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1 Geen eindevaluatie Wijkwinkel uit te voeren in het najaar van 2013. Wel wordt een 
klantonderzoek uitgevoerd, om hiermee input te krijgen voor verbetering van de dienstverlening 
van de Wijkwinkel;

2 de subsidie aan de Bibliotheek Deventer, voor uitvoering van de Wijkwinkel, te verlengen met 
twee jaar (2014 en 2015). Aangesloten wordt bij de diverse projecten die lopen binnen het 
sociaal domein (zoals Naar de bron van het sociaal domein, gebiedsgericht werken, 
concentratie van wijkvoorzieningen), in het kader van de Voorjaarsnota 2015 wordt een 
definitief besluit over de Wijkwinkel genomen;

3 de nota en het besluit openbaar te maken.



  

  

 

Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkj nmlkji
Begrotingswijziging  Ja  Nee nmlkj nmlkji

Vermindering regeldruk: 
In te vullen door de initiërende eenheid 
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?  Ja  Nee  N.v.t. nmlkj nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) 
 De nota en het besluit openbaar te maken gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc
 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:gfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:gfedc

  

Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb 

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc  Huis-aan-huisbladen (Deventer Post) gfedc

 Staatscourant gfedc  Staatscourant gfedc

 Website gemeente Deventer gfedc  Website gemeente Deventer gfedc

 Overig, namelijk  gfedc  Overig, namelijk gfedc

 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt. 
     

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

      

Communicatie over vervolg 

nmlkji

samen met de Bibliotheek Deventer wordt een persbericht opgesteld.

nmlkj

nmlkj

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Eind 2011 heeft het college besloten tot voortzetting van de Wijkwinkel voor tenminste nog twee jaar, naar 
aanleiding van de evaluatie van de eerste drie jaar. Komend najaar zou de eindevaluatie van de Wijkwinkel 
gehouden worden. Door de vele trajecten binnen het sociaal domein, al dan niet als gevolg van de bezuinigingen, 
ligt nu de vraag voor of dit het juiste moment is voor deze eindevaluatie.  
  
  
Beoogd resultaat 
Voortzetting van de Wijkwinkel voor de komende twee jaren (2014 en 2015). Hiermee wordt aangesloten op 
ontwikkelingen als de doorontwikkeling van de woonservicezones, "naar de bron van het sociaal domein", de 
transities en het project Eigen Kracht. Bij de Voorjaarsnota 2015 worden vanuit deze trajecten een definitief besluit 
genomen over de werkwijze binnen het sociaal domein. Dan kan ook een definitief besluit over 
de Wijkwinkel genomen worden. 
  
  
Kader 
De Wijkwinkel is in 2008 gestart vanuit de nota “Mo‐ket: Maatschappelijke Ondersteuning en Publieke 
Dienstverlening”. Doel is dat zowel gemeente als maatschappelijke organisaties, die diensten aanbieden op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn, zoveel mogelijk ketengericht en gebiedsgericht contact met hun klanten 
onderhouden. De klant kan zodoende voor informatie, advies en diensten op deze terreinen binnen zijn of haar 
eigen woonservicezone terecht. Een belangrijk aspect aan de Wijkwinkel is de samenwerking met de 
maatschappelijke partners.  
  
  
Argumenten voor en tegen 
De woonservicezones worden de komende jaren doorontwikkeld. Dit hangt samen met "Naar de bron van het 
sociale domein", met de transities en met het project Eigen kracht. De raad heeft aangegeven dat hiervoor de tijd 
genomen moet worden. Vanuit de woonservicezone‐ontwikkeling zal er de komende twee jaar naar een centrale 
plek binnen elke woonservicezone gezocht worden, waar klanten maar ook professionals elkaar kunnen ontmoeten 
of  kunnen werken. De Wijkwinkel vervult deze functie momenteel binnen een groot aantal woonservicezones. 
De Wijkwinkel stimuleert de zelfredzaamheid van burgers door de faciliteiten die zij biedt aan burgers: de website, 
digitale sociale kaart, thema‐activiteiten en fysieke wijkwinkels. Ook geeft ze handvatten voor professionals 
om zelfredzaamheid te stimuleren. In die zin werkt de Wijkwinkel al volgens de uitgangspunten van het project 
Eigen Kracht.  
Om bovenstaande redenen is het niet zinnig en niet logisch om dit najaar een eindevaluatie te houden naar de 
Wijkwinkel, deze kan beter qua planning aangesloten worden bij de andere lopende projecten binnen het sociaal 
domein. Wel zal er in het najaar een klantonderzoek plaatsvinden, om de dienstverlening van de Wijkwinkel de 
komende jaren nog verder te verbeteren en ontwikkelen. 
  
  
Draagvlak 
De Wijkwinkel sluit aan bij de doelstellingen uit het beleidsplan Meedoen 2012‐2015. De Wijkwinkel wordt in het 
beleidsplan gezien als een belangrijk instrument voor  inwoners om toegang tot goede informatie en advies op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg in elke wijk/kern te verkrijgen. In het beleidsplan wordt verder veel nadruk 
gelegd op samenwerking tussen professionals en uitvoerende partners van de gemeente. Ook hier vervult de 
Wijkwinkel een belangrijke rol.  
  
  
Financiële consequenties 
Geen
  
Aanpak/uitvoering 



De komende twee jaar wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het Doorontwikkelplan Wijkwinkel, dat medio 
2012 is opgesteld. Voor een actueel overzicht van de stand van zaken van de Wijkwinkel per woonservicezone en 
van het doorontwikkelplan wordt verwezen naar de bijlage. 
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Inleiding 
In 2008 is gestart met de Wijkwinkel, vanuit de nota “Mo‐ket: Maatschappelijke Ondersteuning en Publieke 
Dienstverlening”. Doel is dat zowel gemeente als maatschappelijke organisaties, die diensten aanbieden op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn, zoveel mogelijk ketengericht en gebiedsgericht contact met hun klanten 
onderhouden. De klant kan zodoende voor informatie, advies en diensten op deze terreinen binnen zijn of haar 
eigen woonservicezone terecht. Een belangrijk aspect aan de Wijkwinkel is de samenwerking met de 
maatschappelijke partners. Deze partners kunnen gebruik maken van de verschillende faciliteiten die het 
stelsel van wijkwinkels biedt, zoals het gebruik van spreekuren en het organiseren van thema‐activiteiten. Voor 
de financiële bijdrage die hiermee gemoeid is heeft de bibliotheek een tariefstelsel opgezet.  
 
Eind 2011 heeft het college besloten tot voortzetting van de Wijkwinkel voor tenminste nog twee jaar, naar 
aanleiding van de evaluatie van de eerste drie jaar. In de evaluatie is aangegeven dat de partnerbijdragen niet 
het niveau halen waarvan bij de start was uitgegaan. Dit betekent dat er minder budget (gemeentelijke 
subsidie plus partnerbijdragen) beschikbaar is dan nodig is voor de volledige uitrol. Hiervan is sprake als er in 
alle woonservicezones een Wijkwinkel beschikbaar is. Afgesproken is om het concept Wijkwinkel in 2012 en 
2013 door te ontwikkelen binnen de (financiële) mogelijkheden. Dit door meer maatwerk per woonservicezone 
en door vernieuwing. De input van het platform Wonen Welzijn Zorg werd daarbij meegenomen.  
 
Komend najaar zou de eindevaluatie van de Wijkwinkel gehouden worden. Door de vele trajecten binnen het 
sociaal domein, al dan niet als gevolg van de bezuinigingen, lijkt het nu echter niet het juiste moment hiervoor. 
Beter kan aangesloten worden op deze ontwikkelingen, waarbij bij de Voorjaarsnota 2015 een definitief besluit 
genomen wordt over de werkwijze binnen het sociaal domein. In de volgende paragrafen wordt dit toegelicht. 
Daarnaast wordt aangegeven wat de stand van zaken is van de realisatie van het doorontwikkelplan. 
 
 
Beleidsplan Meedoen 
De Wijkwinkel sluit aan bij de doelstellingen uit het beleidsplan Meedoen 2012‐2015. De Wijkwinkel wordt in 
het beleidsplan gezien als een belangrijk instrument voor  inwoners om toegang tot goede informatie en advies 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg in elke wijk/kern te verkrijgen. In het beleidsplan wordt verder veel 
nadruk gelegd op samenwerking tussen professionals en uitvoerende partners van de gemeente. Ook hier 
vervult de Wijkwinkel een belangrijke rol. Bovenstaande uitgangspunten en doelstellingen waren belangrijke 
input voor het doorontwikkelplan. 
 
 
Kwestie van Kiezen 2013/Project Eigen kracht van burgers 
Vanuit Kwestie van Kiezen 2013 liggen er forse bezuinigingstaakstellingen op het gebied van wijkfuncties, het 
concentreren van wijkvoorzieningen en het samenvoegen van wijkgerichte budgetten.  
Bij het bepalen van het gewenste niveau van basisvoorzieningen per wijk dient volgens de raad het beleid 
leidend te zijn. Samen met burgers en organisaties/markt zal er een nieuwe werkwijze ontwikkeld worden: 
integraal en gebiedsgericht, intern en extern, dat zowel het sociale als fysieke domein omvat. Met die nieuwe 
werkwijze kan dan vanaf 2016 de bezuinigingsdoelstelling gehaald worden. 
 
“Wat je zelf kunt oplossen, hoeft niet professioneel opgelost te worden”. De gemeente dient er samen met 
partners voor te zorgen dat er voldoende faciliteiten beschikbaar zijn waardoor burgers zelf in staat zijn de 
noodzakelijke ondersteuning te regelen. Belangrijke elementen in de infrastructuur zijn: 
‐ het versterken van de eigen kracht van mensen 
‐ het aansluiten op de ‘echte vraag’ van mensen (kanteling) 
‐ het ondersteunen van de mensen zodat ze het zelf op kunnen lossen 
‐ het benutten van het eigen informele netwerk van mensen 
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Wijkwinkel binnen het sociale domein 
De Wijkwinkel is gebaseerd op 3 pijlers: 
‐  de digitale Wijkwinkel: www.wijkwinkeldeventer.nl met als belangrijk onderdeel de gekantelde digitale 


sociale kaart van Deventer, themadossiers, de agenda activiteiten en bijeenkomsten van maatschappelijke 
organisaties en de eigen activiteiten van de Wijkwinkel. 


‐  de fysieke Wijkwinkels, waar de burger terecht kan voor informatie en advies. Daarnaast vinden in de 
Wijkwinkel diverse spreekuren plaats van maatschappelijke organisaties. 


‐  activiteiten: samen met maatschappelijke organisaties organiseert de Wijkwinkel thema‐ en 
informatiebijeenkomsten. 


 
Op verschillende manieren werkt de Wijkwinkel al actief aan het stimuleren van zelfredzaamheid. Dit is sinds 
het voorjaar de werkwijze binnen de digitale sociale kaart, die in het kader van “Naar de bron van het sociaal 
domein” is gekanteld. Daarnaast stimuleert de Wijkwinkel zelfredzaamheid van burgers door het faciliteren van 
de ontmoeting, zowel in de Wijkwinkel in de woonservicezones ‐o.a. in de gesprekken in de spreekkamers‐ als 
tijdens activiteiten die ze organiseert en steeds meer faciliteert voor groepen in de samenleving. 
 
 
Stand van zaken Doorontwikkelplan 
In het doorontwikkelplan Wijkwinkel, dat medio 2012 is opgesteld, zijn vier ontwikkelpunten opgenomen: 
1. Doorontwikkeling per woonservicezone 
2. Bevorderen gebruik Wijkwinkel door klanten 
3. Bevorderen gebruik Wijkwinkel door professionals 
4. Samenwerking partners 
 
1. Doorontwikkeling per woonservicezone 
Zandweerd: samenwerking is opgestart in St. Jurriën. Er zal gewerkt worden met vrijwilligers voor bemensing 
van de Wijkwinkel, met de backoffice‐medewerkers van de Wijkwinkel als achtervang. Hiervoor wordt 
aangesloten bij bestaande structuren binnen/rondom St. Jurriën. 
Voorstad: volgens plan komt hier geen Wijkwinkel. De buurtcoaches in Voorstad en het Rode Dorp zijn getraind 
in het gebruik van de website en de sociale kaart, als ‘wijkwinkel in de binnenzak’. 
De Hoven: in verband met de wisseling van het bestuur van het Hovenhuus zullen gesprekken over 
samenwerking met de Wijkwinkel opnieuw opgestart worden. 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Bathmen: De bibliotheek, Wijkwinkel en het loket van Publiekszaken verhuizen naar de nieuwbouw. Zorgelijk is 
dat de overige organisaties en voorzieningen naar Braakhekke verhuizen, waardoor samenwerking minder 
vanzelfsprekend zal zijn dan nu. 
Rivierenwijk: De Bron zal verbouwd worden, daarom zal er sprake zijn van een tijdelijke verhuizing naar de 
Venen. 
Diepenveen: de mogelijke verhuizing naar het Hof van Salland geeft mooie kansen voor nauwere 
samenwerking met maatschappelijke partners en voor het stimuleren van zelfredzaamheid. 
Okkenbroek: er komt een nieuwe uitbater in het kulturhuus. In deze wsz geldt, net als in Lettele, dat er al 
sprake is van grote zelfredzaamheid. 
 
2. Bevorderen gebruik Wijkwinkel door klanten 
Klanten van de Wijkwinkel en bewoners van woonservicezones worden via de bibliotheekvestigingen, de 
plaatselijke media en door middel van de activiteiten gestimuleerd om gebruik te maken van de faciliteiten. Op 
aanvraag én pro‐actief geeft de Wijkwinkel voorlichting aan bewonersgroepen van bijvoorbeeld 
appartementencomplexen, belangengroepen, diaconieën. Eens per maand biedt de Bibliotheekvestiging 
Centrum onderdak aan VriendenNet (voor GGZ‐cliënten), ook deze groep krijgt voorlichting over de Wijkwinkel.  
 
3. Bevorderen gebruik door professionals 
Behalve richting burgers met een (hulp)vraag, is de Wijkwinkel erg actief richting maatschappelijke 
organisaties. De Wijkwinkel participeert in alle woonservicezones‐overleggen. Vanaf de start van de Wijkwinkel 
wordt overigens al gewerkt volgens de woonservicezone‐indeling. Medewerkers van maatschappelijke 
organisaties worden actief benaderd om gebruik te maken van de faciliteiten van de Wijkwinkel. Inmiddels zijn 
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tien organisaties getraind in het gebruik van de gekantelde sociale kaart en staan er nog meer in de planning 
voor de komende maanden. 
Ook de buurtcoaches hebben deze training gehad, zij nemen de Wijkwinkel als het ware ‘mee in de binnenzak’ 
naar klanten toe. In de aanloop naar de keukentafelgesprekken ‐ in het kader van “naar de bron van het sociaal 
domein”‐ wordt de mobiele website of app van de Wijkwinkel ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt echter dat nog 
weinig gebruikers van www.wijkwinkeldeventer.nl dit met mobiele apparatuur doen. Dit blijken bovendien  
niet de professionals te zijn, hoewel dit met de keukentafelgesprekken ongetwijfeld zal veranderen. 
 
4. Samenwerking partners 
De WSZ‐ontwikkeling en het proces van het gezamenlijk opstellen van het uitvoeringsprogramma Meedoen 
door de maatschappelijke organisaties heeft bijgedragen aan een verdere inhoudelijke samenwerking tussen 
Wijkwinkel en maatschappelijke organisaties. Formele nieuwe samenwerkingen zijn er in 2013 niet 
bijgekomen. Het behouden van formele en betaalde samenwerking staat steeds verder onder druk. Enkele 
organisaties hebben de samenwerking opgezegd vanwege bezuinigingen. Het is voor de Wijkwinkel steeds 
moeilijker om naast het algemeen belang ook de win‐situatie voor organisaties te kunnen vertalen in de (hoge) 
contributiebedragen. Daarnaast vinden er verschuivingen plaats van bedrijfsonderdelen van de ene naar de 
andere organisatie, waardoor bij enkele organisaties de basis voor samenwerking erg mager wordt. De 
Wijkwinkel verwacht dat meer maatschappelijke organisaties vanuit financieel oogpunt gedwongen worden de 
samenwerking kritisch te bekijken. Spannend zal het eind 2013 worden of de aspirant‐partners die zich voor 3 
jaar aan de Wijkwinkel verbonden hebben, zullen overstappen naar een volwaardig partnerschap.  
 
 
Knelpunten 
Zoals in de paragraaf hierboven beschreven staat, kan de terugloop aan partnerbijdragen voor een knelpunt 
zorgen. Voor 2013 staat een krappe € 85.000,‐ begroot voor inkomsten vanuit partnerorganisaties. Indien dit 
gerealiseerd wordt, is het voldoende om het jaar positief af te sluiten. 
Maximaal moet worden ingezet op de inkomsten vanuit de partnerbijdragen, maar ondanks zichtbare 
inspanningen kunnen inkomsten achterblijven. 
 
 
Conclusie 
De woonservicezones worden de komende jaren doorontwikkeld. Dit hangt samen met “Naar de bron van het 
sociale domein”, met de transities en met het project Eigen kracht. De raad heeft aangegeven dat hiervoor de 
tijd genomen moet worden. Vanuit de woonservicezone‐ontwikkeling zal er de komende twee jaar naar een 
centrale plek binnen elke woonservicezone gezocht worden, waar klanten maar ook professionals elkaar 
kunnen ontmoeten of  kunnen werken. 
De Wijkwinkel stimuleert de zelfredzaamheid van burgers al door middel van alle faciliteiten die zij biedt aan 
burgers. Ook geeft ze handvatten voor professionals om dit te stimuleren. In die zin werkt de Wijkwinkel al 
volgens de uitgangspunten van het project Eigen Kracht.  
Om de twee bovenstaande redenen is het niet zinnig en niet logisch om dit najaar een eindevaluatie te houden 
naar de Wijkwinkel, deze kan beter qua planning aangesloten worden bij de andere lopende projecten binnen 
het sociaal domein. Wel zal er in het najaar een klantonderzoek plaatsvinden, om de dienstverlening van de 
Wijkwinkel de komende jaren nog verder te verbeteren en ontwikkelen. 
 
 
Voorstel 
1. Voer geen eindevaluatie uit in het najaar van 2013. Voer wel een klantonderzoek uit, om hiermee input te 


krijgen voor verbetering van de dienstverlening van de Wijkwinkel. 
2. Verleng de subsidie aan de Bibliotheek Deventer, voor uitvoering van de Wijkwinkel, met twee jaar (2014 


en 2015). Sluit aan bij de diverse projecten die lopen binnen het sociaal domein (zoals naar de bron van 
het sociaal domein, gebiedsgericht werken, concentratie van wijkvoorzieningen) en neem in het kader van 
de Voorjaarsnota 2015 een definitief besluit over de Wijkwinkel. 
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Nieuwe Wijkwinkel in Zandweerd 
Wijkwinkel gaat twee jaar door 
 
De Wijkwinkels in Deventer kunnen in ieder geval twee jaar door. In deze twee jaar gaat de 
Wijkwinkel haar dienstverlening verder ontwikkelen. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken 
naar de samenwerking met de maatschappelijke partners. Dat hebben burgemeester en 
wethouders besloten. 
 
In de Wijkwinkel kunnen bewoners terecht voor vragen over wonen, welzijn en zorg. Er zijn er negen, 
verspreid over de hele gemeente. En binnenkort opent de tiende Wijkwinkel in St. Jurriën in 
Zandweerd. De klant kan zo dichtbij huis informatie krijgen, spreekuren bezoeken van de aangesloten 
maatschappelijke organisaties of een themabijeenkomst bezoeken.  
 
Informatie digitaal 
Ook vanuit huis zijn veel diensten van de Wijkwinkel beschikbaar. Op www.wijkwinkeldeventer.nl 
kunnen inwoners en professionals informatie vinden. Sinds kort is deze nieuwe website en sociale 
kaart van de Wijkwinkel online.  
 
Eigen verantwoordelijkheid voorop 
Uitgangspunt van de Wijkwinkel is: eerst informatie bieden over oplossingen die inwoners zelf of met 
hun netwerk kunnen realiseren, daarna pas wordt informatie geboden welke hulp organisaties kunnen 
bieden. Dat past in het beleid van de gemeente waarbij inwoners meer eigen verantwoordelijkheid 
voor hun eigen hulp en ondersteuning krijgen. In 2015 bekijkt het college de toekomst van de 
Wijkwinkel opnieuw. 
 
 
De Bibliotheek Deventer is verantwoordelijk voor de Wijkwinkel en werkt hiervoor samen met de 
gemeente en vele maatschappelijke organisaties in Deventer.  
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met een woordvoerder van de 
gemeente Deventer, telefoonnummer 14 0570 / e-mail: communicatie@deventer.nl. 
 



http://www.wijkwinkeldeventer.nl/

mailto:communicatie@deventer.nl



