
  
B & W d.d.:  
  
Besloten wordt: 

 

 
  

  

Nota voor burgemeester en wethouders 
Onderwerp 

Eenheid/Cluster/Team
ST_PU_KZ

Voortgangsrapportage MO-ket

  
  

1- Notagegevens   
Notanummer 261837
Datum  3-11-2009
Programma:   

 01b. Publieke dienstverlening
Portefeuillehouder  Weth. Hiemstra
  

  

2- Bestuursorgaan   

 B & W gfedcb  10-11-2009

 Raad gfedc  

 OR gfedc  
College van B & W   
- Burgemeester - Weth. Ahne 
- Weth. Hiemstra - Weth. Berkelder 
- Weth. Swart - Weth. De Jager 

Besluitenlijst     d.d.   d.d.
 Agenda gfedc   Akkoordstukken gfedcb  10-11-200 Vertrouwelijk gfedc  

  

Routing d.d. 
Teammanager  
Clustermanager  3-11-2009
Directeur  

  par. 

 adj.secr. gfedcb   

 gem.secr. gfedcb   

BIS  openbaar   besloten  Vertrouwelijk nmlkji nmlkj nmlkj
    

(paraaf adjunct-secretaris) 

Bijlagen 

10-11-2009

1 Kennis te nemen van de inhoud van de nota over de voortgang van het project MO-ket;

2 de nota ter kennisneming aan de Raad te sturen.



  

  

 

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 gfedcb
 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

Communicatie richting burgers start in december, zoals verwoord in de voortgangsrapportage.

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 
Op 1 juli heeft B&W de nota MO-ket vastgesteld. Deze is in september 2008 ter kennisneming aan de 
Raad voorgelegd. Hierbij is afgesproken dat de Raad eind 2009 over de voortgang wordt gerapporteerd.
  
Beoogd resultaat 
De Raad inzicht te verschaffen in de voortgang van MO-ket (Maatschappelijke Ondersteuningsloketten).
  
Kader 
De nota MO-ket.
  
Argumenten voor en tegen 
Door het aanbieden van deze voortgangsrapportage wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde activiteiten 
en de activiteiten die voor 2010 staan gepland.
  
Draagvlak 
Nvt.
  
Financiële consequenties 
Geen.
  
Aanpak/uitvoering 
In de tweede helft van 2010 zal er een evaluatie plaatsvinden naar het functioneren van MO-ket.





MO-ket: Maatschappelijke Ondersteuningsloketten 
Voortgangsrapportage 
 
Inleiding 
In september 2008 heeft de Raad de B&W-nota “Mo-ket: Maatschappelijke Ondersteuning en 
Publieke Dienstverlening” ter kennisgeving ontvangen. 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.  
Aan de Openbare Bibliotheek Deventer is de opdracht gegeven om een fysiek en digitaal 
servicestelsel hiervoor op te richten en in stand te houden. Het fysieke stelsel bestaat uit 4 wijkwinkels 
en 10 (onbemenste) servicepunten voor informatie, advies en diensten, verdeeld over de 14 
woonservicezones. 
Een belangrijk aspect van MO-ket 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, radio-uitzendingen en het organiseren van thema-activiteiten. In 
een contract tussen bibliotheek en maatschappelijke organisatie worden deze afspraken vastgelegd. 
Voor de financiële bijdrage die hiermee gemoeid is heeft de bibliotheek een tariefstelsel opgezet.  
 
In deze tussentijdse evaluatie wordt een overzicht gegeven van de resultaten die tot en met oktober 
2009 hebben plaatsgevonden, met daarnaast een doorkijk naar de activiteiten die het komende jaar 
zullen plaatsvinden. 
 
 
Resultaten fysieke stelsel 
Gerealiseerd 


- Er zijn vier wijkwinkels operationeel: in Bathmen, Colmschate, Keizerslanden en Centrum. De 
wijkwinkel in Bathmen is als laatste, op 1 april 2009, geopend. 


- Het loket Publiekszaken Dienstverlening Bathmen (voor o.a. rijbewijs, paspoort)  is per 1 juni 
2009 naar de wijkwinkel Bathmen verhuisd. 


- Voor klanten van Publiekszaken Zorg is het mogelijk om in de wijkwinkels een afspraak te 
maken. Daarnaast is er op 3 donderdagmiddagen per maand een inloopspreekuur in de 
wijkwinkel Bathmen. 


- Twee servicepunten zijn operationeel: Lettele en Okkenbroek. 
- De bibliotheek heeft in samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeentelijke 


programma’s Publieke Dienstverlening, Opvang&Zorg en Samenlevingsopbouw een set van 
criteria opgesteld waaraan de locatie voor een servicepunt moet voldoen. Aan de hand van 
deze criteria is per woonservicezone vastgesteld wat de meest wenselijke plek is voor een 
servicepunt en vinden er gesprekken plaats met partners van deze locaties. 


 
Gepland 


- Voor versterking van het ‘merk’ wijkwinkel is er de afgelopen tijd gewerkt aan het shop-in-the-
shop concept. De wijkwinkels en servicepunten krijgen hiermee een eigen huisstijl en 
winkelinrichting. Begin december zal de wijkwinkel Colmschate als eerste overgaan op deze 
nieuwe huisstijl, daarna volgen de andere wijkwinkels en servicepunten. 


- Voor de realisatie van drie servicepunten zijn de voorbereidingen in volle gang: in de 
Rivierenwijk zal het servicepunt in het tijdelijk bewonersloket komen, naar verwachting vindt 
dit in januari 2010 plaats. In Schalkhaar wordt het servicepunt gevestigd in de Lindeboom 
(feb/mrt 2010). In de Vijfhoek wordt aangesloten bij de vestiging van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin in Gezondheidscentrum Spikvoorde. Planning is dat dit in januari 2010 een feit zal 
zijn. Voor alle drie de punten geldt dat de bibliotheek afhankelijk is van de planning van 
derden ivm verbouwactiviteiten. 


- De Wijkwinkel Keizerslanden verhuist in december 2009 naar het Graaf Floris Hof. 
- Het loket Publiekszaken Dienstverlening in Schalkhaar zal per feb/mrt 2010 samen met de 


bibliotheek naar het servicepunt in de Lindeboom verhuizen. 
- De registratie van klantgegevens behoeft verbetering; de werkwijze in Wijkwinkel 


Keizerslanden en Centrum wordt per 1 januari 2010 over alle wijkwinkels uitgerold. 
- Per eind 2010 staat de opening gepland van de overige servicepunten: in Zandweerd, de 


Hoven, Borgele, Voorstad en Diepenveen. 







 
 
Resultaten digitale stelsel 
Gerealiseerd  


- De wijkwinkel heeft een eigen website (www.wijkwinkeldeventer.nl), waar burgers zélf 
antwoord kunnen vinden op hun vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Naast 
productinformatie zijn er dossiers in te zien over verschillende onderwerpen, waaronder 
autisme, dementie en huiselijk geweld. 


- In augustus 2009 is er grote stap gezet in de verbetering van de productinformatie van wonen, 
zorg en welzijn door de invoering van de Digitale Sociale Kaart Deventer. Hierin is informatie 
te vinden over vrijwel alle organisaties in Deventer die producten of diensten aanbieden op 
deze terreinen. Vanwege de verschillende zoekfunctionaliteiten is de kaart erg toegankelijk 
voor burgers. Behalve voor burgers is de kaart ook een erg handig hulpmiddel voor 
professionals.  


 
Gepland 


- M.i.v. december 2009 wordt de website www.wijkwinkeldeventer.nl verbeterd door toepassing 
van een nieuwe huisstijl en verbeterde zoekfunctionaliteit. 


- In november en december wordt de sociale kaart aangevuld met producten op het gebied van 
participatie, reïntegratie, inburgering en met producten van het CJG. 


- Het digitale stelsel wordt nog verder uitgebreid met de toepassing van het videoloket. Dmv 
deze toepassing kan een burger via videobeeld contact leggen met een wijkwinkel of één van 
de maatschappelijke organisaties en zodoende zijn vraag stellen. Hiermee ervaart de klant 
een organisatie als ‘dichtbij’ en heeft het contact via video een meerwaarde ten opzichte van 
telefonisch contact. 
Begin 2010 zal er een pilot van start gaan met het videoloket. Deelnemers aan de pilot zijn de 
bibliotheek, de Vrijwilligers Centrale Deventer (VCD), Salland Verzekeringen en de gemeente. 


 
 
Resultaten samenwerking met maatschappelijke partners 
Gerealiseerd 


- Er zijn vijf contracten gesloten door de bibliotheek met maatschappelijke partners: met de 
Vrijwilligers Centrale Deventer (VCD), MEE IJsseloevers, Politie IJsselland (locatie Bathmen), 
Onafhankelijk Arbeidsadvies en Jana Baard (zelfstandig coach voor ogb verstandelijke 
handicap) .  


- De gemeente stimuleert de samenwerking met de maatschappelijke partners actief. Deelname 
aan MO-ket - en daarmee aan gebiedsgericht werken - is verankerd aangezien dit, waar 
mogelijk, opgenomen is in de subsidie- en aanbestedingsvoorwaarden van de gemeente. 


 
Gepland 


- Met 16 maatschappelijke organisaties zijn accountgesprekken gaande over contracten, met 
nog 13 organisaties worden deze gesprekken nog ingepland. Verwachting is dat vóór het eind 
van het jaar nog enkele contracten afgesloten worden.  


 
 
Communicatie  
De introductie van het shop-in-the-shop concept in december 2009 zal als startpunt dienen voor de 
communicatiecampagne van de wijkwinkels en servicepunten. De campagne heeft primair tot doel om 
het bestaan van de wijkwinkels en servicepunten, het doel en het aanbod aan producten en diensten 
verder onder de aandacht te brengen en het gebruik ervan door burgers te stimuleren. 
Er zal gecommuniceerd worden volgens het communicatieprincipe “be, act, say”. Dat betekent dat in 
de communicatie vooral gebruik gemaakt wordt van concrete resultaten. Het markeren van mijlpalen, 
zoals de introductie van de huisstijl, de opening van een nieuw servicepunt en het afsluiten van een 
contract met een nieuwe samenwerkingspartner, zullen de kernboodschappen zijn. Qua middelen zal 
er veel gebruik gemaakt worden van lokale media. Hiermee worden niet alleen veel burgers bereikt, 
ook het lokale karakter van de eigen wijkwinkel of servicepunt wordt hiermee beter benadrukt. 
 
 
Vervolg 
In de tweede helft van 2010 zal er een evaluatie plaatsvinden naar het functioneren van MO-ket. 





