LEERTUIN INCLUSIEVE WIJK

Programma
15.30 uur Ontvangst bij Pand P
16.00 uur	Welkom door wethouder Renate Richters
Toelichting op de City deal en Leertuin Inclusieve Wijk
16.15 uur Presentatie experimenten Leertuin Inclusieve Wijk
17.30 uur Subsessies rond experimenten op diverse locaties in Stratum
19.00 uur Plenaire afsluiting in Pand P
19.15 uur Diner (fingerfood style)
20.30 uur Einde

Achtergrond Leertuin Inclusieve WIJK
Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor
de Wmo, de Jeugdwet en de Paticipatiewet,
staat maatwerk voor een inwoner centraal.
Zo werken de gemeente Eindhoven en
Stichting WIJeindhoven al enkele jaren. We
zien nu dat er doorontwikkeling nodig is om de
systeemwereld nog beter aan te sluiten op de
leefwereld van de inwoners. City deal
Inclusieve Stad biedt hiervoor de mogelijkheid.
In Eindhoven is Stratum aangewezen als de
Leertuin Inclusieve Wijk. Op basis van de
ervaringen met de City Deal Inclusieve Stad,
kunnen het lokale beleid én landelijke
regels worden aangepast.
Binnen de City Deal Inclusieve Stad werken
de gemeente Eindhoven en Stichting
WIJeindhoven samen met de steden Enschede,
Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, de mini
steries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Volksgezondheid en Welzijn, Veiligheid en
Justitie, en Binnenlandse Zaken, Initiate
(innovatiemonitor van en voor gemeenten) en
de VNG. Ook de Belastingdienst, CJIB zijn
hierbij betrokken.

Binnen de Leertuin Inclusieve Wijk gaan wij meerdere experimenten
uitvoeren op een aantal aandachtsgebieden. Een deel van deze
experimenten pakken we landelijk op en een deel lokaal.
Aandachtsgebieden van de experimenten binnen de Leertuin
Inclusieve Wijk:
▪ Brede geldstroom
	Op welke manier kan inzicht in de totale geldstromen in een wijk
(inkomend en uitgaand) ons helpen om nog betere keuzes te maken?
▪ Kennis- en competentieontwikkeling
	Hoe kunnen we onszelf nog beter toerusten om de mogelijkheden te
kennen en toe te passen, waarbij de grenzen bespreekbaar worden om
nog beter te kunnen doen wat nodig is?
▪ Beschermingsbewind
	Is ‘budgetbeheer XL’ een passend alternatief voor bewindvoering om
inwoners met financiële problemen beter op weg te helpen richting
financiële zelfredzaamheid?
▪ Betere aanpak van schulden
	Op welke manier kunnen we inwoners met financiële problemen zo
vroeg mogelijk in beeld krijgen en ondersteuning bieden, zodat we
samen met de inwoner problematische schulden kunnen voorkomen?
▪ 18-/18+
	Kunnen we 18-minners helpen naar een betere toekomst als we hen
ondersteunen in het maken en uitvoeren van een plan en hen zo de
regie geven over hun toekomst?

Kijk voor meer informatie op
agendastad.nl/citydeal/de-inclusieve-stad

▪ Participatie
	Hoe kunnen we stimuleren dat inwoners laagdrempelig en op een
gelijkwaardige manier kunnen ontdekken waar hun belangstelling,
kracht of talent ligt, zodat ze van daaruit zelf de draad kunnen oppakken
om mee te doen in de samenleving?

