
Individuele ondersteuning 
waar de hele gemeenschap 

de vruchten van plukt 

Zij kunnen de boodschappen thuisbezorgen en ter 

plekke eventueel andere, kleine huishoudelijke 

werkzaamheden verrichten. De kosten die u zo 

bespaart kunt u aanwenden voor andere dien-

sten. Voor re-integratie bijvoorbeeld, eveneens 

een belangrijke component. In opdracht van de 

gemeente kan gekozen worden voor participa-

tie en dagbesteding. De gemeente bepaald per 

individu de te behalen doelen. Ook combinaties 

met woonfuncties zijn mogelijk, zodat ouderen  

in hun eigen woonomgeving kunnen blijven  

wonen. Ook jongeren vanuit jeugdzorg kunnen in de  

supermarkt of aanpalende diensten aan het werk 

worden gesteld. Steeds met de buurtmeester als 

aanspreekpunt en eventueel de supermarktmana-

ger als bedreven coach en begeleider. 

Open ketensamenwerking
Support&Co gelooft in ketensamenwerking. 

Zo werken binnen Support&Co diverse lande-

lijke organisaties samen, waaronder Baanplus 

Arbeidsintegratie, Zorgkompas, ZORGassist, 

Woonfoyers Nederland en Tiade. In elke ge-

meente staan we open voor samenwerking met 

lokale en regionale zorg- en welzijnspartners, 

zoals sociale wijkteams, speciaal onderwijs,  

sociale werkvoorzieningen, WLZ zorgorganisa-

ties, etc. Juist de aansluiting bij plaatselijke 

mensen en organisaties zorgt voor continuïteit 

en verankering. 

Randvoorwaarden

Een kern vanaf zo’n 1.250 inwoners en een rela-

tief geïsoleerde ligging (weilanden rondom, de 

volgende kern op zo’n 10 kilometer afstand) zijn 

voor veel gemeenten problematisch. Het zijn de 

ideale randvoorwaarden voor Support&Co. 

Van extra verantwoordelijkheid 
naar volop kansen
Support&Co onderneemt aan de maatschap-

pelijke kant van de economie met innovatieve 

oplossingen en nieuwe antwoorden op actuele 

vraagstukken. Realistische concepten met het 

oog op continuïteit en resultaten op de lange 

termijn. Samen met u kijken we graag naar de 

mogelijkheden voor uw gemeente. U krijgt er 

via de Wmo nieuwe taken bij. Door deze slim in 

te vullen, helpen ze u bij talloze andere proble-

men, nu en in de toekomst. 

Stel uzelf dan ook niet langer de vraag: hoe 

gaat onze gemeente de Wmo-gelden zo goed 

mogelijk besteden? De echte vraag is: hoe zet u 

de beschikbare middelen op zo’n manier in dat 

ze ten goede komen aan de hele gemeenschap! 

Support&Co helpt u daar graag bij. 

Dankzij de inzet van mensen 

met een Wmo-indicatie wordt 

ook een kleine kerngemeente 

weer leefbaar.
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Een innovatief totaalconcept: 
Support&Co
Support&Co is een nieuwe benadering waarbin-

nen uitdagingen op het gebied van persoon-

lijke ondersteuning, dagbesteding, jeugdzorg, 

onderwijs, integratie, werk én leefbaarheid 

worden gecombineerd tot één totaalconcept. 

De centrale gedachte is dat begeleiding van 

het individu heel goed van toegevoegde waarde 

kan zijn voor de hele gemeenschap. Door samen 

met ketenpartners – lokaal en landelijk - diverse 

vraagstukken in samenhang aan te pakken, kan 

uw gemeente de Wmo-gelden op zo’n manier 

besteden dat ze ten goede komen aan de hele 

woonkern. Optimale persoonlijke ondersteuning, 

een hoger voorzieningenniveau en meer sociale 

cohesie voor minder kosten? Dát is precies wat 

Support&Co biedt. 

De basis: een fysieke locatie 
en een buurtmeester
De basis van Support&Co is een fysieke locatie 

in de wijk. Een plek van waaruit diverse diensten 

en voorzieningen kunnen worden aangestuurd. 

Hiervoor wordt een ‘buurtmeester’ aangesteld. 

Zoals een huismeester het aanspreekpunt is 

in een appartementencomplex, zo is de buurt-

meester de centrale spil in een buurt, dorp of 

woonkern. De buurtmeester is goed bekend met 

de omgeving, weet wat er speelt en houdt voe-

ling. Hij kijkt waar in de buurt behoefte aan 

is en vertaalt dat naar werkzaamheden voor 

mensen met een Wmo-indicatie. Werken naar 

vermogen staat hierbij voorop. Elke ochtend 

verzamelen een aantal mensen met een Wmo-

indicatie zich op de centrale locatie. De buurt-

meester neemt de werkzaamheden van de dag 

met hen door. ‘s Winters kunnen de paden ach-

ter bejaardenwoningen ijsvrij worden gemaakt, 

‘s zomers het gras in de plantsoenen gemaaid. 

De buurtmeester zorgt ervoor dat de taken pas-

sen bij de individuele beperkingen en mogelijk-

heden van de medewerkers, die onder toeziend 

oog of gepaste begeleiding aan de slag gaan. 

Veel gemeentediensten die in de loop der jaren 

zijn wegbezuinigd, keren zo terug in de buurt. 

Mogelijk gemaakt dankzij de Wmo, want ze wor-

den verzorgd door mensen met een indicatie. 

Zij hebben een zinvolle dag, de buurt leeft er 

van op. Waarom mensen in een achterafzaal-

tje onder dure begeleiding bezigheidstherapie 

aanbieden als zij écht kunnen meedoen en een 

waardevolle bijdrage kunnen leveren! 

Buurtsuper brengt voorzieningen-
niveau terug op peil
Elk willekeurig gebouw in de wijk kan dienst 

doen als fysieke locatie. Om de meerwaarde 

voor de omgeving nog een extra impuls te ge-

ven, kan hiervoor een buurtwinkel worden in-

gericht. Als de randvoorwaarden hiervoor vol-

doende mogelijkheden bieden, kunnen we de 

lokale supermarkt volledig voor u verzorgen 

én beheren. Zo’n plaatselijke winkel kan een 

aantal dagbestedingsplaatsen of leerwerkplek-

ken bieden voor mensen met een beperking of 

afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen vanuit 

een beschermde omgeving een bijdrage leve-

ren aan de omgeving of werken aan hun te-

rugkeer naar betaald werk. Daar waar nodig is 

er pedagogische ondersteuning. Juist in kleine 

dorpen, buurten en leefkernen waar reguliere 

winkelvoorzieningen wegtrekken, betekent de 

komst of terugkeer van een buurtsuper een 

aanzienlijke verbetering van de leefbaarheid. 

Zeker wanneer er bijvoorbeeld ook een pinauto-

maat, stomerij, pakketservice en ov-oplaadpunt 

in gevestigd zijn. Allemaal voorzieningen waar-

voor men anders wellicht kilometers ver moet 

reizen. Dankzij de inzet van mensen met een 

Wmo-indicatie is de exploitatie van zo’n buurt-

winkel haalbaar en betaalbaar. Support&Co  

beheert op dit moment met veel succes diverse 

kleine supermarkten in Nederland; referenties 

zijn op aanvraag beschikbaar. 

Modulaire invulling
Als de locatie en de – eenvoudige! – organi-

satie er eenmaal zijn, begint het pas: de mo-

gelijkheden om diverse oplossingen te com-

bineren zijn vrijwel onbegrensd. Dankzij de 

efficiënte opzet en platte organisatie zijn de 

overheadkosten van Support&Co ruim 30% la-

ger dan die van reguliere zorg. Dat betekent: 

meer trajecten met minder geld én u vult 

Support&Co volledig in op basis van de situatie 

en wensen in úw gemeente. Zo bevat de Wmo-

indicatie ‘huishoudelijke verzorging’ in 35% 

van alle gevallen de taakstelling ‘boodschap-

pen doen’. Het is een dienst die bij uitstek door 

de mensen van Support&Co kan worden verzorgd. 

De centrale gedachte is dat 

begeleiding van het individu 

heel goed van toegevoegde 

waarde kan zijn voor de hele 

gemeenschap.

Meer trajecten met minder 

geld én u vult Support&Co 

volledig in op basis van

de situatie en wensen in 

úw gemeente.

=

Optelsom van voordelen
• Invulling Wmo-taken gemeente +
• Wegbezuinigde voorzieningen 
   komen terug +
• Mensen doen weer écht mee 
   in de samenleving +
• Besparing van tijd en geld

   Support&Co

De kansen van de Wmo voor uw gemeente

Mensen met een handicap of psychosociale problemen hebben recht op degelijke ondersteuning. 

Een deel van deze ondersteuning valt sinds 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke onder-

steuning. Deze ondersteuning is zoveel mogelijk gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid 

of de integratie in de samenleving. Voor veel gemeenten is deze overgang nog wat onwennig en 

de verleiding is dan ook groot om te kiezen voor voortzetting van de huidige oplossingen op het 

gebied van ondersteuning en dagbesteding. Toch is juist nú de kans om nieuwe mogelijkheden te 

onderzoeken en ontdekken. Zijn er geen andere, slimmere, efficiëntere oplossingen voorhanden? 

Het antwoord is: jazeker! 


