaan ondernemen (fase 2). 
De acties staan in de tijdslijn toegelicht.  
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Start Heroriëntatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen 

 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
meer taken, maar heeft hiervoor minder geld beschikbaar.  

 Voorkomen is beter dan genezen. Voorliggend wat  
voorliggend kan.  

 Zorg moet bereikbaar en betaalbaar blijven voor iedere 
inwoner die dat nodig heeft.  

 Inwoners kunnen taken mogelijk beter of goedkoper uit-
voeren dan de gemeente, waardoor ze het  
‘Right to Challange’ hebben.  

 Het noaberschap in de gemeente is sterk.  

 Inhoudelijk 

 Versterken en behouden van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid. 

 Zorg bereikbaar en betaalbaar houden voor diegenen die het nodig hebben. 

 Proces 

 Betere aansluiting vraag en aanbod. 

 Kracht van de inwoners inzetten.  
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Samenleving 

Gemeente Organisaties 

Nieuw samenspel 

NU 
Gemeente  

Inwoners 

Organisaties 

TOEN 

Hoe krijgt de nieuwe rolverdeling tussen gemeente, professionele vrij toe-
gankelijke voorzieningen en inwoners vorm met betrekking tot de vrij toe-
gankelijke voorzieningen? Inwoners zelf laten bepalen hoe hun dorp er in 
de toekomst uitziet. Welke voorzieningen blijven behouden? Welke dien-
sten worden er geleverd?  Wat doen de inwoners zelf, wat wordt gedaan 
door professionele vrij toegankelijke organisaties en vooral: wie bepaalt 
wat er gebeurt? Of te wel: in hoeverre durven wij als gemeente los te la-
ten?  

Dit waren o.a. de vragen op 16 september 2015 tijdens de bijeenkomst 
nieuw lokaal samenspel met de directie, programmamanagers en beleids-
medewerkers. Een eerste verkennende bijeenkomst over nieuwe rolver-
houdingen tussen gemeente, professionele vrij toegankelijke organisaties 
en inwoners.  

Leaflet ‘Bijeenkomst 16 september 2015’ 

Terug naar hoofdpagina 

file://noaberkracht.local/DFSData/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/terugkoppeling brainstorm 16 september.pdf
file:///S:/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/terugkoppeling brainstorm 16 september.pdf
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Notitie ‘Sturen op resultaat’ 
 

 

 

 

 

 

 

Om met de samenleving (inwoners en professionele vrij toegankelijke voorzieningen) in gesprek te kunnen gaan over  inhoudelijke vragen zoals welke voorzieningen 
zijn er en wat mis je, is het van belang dat de gemeente helder heeft op welke wijze ze zelf wil sturen in het sociaal domein.  

 
Alvorens het spel gespeeld kan worden, moeten eerst de spelregels helder zijn. In de notitie Sturen op Resultaat staan de spelregels. Hierin is onder andere besloten 
om voor de toekomst te sturen op resultaten in plaats van op activiteitsniveau. De gemeente bepaalt het ‘wat (wat willen we bereiken), de samenleving 
(professionele vrij toegankelijke voorzieningen en inwoners) bepaalt het ‘hoe’ (welke activiteiten gaan we hiervoor uitvoeren). De notitie geeft ook antwoord op de 
vraag op welke  manier we met andere partijen willen samen werken. Woorden als vertrouwen en  betrokkenheid vormen hierbij de basis. Maar ook afspraak is af-
spraak en verantwoorden in de vorm van tellen en vertellen, zijn belangrijke uitgangspunten.  
 

Tevens is hierin besloten dat voor de toekomst 1 ‘opdracht’ (maatschappelijk raamwerk) wordt opgesteld voor alle vrij toegankelijke organisaties: de gemeente defi-
nieert een breed maatschappelijk raamwerk voor het sociaal domein op het niveau van resultaten. Tot slot is aangegeven dat we uit gaan van een groeimodel met 
bestaande professionele vrij toegankelijke organisaties met de mogelijkheid na 2018 voor toetreders. 

Notitie ‘Sturen op Resultaat’ Collegevoorstel 

file://noaberkracht.local/DFSData/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Notitie sturen op resultaat.pdf
file://noaberkracht.local/DFSData/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Collegevoorstel Sturen op Resultaat Dinkelland.pdf
file:///S:/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Notitie sturen op resultaat.pdf
file:///S:/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Collegevoorstel Sturen op Resultaat Dinkelland.pdf
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Gesprekken inwoners 
 

 

 

Link presentatie Rossum 

In 2015 zijn we gestart met het geven van informatie aan inwoners over de veranderingen in de zorg en de sociale uitdagingen die ons voor de toe-
komst staan te wachten. In de afgelopen periode is vrijwel elke kern in de gemeente Dinkelland bezocht. Deze gesprekken, bijeenkomsten en presen-
taties hadden als doel de inwoners bewust te maken van de nieuwe rolverdeling tussen gemeente, professionele vrij toegankelijke voorzieningen en 
gemeente. Uiteraard was het doel ook om inwoners te stimuleren om hun eigen kracht aan te boren en te komen tot nieuwe initiatieven op het ge-
bied van zorg en welzijn.  

file://noaberkracht.local/DFSData/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Presentatie Rossum.pptx
file:///S:/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Presentatie Rossum.pptx
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Mijn Dinkelland 2030 
 

 
Hoe zien de kernen er over 15 jaar uit? Als een welverende hechte ge-
meenschap of als een stil en verlaten plaatsje? Vragen waarop de ge-
meente beleid kan maken, maar dat is bij Mijn Dinkelland 2030 juist niet 
wat de bedoeling is. Want de kernen zijn niet alleen van de gemeente 
maar vooral van de inwoners zelf. Daarom wil de gemeente in Mijn Din-
kelland 2030 een beweging op gang brengen waarbij de inwoners zelf 
actief mee denken over de manier waarop hun kern er in de toekomst 
uit moet zien. Het belangrijkste resultaat bij dit proces is een betere sa-
menwerking tussen gemeente en de inwoners waarbij de inwoners de 
hoofdrop spelen. Kortom een nieuw lokaal samenspel, net als de herori-
ëntatie vrij toegankelijke voorzieningen. Door Mijn Dinkelland 2030 
wordt dit nieuwe samenspel extra op gang gebracht en biedt het de mo-
gelijkheid om samen met de inwoners doelen, activiteiten, projecten op 
te stellen om deze vervolgen uit te voeren. De heroriëntatie vrij toegan-
kelijke voorzieningen is daarmee een bloemblad binnen het proces van 
Mijn Dinkelland 2030 

Folder Mijn Dinkelland 2030 

file://noaberkracht.local/DFSData/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Boekje Mijn Dinkelland 2030.pdf
file:///S:/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Boekje Mijn Dinkelland 2030.pdf
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Right to Challange 
 

 

 

 

   

 

 

Het Right to Challenge staat voor ‘het recht om uit te dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep van (georganiseerde) inwoners taken van de 
gemeente kunnen overnemen als zij het beter, anders of beter kan. De relatie tussen de inwoner en gemeente veranderd hierdoor in opdrachtge-
ver en opdrachtnemer. Een andere verhouding, een nieuw lokaal samenspel. Dit vraagt om een andere manier van werken en andere spelregels 
over bijvoorbeeld geld en verantwoordelijkheden. In 2016 hebben 9 Twentse gemeenten de krachten gebundeld (Almelo, Borne, Haaksbergen, Hel-
lendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, Dinkelland en Tubbergen) en zijn in samenwerking met de VNG een leeratelier Right to Challenge gestart. Dit 
heeft tips en handvatten opgeleverd die ingezet kunnen worden in onder andere de transformatie vrij toegankelijke voorzieningen en Mijn Dinkel-
land 2030. 

Right to Challange 

file:///S:/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Resultaat leeratelier Right to Challenge.pdf
file://noaberkracht.local/DFSData/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Resultaat leeratelier Right to Challenge.pdf
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Stimuleringsfonds sociaal domein 
 

 

 
Om de zorg bereikbaar en betaalbaar te houden voor diegene die het nodig hebben is het belangrijk om in te zetten op de vrij toegankelijke voorzie-
ningen om de duurdere vormen van zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Dit vraagt om andere concepten van ondersteuning en zorg waarbij inwo-
ners meer de kans krijgen zelf aan het stuur te zitten. Om dit te stimuleren, is het stimuleringsfonds ontwikkeld, onder de naam Verordening Stimule-
ringsfonds Sociaal domein. Het Stimuleringsfonds kent minimale kaders en biedt maximale ruimte voor initiatieven voor inwoners. Inmiddels is een 
behoorlijk aantal initiatieven in ontwikkeling en reeds vastgesteld. In de link hieronder zie je een overzicht en tevens aangegeven aan welk doel dit 
initiatief een bijdrage levert. 

Leaflet ‘Stimuleringsfonds’ 

file://noaberkracht.local/DFSData/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Dinkelland - leaflet het stimuleringsfonds.pdf
file:///S:/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Dinkelland - leaflet het stimuleringsfonds.pdf
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Projectplan organisaties 
 

 

Van de professionele vrij toegankelijke organisaties wordt een andere rol verwacht. Van aanbodgericht naar vraaggericht en ondersteunend en aan-
vullend op de behoeften van de inwoners.   

De gemeente heeft in de globale maatschappelijke ‘opdracht’ de doelen geformuleerd, WAT willen we bereiken. Dit is een uitvloeisel van het beleids-
plan Omzien naar Elkaar. De organisaties hebben op basis hiervan aangegeven wat zij in de periode van juli 2016 tot januari 2018 gaan doen om een 
bijdrage te leveren aan de gewenste doelen. Het projectplan van de organisaties is leidend voor de wijze waarop zij daadwerkelijk de transformatie 
gaan vormgeven. De belangrijkste pijlers in het plan zijn 

 Er is een herkenbare toegang per gemeente voor de vrij toegankelijke organisaties; 

 Er is een samenwerkingsvorm tussen de vrij toegankelijke organisaties (bijvoorbeeld 1 netwerkorganisatie, 1 hoofdaannemer, etc.) 

 Er is een duidelijke rolbepaling van de vrij toegankelijke organisaties richting inwoners. 

 Er is een gezamenlijk uitvoeringsplan plan per gemeente. 

 

Het projectplan wordt geconcretiseerd aan de hand van de maatschappelijke raamwerks die verderop in de tijdlijn staan weergegeven. 

Projectplan organisaties 

file://noaberkracht.local/DFSData/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Projectplan organisaties.pdf
file:///S:/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Projectplan organisaties.pdf
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Maatschappelijk raamwerk 
De gemeente Dinkelland heeft in 2014 het beleidsplan Omzien Naar Elkaar vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan zijn verschillende ideaaldoelen, maatschappelijke 

effecten en resultaten benoemd (in DIN: doelen inspanningen netwerk). Het maatschappelijke raamwerk is een concretiseringsslag van het beleidsplan Omzien naar 

Elkaar en het coalitieakkoord. 

O.a. de volgende inventarisaties zijn de voedingsbodem voor de maatschappelijke raamwerk 

 Vrijwilligersonderzoek 

 Mantelzorgonderzoek 

 Onderzoek minimabeleid 

 EMOVO 

 Twentse Gezondheidsverkenning 

 Jeugdonderzoek gemeente Dinkelland 

 Interviews Team Ondersteuning en Zorg 

 Inventarisatie bij de professionele vrij toegankelijke organisaties 

 Gesprekken met inwonersinitiatieven 

Op basis van deze inventarisaties is het maatschappelijk raamwerk opgesteld. Het maatschappelijk raamwerk geeft aan WAT de gemeente (geformuleerd in overleg 

met inwoners en vrij toegankelijke voorzieningen) wil bereiken. Het maatschappelijk raamwerk bestaat uit inhoudelijke effecten en proces effecten. De proces effecten 

gaan in op de veranderende rollen tussen gemeente, professionele vrij toegankelijke voorzieningen en de inwoners. Van de professionele vrij toegankelijke organisaties 

verwacht de gemeente een andere rol namelijk vraaggericht in plaats van aanbod gericht en ondersteunende en coachende rol richting inwonersinitiatieven. De inhou-

delijke effecten zijn weergegeven in thema’s die uit de inventarisaties naar voren zijn gekomen als de belangrijkste thema’s voor de komende tijd. 

In fase 2 wordt aangegeven HOE we de effecten willen bereiken. 

 

 

 

Maatschappelijk raamwerk 

file:///S:/ME/Programma ONE/project-VTV/Maatschappelijk raamwerk Transformatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen Dinkelland 23012017.docx
file://noaberkracht.local/DFSData/ME/Programma ONE/project-VTV/Maatschappelijk raamwerk Transformatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen Dinkelland 23012017.docx
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Intentieverklaring 
 

 

De intentieverklaring is een formalisering van de afspraken die staan in de notitie ‘Sturen op resultaat’, het projectplan van de organisaties en het maatschappelijke 
raamwerk. Met de intentieverklaring gaan de professionele vrij toegankelijke voorzieningen met elkaar een samenwerking aan en worden afspraken met de gemeente 
geformaliseerd. In de intentieverklaring staan de uitgangspunten van deze samenwerking aangegeven. 

 

 

   

 

 

Intentieverklaring 

file://noaberkracht.local/DFSData/ME/Programma ONE/project-VTV/Intentieovereenkomst definitief Dinkelland 23012017.docx
file:///S:/ME/Programma ONE/project-VTV/Intentieovereenkomst definitief Dinkelland 23012017.docx


Vervolg Fase 2 

Fase 2: Transformatie vrij toegankelijke voorzieningen 
De geëigende paden zijn niet langer functioneel.  

Een nieuw lokaal samenspel vraagt om een andere rolverhouding maar ook om een aanpassing van ons financiële systeem. In fase 1 is daarom gekozen om naast de 
reguliere subsidies naar de professionele vrij toegankelijke voorzieningen ook stimuleringsgelden beschikbaar te stellen voor de inwoners of organisaties die goede ini-
tiatieven hebben die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen. In fase 2 blijven de twee wegen van financiering bestaan maar is het de kunst om de ver-
schillende initiatieven te verbinden (daar waar het een meerwaarde oplevert). Voor de toekomst is de gedachte om vanuit 1 maatschappelijk raamwerk met 1 budget 
zowel de inwoners, professionele vrij toegankelijke voorzieningen als andere partijen de mogelijkheid te geven een bijdrage te leveren op het bereiken van de effecten 
(zie onderstaande tabel). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Waar bij fase 1 het vooral ging om bewustwording, stimuleren en inzicht krijgen in elkaar gaat het bij fase 2 (ook weergegeven in de driehoek) vooral om  afstemmen 
en verbinden en invulling geven aan het maatschappelijk raamwerk.  
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Fase 2: Transformatie vrij toegankelijke voorzieningen 
Professionele vrij toegankelijke voorzieningen 

Uitvoering geven aan hun projectplan, toewerken naar  

 Er is een herkenbare toegang per gemeente voor de vrij toegankelijke organisaties; 

 Er is een samenwerkingsvorm tussen de vrij toegankelijke organisaties (bijvoorbeeld 1 netwerkorganisatie, 1 hoofdaannemer, etc.) 

 Er is een duidelijke rolbepaling van de vrij toegankelijke organisaties richting inwoners. 

 Er is een gezamenlijk uitvoeringsplan plan per gemeente gebaseerd op het maatschappelijk raamwerk, opgesteld door de vrij toegankelijke organisaties. 

Inwoners 

 Inwoners worden uitgedaagd initiatieven te ontwikkelen 

 Onder andere wordt hiervoor het stimuleringsfonds ingezet en het proces Mijn Dinkelland.  

 Inwonersinitiatieven worden verduurzaamd. Als inwoners een gemeentelijke taak beter, anders of goedkoper kunnen uitvoeren, biedt de gemeente inwoners de 
mogelijkheid dit over te nemen.  

Gemeente 

 De werking van het stimuleringsfonds sociaal domein is geëvalueerd. 

 Er is een afwegingskader opgesteld om te beredeneren of initiatieven goedkoper, beter of anders zijn.  

 Er is een systeem ontwikkeld om uitwisseling van middelen tussen inwonersinitiatieven en vrij toegankelijke organisaties mogelijk te maken.   

 Inwonersinitiatieven die een positieve uitwerking hebben, zijn structureel verankerd. 

 Er is een communicatieplan opgesteld en uitgevoerd. 

 De juridische kaders zijn uitgewerkt.  

 Er is een effectmetingmethodiek en verantwoordingssystematiek.  

 Het maatschappelijk raamwerk is vertaald naar wat we (organisaties, gemeente en inwoners) gaan doen om de effecten te bereiken (mantelzorg - vrijwillige inzet 
- armoede - gezonde leefstijl -langdurige afstand tot de arbeidsmarkt -  lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of psychiatrische beperking – ongewenst soci-
aal isolement – vergunninghouders – laaggeletterden) 

Projectplan 

file://noaberkracht.local/DFSData/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Projectplan vrij toegankelijke voorzieningen 2018 versie 0.7.pdf
file:///S:/ME/Programma ONE/project-VTV/Bijlagen fase 1/Projectplan vrij toegankelijke voorzieningen 2018 versie 0.7.pdf

