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Inleiding 
De nota burger- en cliëntparticipatie beschreef het al: “Om in andermans schoenen te kunnen staan, moet je wel je eigen schoenen uittrek-

ken.” We hebben dan ook niet stil gezeten tijdens de totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma. In gesprek met maatschappelijke part-

ners, cliënten, burgers en medewerkers van de uitvoering hebben we input opgehaald ten behoeve van voorliggend uitvoeringsprogramma. 

Bestaande overleggen met partners zijn benut (zie overzicht in de bijlagen) en gesprekken met cliënten en medewerkers van de uitvoering 

zijn georganiseerd. Input uit gesprekken heeft samen met resultaten uit monitoringsinstrumenten, wettelijke verplichtingen en regionale ont-

wikkelingen geresulteerd in een overzicht aan activiteiten.   

 

Dit uitvoeringsprogramma beschrijft hoe gemeente Woudenberg in 2017 uitvoering wil geven aan maatschappelijke effecten zoals genoemd in 

het beleidskader. Activiteiten worden per maatschappelijk effect weergegeven.  Is het overzicht compleet voor 2017? Nee, zeker niet. In de 

huidige samenleving en opgave waar we in het sociaal domein voor staan past het niet om nu een volledig activiteitenoverzicht weer te geven 

voor ruim een jaar. We moeten in kunnen spelen op actualiteiten. Goede initiatieven uit de samenleving willen we kunnen faciliteren en nieu-

we inzichten ruimte bieden. Als gevolg daarvan zijn niet alle activiteiten in dit uitvoeringsprogramma concreet verwoord. Het biedt ruimte voor 

maatwerk maar geeft wel richting aan het beoogde effect of thema. 

 

Kader 

In december 2013 heeft de gemeenteraad het beleidskader voor de transities in het sociaal domein vastgesteld. Dit beleidskader schetst het 

beeld van de beweging die de gemeente Woudenberg de komende jaren wil realiseren in het sociaal domein en geeft daarvoor de uitgangs-

punten voor beleid en uitvoering. Het beleidskader stuurt aan op een cultuurverandering (transformatie) bij inwoners, aanbieders, maatschap-

pelijke organisaties en de gemeente als organisatie. De volgende doelstelling is geformuleerd: 

 

Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt 

de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot col-

lectieve en individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg.  

 

In het beleidskader wordt de inrichting van het sociaal domein beschreven aan 

de hand van de omgekeerde piramide (zie figuur 1). De vier lagen die hierin 

worden onderscheiden zijn in dit uitvoeringsplan doorvertaald naar de 

onderstaande drie maatschappelijke effecten: 
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1. Gezondere leefstijl van inwoners. Meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners.  

2. Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen. 

3. Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening. 

 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 start met de visie waaruit alle activiteiten voortvloeien.  

De hoofdstukken 2, 3 en 4 beschrijven de activiteiten die invloed moeten uitoefenen op de prestatie-indicatoren (PI’s) die binnen onze 

invloedssfeer liggen. Deze PI’s zeggen iets over de 3 hierboven genoemde maatschappelijke effecten. Nieuwe activiteiten hebben we licht 

gearceerd zodat deze duidelijk zichtbaar worden. In het kader “Wat willen we bereiken” wordt een uitleg gegeven van de doelstelling. 

Daarnaast beschrijft het kort welke concrete activiteiten daar een bijdrage aan moeten leveren en waarom voor deze activiteiten wordt 

gekozen. In de kolom waarin de activiteiten staan opgesomd wordt de activiteit gekoppeld aan de (k)pi’s uit de monitor.  

Hoofdstuk 5 gaat in op de communicatie. Met veel maatschappelijke partners vind op reguliere basis overleg en samenwerking plaats. Deze 

reguliere overleggen zullen zoveel als mogelijk worden benut evenals reguliere communicatiekanalen als een persbericht en de website. Op 

welke wijze dit gebeurt wordt in dit hoofdstuk toegelicht.  

De financiële verantwoording is opgenomen in hoofdstuk 6. Per maatschappelijk effect zijn de hoofdbudgetten aangegeven.  

Tot slot gaat hoofdstuk 7 in op de wijze van verantwoording. 

In verband met de vele afkortingen is een lijst met afkortingen als bijlage opgenomen. 
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1. Visie Sociaal Domein 
 

In het beleidskader voor de transities in het sociaal domein beschrijft de gemeente dat zij gelooft in de kracht van een vitale, leefbare en 

zorgzame samenleving. De meeste mensen zijn zelfredzaam en leveren een bijdrage aan de samenleving. Ze zijn lid van een vereniging, voe-

den hun kinderen op, doen vrijwilligerswerk en kijken om naar elkaar. Woudenbergers zetten zich in voor hun eigen welbevinden, maar ook 

voor dat van anderen. Inwoners zijn gemotiveerd om in hun woon- en leefomgeving bij kansen en knelpunten de handschoen op te pakken. 

Zo kunnen er diverse burgerinitiatieven en ontwikkelingen ontstaan waarin de inwoner als (co) producent participeert. De vitale samenleving 

is ook van belang om inwoners met functionele beperkingen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten blijven wonen. Gemeente 

en maatschappelijke partners delen daarin de verantwoordelijkheid de sociale omgeving voor te bereiden waardoor ook deze inwoners onder-

deel kunnen uitmaken van de civil society 1. Het is van belang dat de omgeving, fysiek en sociaal, zo is ingericht dat iedereen kan meedoen en 

gebruik kan maken van de beschikbare voorzieningen. 

 

Basis(zorg)infrastructuur 

Om de eigen kracht van inwoners te versterken en aan te spreken is het nodig de basis(zorg)infrastructuur te versterken. Dit kan ertoe leiden 

dat er eerdere en betere signalering mogelijk is en daarmee zwaardere zorg voorkomen kan worden. Bij de basisvoorzieningen denken we aan 

de scholen, kerken, huisartsen, het consultatiebureau, maar ook de vrijwilligersorganisaties. Naast een belangrijke signaleringsrol kunnen de 

basisvoorzieningen ook bijdragen in het realiseren van laagdrempelige vormen van eerstelijns zorg en ondersteuning en het versterken van de 

civil society. Door een faciliterende en stimulerende rol op zich te nemen kunnen zij ontmoeting, dagactiviteiten, de dialoog en netwerkvor-

ming (sociale netwerken en steunstructuren) stimuleren om zo de burgerkracht te versterken en zelfredzaamheid te bevorderen. De basis-

zorginfrastructuur is actief op het terrein van preventie en stimuleert/coacht inwoners om zelf met oplossingen te komen. Belangrijke vragen 

die daarbij spelen: Hoe komt de samenleving aan zet?; Hoe zetten we burgers in hun kracht?; Hoe kunnen initiatieven van maatschappelijke 

vernieuwers het systeem van gemeente, maatschappelijke instellingen en (samenwerkende) inwoners versterken? Hoe kunnen we ruimte ge-

ven aan sociale innovatie? Hoe wordt de gemeente Woudenberg de gemeenschap Woudenberg? 

 

                                                           
1
 De term civil society werd al in de klassieke tijd gebruikt. De huidige betekenis van het woord ontleent zich aan de betekenis die de politicoloog Robert Putnam aan het woord 

heeft toegekend. Civil society gaat om de mensen an sich, die zich verzamelen om zelf initiatieven te ondernemen. De actieve burger in de traditie van de civil society is een bewus-

te burger die actief wil participeren aan de maatschappij. Hij ontwikkelt initiatieven en gemeenschappen, vaak om een maatschappelijk doel te bereiken. De actieve burger is ook 

een mondige burger. Hij komt op voor zijn en andermans belangen Bron: mens-en-samenleving.info.nl 
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Nabije en lichte ondersteuning 

Maar wat als de basis(zorg)infrastructuur alleen, niet meer genoeg is om inwoners te laten participeren in onze samenleving? Dan kan een 

vorm van ondersteuning door Loket de Kleine Schans/Sociaal Team (hierna de Toegang) of specialistische ondersteuning noodzakelijk zijn. 

Voor de toegang tot ondersteuning zijn in september 2013 al inhoudelijke-, organisatorische- en sturingsprincipes vastgesteld die vandaag de 

dag nog steeds de kaders vormen.  

 

Inhoudelijke principes: 

- Hulp dichtbij huis 

- Eén huishouden, één plan 

- Zelfredzaamheid voorop (Eigen kracht) 

- De omgeving doet mee 

- Voorkomen is beter dan genezen 

- Oplossingen per persoon, soms samen 

- We laten niemand vallen 

 

Organisatorische principes: 

- We werken dorpsgericht  

- De toegang voor onze inwoners beleggen we primair bij het sociaal team en het advies en informatiepunt. 

- Waar mogelijk de toegang tot overige ondersteuning concentreren op één plek 

- Regionale samenwerking vanuit het principe: lokaal doen wat kan en (boven) regionaal doen wat niet lokaal kan én wanneer er duide-

lijke en evidente voordelen te behalen zijn. 

 

Sturingsprincipes: 

- Gemeente voert regie, ontwikkelt een integraal samenhangend beleid en stuurt op resultaat. 

- We geven uitvoering met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen in de transitie en middelen binnen gemeentebegroting 

Woudenberg ziet de Toegang als een integraal team van professionals dat de spil vormt van alle mogelijke vormen van ondersteuning binnen 

het sociaal domein. De professionals zijn afkomstig uit verschillende werksoorten/disciplines en organisaties, ze zijn samen verantwoordelijk 

voor het bieden van diverse vormen van ondersteuning (begeleiding/hulpverlening) binnen het sociaal domein. Binnen de Toegang wordt ge-

werkt vanuit een aantal basisprincipes. De professionals werken vanuit een integrale (kijkend naar het geheel van hulpvragen op diverse le-
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vensdomeinen), generalistische (brede aanpak van vragen door een en dezelfde persoon) en contextgebonden (eigen kracht, omgeving, de 

wijk etc.) aanpak. De Toegang vormt een schakelfunctie tussen de verschillende lagen: burgerkracht en lokale basis (zorg)infrastructuur ener-

zijds en specialistische zorg anderzijds. 

 

Specialistische zorg 

Innovatie in de zorg en ondersteuning is de sleutel voor de transformatie in het Sociaal Domein die noodzakelijk is om goede en betaalbare 

zorg en ondersteuning te kunnen (blijven) leveren. De inbreng van eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt is daarbij onontbeerlijk. 

De inkoop van zorg en ondersteuning en het daarbij formuleren van de condities waaronder moet worden gepresteerd is de basis voor het 

verder innoveren. Door middel van bestuurlijke aanbestedingen worden langdurige en flexibele convenanten gesloten waarbij wordt uitgegaan 

van wederzijdse afhankelijkheid tussen de opdrachtgever (de gemeenten) en aanbieders. 
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2. Maatschappelijk effect 1: Gezondere leefstijl van inwoners. Meer maatschappelijk en 

sociaal actieve inwoners.  

 
 

Doelstellingen: 

1. Meer inwoners hebben een positieve en gezonde leefstijl; 

2. Meer inwoners zijn duurzaam maatschappelijk actief en ontwikkelen hun talent; 

3. Meer inwoners voelen zich deel uit maken van de samenleving en/of zetten zich daarvoor in. 

 

 

Doelstelling 1: Meer inwoners hebben een positieve en gezonde leefstijl  

Wat willen we bereiken? 

Meer inwoners investeren in een gezonde leefstijl doordat ze aandacht hebben voor:  

• Voldoende bewegen op een verantwoorde manier  

• Gewichtsbeheersing 

• Matig alcoholgebruik 

• Balans tussen spanning en ontspanning 

 

Veel ouders kunnen hulp en ondersteuning gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen. Een goede start kan helpen om problemen later bij 

kinderen of ouders te voorkomen. Ook de periode voor de bevalling speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaar dat we inzetten op prenatale 

voorlichting.  

 

Gezondheid wordt steeds vaker breed en positief opgevat, zodat de focus minder ligt op de afwezigheid van ziekten en aandoeningen en meer 

op de mogelijkheden die mensen hebben om met ziekten, beperkingen en tegenslagen om te gaan. Ook een goede balans tussen spanning en 

ontspanning draagt hieraan bij.  

 

De lage vaccinatiegraad in Woudenberg is een punt van aandacht, vooral nu ook landelijk een algemene dalende trend is waar te nemen.  

Als bij de inrichting van de ruimte gezondheid als thema wordt meegenomen, draagt dat bij aan een gezonde leefstijl. Daarom is een pilot 

gestart om gezondheid op te nemen in het bestemmingsplan Hoevelaar. 
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Actiepunten/activiteiten Aan welke (k)pi draagt dit bij?) Planning 

Nieuwe activiteiten   

Uitvoeren plan van aanpak prenatale voorlich-

ting. 

 

Lagere cijfers t.a.v. early warnings gebruik 

jeugdzorg 

 

Heel 2017 

Subsidieronde ‘Stimuleren gezonde leefstijl’ met 

meer aandacht voor balans spanning en ont-

spanning. 

 

% dat voldoet aan beweeg- en fitnorm  

Aantal mensen dat lijdt aan overgewicht of 

obesitas 

% Burnout 

 

Heel 2017 

Verhogen vaccinatiegraad: in samenwerking met 

vergelijkbare gemeenten (Rhenen, Renswoude 

en Veenendaal) onderzoeken hoe de vaccinatie-

graad kan worden verhoogd. 

Vaccinatiegraad Heel 2017 

Pilot gezondheid in ontwerptraject bestemmings-

plan Hoevelaar. 

Dit zou uiteindelijk effect moeten hebben op 

de beweeg- en fitnorm en de ervaren gezond-

heid van mensen in die wijk. 

Heel 2017 

Doorlopende activiteiten   

Subsidiëren lokale initiatieven die een positieve 

bijdrage leveren aan de gezondheid (o.a. tegen-

gaan overgewicht, alcoholmatiging).  

% dat voldoet aan beweeg- en fitnorm  

Aantal mensen dat lijdt aan overgewicht of 

obesitas 

Mate van alcoholgebruik 

doorlopend 

Faciliteren en ondersteunen sportverenigingen. percentage inwoners dat voldoet aan de be-

weegnorm is groter of gelijk aan: 19-65 jr. 

62%, 65+ 65% (GGD-Atlas 2012); 

percentage mensen dat lid is van een vereni-

ging. 

doorlopend 

Bijdragen aan het in stand houden van sport-

voorzieningen. 

Draagt uiteindelijk bij aan het percentage 

mensen dat voldoet aan de beweegnorm of 

dat lid is van een sportvereniging. 

doorlopend 
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Vergroten bekendheid minimaregelingen zodat 

we sportbeoefening onder minima stimuleren. 

Draagt uiteindelijk bij aan het percentage 

mensen dat voldoet aan de beweegnorm of 

dat lid is van een sportvereniging. 

doorlopend 

Opdrachtgeverschap GGDrU voor uitvoering voor 

publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg. 

In 2017 presenteert de GGDrU de uitkomsten 

van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor vol-

wassenen en senioren.  

Heeft een brede invloed op de PI’s die vallen 

onder het speerpunt 1: meer mensen hebben 

een positieve en gezonde leefstijl  

doorlopend 

Alcoholpreventieplan  

Gezondheidsvoorlichting 

 

Mate van alcoholgebruik doorlopend 
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Doelstelling 2: Meer inwoners zijn duurzaam maatschappelijk actief en ontwikkelen hun talent 

 

Wat willen we bereiken? 

Meer mensen zijn in staat om actief deel te nemen aan de samenleving en er is ruimte voor mensen om hun talent te ontwikkelen en dat ook 

in te zetten.  

 

In 2016 heeft de provincie een nieuwe cultuurnota op gesteld. Onderdeel daarvan zijn de cultuurpacten in vernieuwede vorm. De provincie en 

gemeente sluiten het Cultuurpact af om wederzijdse intentie, afspraken en inzet vast te leggen op het gebied van cultuur en erfgoed. Nieuw is 

dat er meer nadruk ligt om waar mogelijk te zoeken naar cross-overs met andere beleidsterreinen. Als voorbeeld noemt de provincie de 

koppeling van bibliotheekfuncties en erfgoedlocaties aan beleidsdoelen in het sociale domein. 

 

Inwoners zonder (perspectief op) betaald werk lopen meer kans om aan de zijkant van de maatschappij te komen staan. Dat willen we zoveel 

mogelijk voorkomen, omdat het de kans op armoede, gezondheidsproblemen en eenzaamheid vergroot. Kinderen die opgroeien in armoede, 

kunnen daar nadeel van ondervinden. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen door ook specifiek het armoedebeleid voor kinderen te 

onderzoeken en waar nodig te wijzigen. 

 

Uit landelijke onderzoeken, gegevens sociaal team en vragen van inwoners constateren we dat er behoefte is aan preventieve ondersteuning 

van specifieke doelgroepen. Kinderen die thuis spanning ervaren bijvoorbeeld door (v)echtscheiding of ouders met psychische problemen,  

ouderen die langer thuis wonen waardoor de kans op vallen toeneemt. De inkoop van preventieve activiteiten kan hierbij ondersteunen. We 

gaan hierbij uit van maatwerk waardoor de opgenomen programma’s als Piep zei de muis, KOPP en valpreventie niet uitputtend is.  

 

Homestart is een succesvolle methode om ouders weer in hun kracht te zetten om zelfstandig de zorg voor hun kinderen op te pakken. Op dit 

moment hebben meer ouders/kinderen behoefte aan deze laagdrempelige ondersteuning dan de nu is ingekocht. Daarom willen we het aantal 

trajecten uitbreiden. 

 

Het cultuurhuis bestaat in maart 2017 vijf jaar. Dit moment wordt aangegrepen om de doelstellingen te evalueren en opnieuw vast te stellen 

zodat ze aansluiten op de ontwikkelingen in het sociaal domein. 
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Actiepunten/activiteiten Aan welke (k)pi draagt dit bij? Planning 

Nieuwe activiteiten   

Cultuurpact afsluiten met provincie. Aantal mensen dat maatschappelijk actief is Q3 2017 

Ontwikkelen en uitvoeren van plan van aanpak 

op maatschappelijke en sociale activering van 

inwoners zonder perspectief op betaald werk. 

Indicator participatie is groter of gelijk aan 8,0 ? 

Armoede onder kinderen tegengaan. Kinderen met kans op armoede Q1 

Inkoop preventieve activiteiten voor specifieke 

doorgroepen. 

Afspraken maken met aanbieders van program-

ma’s als KOPP, KIES, Piep zei de muis, valpre-

ventie etc. 

Doelrealisatie Q1 2017 

Opvoedondersteuning/Home-start 

Uitbreiden van het aantal trajecten.  

Zelfredzaamheid en weerbaarheid kinderen en 

ouders. 

Meer inzet van vrijwilligers. 

2017 

Evaluatie Cultuurhuis en naar aanleiding daarvan 

opstellen van ontwikkelagenda. 

Het aantal mensen dat lid is van een vereni-

ging. Het aantal mensen dat maatschappelijk 

actief is. 

Evaluatie Q2 

Ontwikkelagenda 

Q4 

Doorlopende activiteiten   

Doorgaande leerlijn 

- Bevorderen van lezen bij hele jonge kinderen 

(boekstart). 

- Subsidiering van peuterspeelzalen zodat alle 

peuters, ongeacht de economische thuissi-

tuatie van hun ouders, gebruik kunnen ma-

ken van een doorgaande leerlijn. 

- De voorschoolse educatie regelen voor peu-

ters van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar met 

een taalachterstand en hierover afspraken 

Percentage laaggeletterden 

VSV’ers 

 

 

 

 

 

doorlopend 
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maken met betrokken organisaties (VVE).  

- LEA (Lokale Educatieve Agenda) om vorm en 

inhoud te geven aan het onderwijs (achter-

standen)beleid en afspraken te maken  

- Actief uitvoering geven aan de Leerplichtwet. 

- Actief uitvoering geven aan de RMC-wet.  

- Bijdragen aan aansluiting onderwijs –  

arbeidsmarkt over het onderwijs- en jeugd-

beleid. 

- Volwasseneneducatie: mensen van 18 jaar 

en ouder ondersteunen bij het leren van de 

Nederlandse taal en rekenen om zo laagge-

letterdheid tegen te gaan. 

Leerlingenvervoer voor kinderen die ondersteu-

ning nodig hebben in het reizen van en naar 

school.  

 doorlopend 

Via Jeugdpunt aanbieden van ambulant Jeugd- 

en jongerenwerk in de basis(zorg)-infrastructuur 

in het kader van preventief jeugdbeleid met als 

aandachtsgebieden: Jongeren stimuleren zelf 

activiteiten te ontplooien; verbinding leggen met 

andere jeugdactiviteiten; integreren activiteiten 

in de dagelijkse leefomgeving; signaleren indivi-

duele problematiek.  

Jongeren dat lid is van een vereniging 

Weerbaarheid jongeren 

Aantal jeugdige verdachten 

 

 

doorlopend 

Zorgen voor en faciliteren van aanbod laagdrem-

pelige activiteiten voor kwetsbare inwoners.  

Indicator Participatie is hoger of gelijk aan 8,0 doorlopend 

Opvoedondersteuning/Mama Café 

Aanbieden van laagdrempelige faciliteiten voor 

ouders die vragen hebben over opvoeden en 

daarover met andere ouders willen praten. Coör-

Zelfredzaamheid en weerbaarheid ouders en 

kinderen 

doorlopend 
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dinatie door Humanitas. 

Inzet buurtsportcoaches. Draagt uiteindelijk bij aan het percentage 

mensen dat voldoet aan de beweegnorm of 

dat lid is van een sportvereniging. 

doorlopend 

 

 

Doelstelling 3: Meer inwoners voelen zich deel uit maken van de samenleving en/of zetten zich daarvoor in.  

Wat willen we bereiken? 

Meer mensen zijn bereid om zich in te zetten voor anderen en weten waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning bij het ontplooien en 

uitvoeren van initiatieven, zodat ook mensen die minder sociaal krachtig zijn mee kunnen doen. 

 

In Woudenberg zijn diverse organisaties actief op het gebied van welzijn met elk hun eigen doelgroep. Samen met deze organisaties en 

inwoners hoe we welzijn in Woudenberg meer integraal kunnen invullen. Daaraan gekoppeld willen we dat de link tussen subsidies en het 

behalen van maatschappelijke doelen duidelijker wordt.  

 

Op dit moment is er geen speciale aandacht voor de waardering van vrijwilligers in Woudenberg, terwijl we wel steeds meer van inwoners 

verwachten dat ze zich als vrijwilliger inzetten.  

 

Meer mensen krijgen te maken met dementie. Van belang is dat mensen met dementie zo lang mogelijk in hun eigen omgeving 

(gemeenschap) kunnen blijven functioneren en kunnen deelnemen aan het verenigingsleven doordat de omgeving weet hoe ze daarmee kan 

omgaan. Daarom zetten we in op een dementievriendelijke gemeente waar mensen goed omgaan met mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. De gemeente werkt hierbij samen met initiatieven vanuit de samenleving (Alzheimer Café). 

 

 

Actiepunten/activiteiten Aan welke (k)pi draagt dit bij? Planning 

Nieuwe activiteiten   

Toekomst welzijn in Woudenberg / nadrukkelij-

ker koppeling subsidies aan maatschappelijke 

doelen.  

Draagt uiteindelijk bij aan de zelfredzaamheid 

en het zelforganiserend vermogen 
Q3-4 2017 



14 

 

Waardering vrijwilligerswerk zodat vrijwilligers 

met plezier hun werk blijven doen en zich erkend 

en gewaardeerd voelen. 

Dit is in niet direct gekoppeld aan een (k)pi 

maar hoort bij zorgzaam omgaan met vrijwil-

ligers.   

Draagt uiteindelijk bij aan de zelfredzaamheid 

en het zelforganiserend vermogen 

Q2 2017 

Dementievriendelijke Gemeente Draagt uiteindelijk bij aan de zelfredzaamheid 

en het zelforganiserend vermogen 

Q2-4 2017 

Doorlopende activiteiten   

Mantelzorgondersteuning 

Met het vaststellen van de uitvoeringsagenda 

mantelzorgondersteuning 2016 – 2018 zijn een 

achttal actiepunten benoemd. Het uitvoeren van 

deze actiepunten moet er in ieder geval toe lei-

den dat bij de gemeente er meer mantelzorgers 

bekend zijn (nu 60 en eind 2017 moeten dat er 

minimaal 90 zijn). Dat de bekendheid van het 

mantelzorgen in Woudenberg is vergroot en dat 

er minimaal drie bijeenkomsten ten behoeve van 

mantelzorgers in 2017 zijn georganiseerd. 

Aantal mantelzorgers dat zich overbelast voelt 

Zelfzorgendvermogen van mensen 

doorlopend 

Organiseren van informatie- en netwerkbijeen-

komsten en het bieden van gerichte cursussen 

Indicator collectieve zelfredzaamheid is groter 

dan 6,2 

doorlopend 

Subsidiëren, ondersteunen, faciliteren initiatie-

ven o.a. Coalitie Erbij, Duurzaam Woudenberg 

zijn een goed voorbeeld van burgerkracht.  

Draagt uiteindelijk bij aan de zelfredzaamheid 

en het zelforganiserend vermogen 

Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt 

doorlopend 

Stimuleren van inwoners met een bijstandsuitke-

ring om vrijwilligerswerk te doen. 

Aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet doorlopend 

 

Inzet van schuldhulpmaatjes continueren en ge-

regeld overleggen met de coördinatoren. 

Integraal beleid draagt bij aan het doorontwik-

kelen van 1 huishouden, 1 plan  

Doorlopend 
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3. Maatschappelijk effect 2: Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en 

integrale antwoorden op ondersteuningsvragen (nabije lichte ondersteuning)  
 

Loket De Kleine Schans en het Sociaal Team vormen de spil in de gewenste beweging. Het doel is meer lokale, passende en integrale 

antwoorden te vinden op de ondersteuningsvragen van burgers. 

 

Lokale ondersteuning 

Zoveel als mogelijk en wenselijk worden ondersteuningsvragen opgepakt dichtbij het huishouden. We proberen het probleem niet er-

gens anders op te lossen (locatie van een professional), maar gaan naar het huishouden toe om daar aan de slag te gaan en te komen 

tot een plan van aanpak. Gesprekken in het kader van een bijstandsuitkering worden in principe niet bij de inwoner thuis gevoerd.  

 

Passende ondersteuning 

De antwoorden op de ondersteuningsvragen willen we zo passend mogelijk.  

Passend betekent: eerst helder in beeld brengen wat er nodig is en daarna samen met het huishouden formuleren waar de onderst eu-

ning aan moet voldoen en welke effecten worden beoogt. Vervolgens met elkaar volgen of het de gewenste effecten bereikt. Passend 

betekent ook rechtmatig. Dat betekent bijvoorbeeld alleen een uitkering als daar ook recht op bestaat.  

 

Integrale antwoorden 

Ondersteuning aan huishoudens dient één aaneensluitend traject te zijn vanuit alle levensdomeinen, gebaseerd op één plan van aan-

pak. 

 

Wat willen we bereiken? 

 

De bekendheid van de Toegang moet worden vergroot. Uit cliëntervaringsonderzoeken in 2016 is gebleken dat met name cliënten Jeugdzorg 

het Loket en Sociaal Team onvoldoende als toegang weten te vinden. Ook zijn inwoners met een minimuminkomen vaak onvoldoende op de 

hoogte van de minimaregelingen voor bijvoorbeeld sport en cultuur. Een nieuwe website voor de Toegang moet bekendheid vergroten en 

tevens digitale dienstverlening bevorderen.  

Met name jeugdigen met GGZ problematiek vinden veelal ondersteuning via een externe verwijzer. Door een voorpost GGZ in te richten wordt 

expertise in het Sociaal Team vergroot en hopelijk meer jeugdigen via het Sociaal Team richting passende zorg en ondersteuning geleid. Om 
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meer inzicht te krijgen in de passendheid van geboden ondersteuning gaan we het meten van cliënttevredenheid tijdens het 

ondersteuningsproces inrichten. 

Ondersteuning door het Sociaal Team wordt in een groot deel van de casuïstiek geboden. Het borgen van voldoende capaciteit en expertise is 

van belang om meer lokale, passende en integrale antwoorden te vinden op ondersteuningsvragen en de benodigde ondersteuning zelf 

(tijdelijk) aan cliënten te kunnen leveren. We gaan naar het huishouden toe, doen onderzoek en komen samen met het huishouden tot een 

plan van aanpak. De zelfredzaamheidsmatrix geeft in de onderzoeksfase van de toegang aan op welke levensdomeinen ontwikkeling en 

ondersteuning noodzakelijk is. Deze levensdomeinen staan centraal in het plan van aanpak van de cliënt. Nog niet altijd wordt regie gevoerd 

op alle levensdomeinen door middel van één aaneensluitend traject gevolgd. Afspraken maken over het monitoren van resultaten en effecten 

van de ondersteuning verdienen daarom aandacht. 

Voor vergunninghouders wordt de maatschappelijke begeleiding verlengd en start het Participatieverklaringstraject. Een belangrijk doel 

daarvan is om nieuwe Woudenbergers bewust te maken van de Nederlandse kernwaarden. Dit leidt tot een betere integratie waardoor 

uiteindelijk de kans op werk groter wordt, en uitval op school bij kinderen voorkomen kan worden. 

Door burgerparticipatietrajecten te volgen bij het actualiseren van beleid op schuldhulpverlening, het beleidskader sociaal domein en 

verordeningen wordt in samenspraak met inwoners een goed proces van onderzoek en ondersteuning geborgd.  

 

Begin 2017 zal ook in het teken staan van een nieuwe organisatievorm voor de Toegang. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de 

Toegang onder te brengen in een coöperatie. Een coöperatie waarin zowel de gemeente als zorgaanbieders leden zijn en waar uitvoering 

plaatsvindt voor de vier domeinen Jeugd, Wmo, Participatie en Leerplicht. 

 

 

Actiepunten/activiteiten Aan welke (k)pi draagt dit bij? Planning 

Nieuwe activiteiten   

Opstellen Scholingsplan ST/Loket Cliëntervaring dienstverlening 

Doelrealisatie 

Q4 2016 en 

Q1 2017 

Uitbreiding capaciteit en expertise Sociaal Team Doelrealisatie 

Duur van trajecten 

Q1 2017 

Uitvoering geven aan ontwikkelperspec-

tief/implementatieplan – onderzoek coöperatie 

Cliëntervaring dienstverlening 

Doelrealisatie 

Duur van trajecten 

Q1 en Q2 2017 
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Bekendheid toegangspoort 

Instroom per verwijzer 

In- en uitstroomcijfer 

Ondersteuningsvragen ST/Loket 

Inzet van Eigen kracht centrales door het ST Cliëntervaring dienstverlening 

Doelrealisatie 

 

Heel 2017 

Inkoop implementatie voorpost GGZ Instroom per verwijzer 

Instroom specialistische GGZ 

Q3 & Q4 

Inrichten van cliënttevredenheid tijdens het on-

dersteuningsproces 

Cliëntervaring dienstverlening 

Doelrealisatie 

Q1 

Goede verslaglegging van de keukentafelge-

sprekken. Cliënt/huishouden is eigenaar van in-

gezette ondersteuning.  

Cliëntervaring dienstverlening 

Doelrealisatie 

Q1 

- Vergroten bekendheid onafhankelijk cliëntonder-

steuner 

Cliëntervaring dienstverlening 

Doelrealisatie 

Bekendheid toegangspoort 

Duur van trajecten 

Q4 2016 + Q1 

Als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag 

voor mensen met een handicap is de Participa-

tiewet gewijzigd. Dat betekent dat gemeenten op 

het terrein van werk voor mensen met een han-

dicap jaarlijks onder meer een plan moeten ma-

ken hoe zij het VN verdrag omzetten in beleid, 

inclusief het beleid op het terrein van de Partici-

patiewet. 

Cliëntervaring dienstverlening Koppelen aan 

opstellen ver-

ordening So-

ciaal domein 

Screening bijstandsbestand op voorliggende 

voorziening laten uitvoeren op basis van no cure 

no pay 

In- en uitstroomcijfers Loket/ST 

 

Q2 

Optimaliseren betrokkenheid mantelzorgers tij- Doelrealisatie Heel 2017 
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dens onderzoekproces Cliëntervaring dienstverlening 

Doorontwikkeling digitale dienstverle-

ning/informatie en advies 

Bekendheid toegangspoort 

Instroom per verwijzer 

In- en uitstroomcijfer 

Ondersteuningsvragen ST/Loket 

Cliëntervaring dienstverlening 

Q1 en Q2 

Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders 

nieuwe stijl en het participatieverklaringstraject 

verder vormgeven met Vluchtelingenwerk Midden 

Nederland 

Doelrealisatie Q1 

Verbinding economische agenda en werk & inko-

men verder ontwikkelen 

Doelrealisatie Q1 en Q2 

Uitwerking uitvoeringsafspraken met Vallei Wo-

nen 

Doelrealisatie Heel 2017 

Beleid schuldhulpverlening actualiseren en bezien 

of dit gekoppeld kan worden aan het beleidska-

der Sociaal Domein 

Integraal beleid draagt bij aan het doorontwik-

kelen van 1 huishouden, 1 plan 

Q3 en Q4 

Doorlopende activiteiten   

Cliëntervaringsonderzoek 3D afnemen Cliëntervaring dienstverlening 

 

Doorlopend 

In gesprek met ervaringsdeskundigen over beleid 

en uitvoeringszaken 

Bekendheid toegangspoort  

Instroom per verwijzer 

Ondersteuningsvragen Loket/ST – ZRM 

Begeleiding geboden door ST (lo-

kaal/integraal/maatwerk mogelijk) 

Doelrealisatie 

Clientervaring dienstverlening 

Doorlopend 

Inwoners informeren over de mogelijkheden van 

schuldhulpverlening; bijvoorbeeld een budgetad-

viesgesprek bij inkomensdaling. 

Begeleiding geboden door schuldhulpverlening 

(als onderdeel loket) 

Doorlopend 

Effectieve schuldhulp continueren door samen- Integraal beleid draagt bij aan het doorontwik- Doorlopend 
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werkingsafspraken met ST, Vallei Wonen, Voed-

selbank 

kelen van 1 huishouden, 1 plan  

Interne controles  Rechtmatigheid verstrekte uitkerin-

gen/jeugdhulp/Wmo 

Duur trajecten 

Doorlopend 

Bevorderen gebruik ZRM matrix Inzicht in type ondersteuningsvragen 

Inzicht in doelrealisatie 

Doorlopend 

Voor inwoners met een ondersteuningsvraag (ac-

tuele) informatie beschikbaar stellen over de toe-

gang maar ook tot de dienstverlening van basis-

voorzieningen/informele hulp    

 

Instroom 

Ondersteuningsvragen ST/Loket 

Doorlopend 

Relatiebeheer met basisvoorzieningen door ST. 

Samenwerking bevorderen met huisartsen, 

jeugdartsen, onderwijs en veiligheidsketen 

Integrale ondersteuningsplannen –  

geen indicator 

Instroom per verwijzer 

Doorlopend 

Innovatieve ondersteuningsvormen ontwikkelen 

in samenwerking met basisvoorzieningen. 

Integrale ondersteuningsplannen/vormen –  

geen indicator 

Doorlopend 

Regionaal OOGO voeren met SWV Integrale ondersteuningsplannen/vormen –  

geen indicator 

Doorlopend 

Uitvoering geven aan opdracht lokale project-

groep Passend Onderwijs (notitie onderwijsbege-

leidingsmiddelen) 

 Doorlopend 
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4. Maatschappelijk effect 3: Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren 

van innovatie en adequate zorgverlening. 
 

Wat goed gaat, willen we vasthouden en voortzetten. Door innovatie in zorg willen we ontdekken waar het beter kan, en dat ook inzetten. 

Enerzijds hopen we daarmee een kostenverlaging te bereiken. Anderzijds willen we dat de inwoner/het gezin centraal staat bij deze innovatie, 

zodat vernieuwing alleen wordt doorgevoerd als dit een verbetering voor de inwoner is.  

Door lokale, passende en integrale ondersteuning willen we de inzet van individuele voorzieningen (jeugdhulp, WMO-voorzieningen, re-

integratietrajecten, schuldhulpverlening) verminderen. Als een individuele voorziening nodig is dan willen we dat graag zoveel als mogelijk lo-

kaal en passend inzetten. Ondersteuning vindt dan zo nabij mogelijk plaats. Daarmee geven we invulling aan het principe hulp dichtbij huis. 

Zo snel mogelijk op de juiste plek en weer afbouwen als het kan. 

Een juiste inschatting van benodigde hulp maakt dat deze snel kan worden ingezet zodat niet onnodig tijd verloren gaat. De zorgvraag hoeft 

dan ook zeker niet altijd in volgorde van basisvoorziening naar sociaal team naar gespecialiseerde zorg te verlopen. Zo nodig kunnen de ver-

schillende niveaus ook tegelijkertijd en in wisselwerking met elkaar worden ingezet. Hiermee bereiken we daadwerkelijke ondersteuning op 

maat. 

Samengevat: 

 meer ambulante zorg, minder intramurale zorg  

 ontschotting en integraal (samenhangend pakket van zorg) 

 lichte zorg waar het kan, snelle toegang intensieve zorg waar nodig 

 

Wat willen we bereiken?  

De belangrijkste verschuivingen in het sociaal domein betreft Beschermd Wonen en de specialistische jeugdhulp. De afname bij Beschermd 

Wonen heeft te maken met een andere wijze van inkoop 2017 vanuit het Bestuurlijk aanbestedingstraject. In een nieuw regionaal beleidska-

der beschrijven we op welke wijze we de gewenste verschuiving vormgeven en faciliteren. Mochten we constateren dat er lokaal nog de nodi-

ge ondersteuning ontbreekt, willen we daar ruimte aan kunnen geven. 

Tevens is er een ontwikkeling gaande naar ambulante vormen van ondersteuning. Bij de specialistische jeugdhulp is er een verschuiving te 

zien van zwaardere residentiële jeugdhulp (forse afname essentiële functies) naar lichtere vormen van verblijfszorg jeugd en intensieve ambu-

lante intersectorale jeugdhulp. Dit sluit aan bij de gewenste beweging in het sociaal domein.  

De verdere toename op ambulante behandeling jeugd vraagt om een nadere afstemming met de sociale (wijk)teams en mogelijkheden tot af-

schaling naar lokale voorzieningen op ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien van onze jeugd. 



21 

 

Waar aanvankelijk het beeld bestond, dat de vraag naar ambulante begeleiding af ging nemen door afschaling naar de basisinfrastructuur en 

begeleiding door de sociale wijkteams wordt dit effect teniet gedaan door de extramuralisatie. In voorbereiding op de aanbesteding 2018 is 

het interessant om te verkennen in hoeverre tussen ambulante begeleiding en andere ondersteuningsvormen aan huis, verbinding kan worden 

gelegd, zoals hulp bij het huishouden, wijkverpleging (Zvw). 

In 2016 is samen met de betrokken zorgaanbieders van essentiële functies een gezamenlijk transformatietraject gestart, dat gaat leiden tot 

nieuwe afspraken inkoop 2018 en verder. In 2016 zien wij al een verschuiving van af- en ombouw naar andere en lichtere vormen verblijfs-

zorg en intensief ambulante zorg. Hierbij gaat het dan veelal om intersectorale jeugdhulp, die jeugdigen en ouders/verzorgers intensief onder-

steunt. 

In 2016 zien we dat door de inzet van bijvoorbeeld een nieuwe vorm van deeltijdwonen voorkomen wordt dat kinderen langdurig uit huis ge-

plaatst worden. Dit willen we in 2017 verder uitbouwen. Een andere opgave is het realiseren van time-out-voorzieningen binnen bijvoorbeeld 

de bestaande gezinshuizen.  

Actiepunten/activiteiten Aan welke (k)pi draagt dit bij? Planning 

Nieuwe activiteiten   

Aanbesteding WRV of aansluiting bij contract re-

gio Eemland    

Doelrealisatie Q1 en Q2 

2017 

Verkenning en mogelijk uitvoering bestuurlijke 

aanbesteding begeleiding volwassenen  

Instroom begeleiding Q1-Q4 

Onderzoek (regionaal) naar de haalbaarheid van 

nieuw beschut werk 

Perspectief/doel ondersteuning Q1 en Q2 

Nadere afspraken in de regio maken over inbe-

steding bij RWA en het opnemen van voorwaar-

den bij aanbestedingen 

Doelrealisatie Q1 en Q2 

Meedoen aan de regionale pilot ervaringsgerichte 

therapie. 

Instroom GGZ 

 

Heel 2017 

Maatwerk in dagactiviteiten jeugd, waarbij meer 

inclusiviteit het streven is. Dit gaat mee bij de 

inkoop 2018/2019 –Regionale transitieagenda 

Instroom dagactiviteiten jeugd 

cliëntervaring dagactiviteiten 

Heel 2017 

Integrale zorgarrangementen jeugdhulp en pas-

send onderwijs realiseren in afstemming met 

Integrale ondersteuningsplannen/vormen –  

geen indicator 

Heel 2017 



22 

 

OOGO–Regionale transitieagenda 

Door ontwikkelen klachtrecht i.s.m. met Wmo 

(regionale klachtencommissie jeugd) –Regionale 

transitieagenda 

Klachten 

cliëntervaring 

Heel 2017 

Nadenken over toekomst vertrouwenswerk (in-

gekocht door VNG tot 2017) –Regionale transi-

tieagenda 

Inzet vertrouwenswerk Heel 2017 

Crisis  

- Bovenregionale opdracht Integrale crisisdienst 

Nu per domein een verschillende crisisdienst. 

Opdracht is uitgezet om er tot 1 te komen 

- Bovenregionale opdracht passende crisisketen 

i.s.m. lokale teams.  

Afname/inzet crisiszorg Heel 2017 

Verbeteren van doorlopende lijn 18- naar 18+. 

Komen tot zorgarrangementen die aansluit op 

deze overgang. Jeugdhulp meer de opdracht 

meegeven om al vroegtijdig het perspectief mee 

te nemen in de ondersteuning. 

- regionale pilot Groot Emaus (Soest) 

- bijeenkomst met ervaringsdeskundigen/cliënten  

Passende zorg (cliëntervaring) 

 

Heel 2017 

Pleegzorg: Matching en voorkomen van onge-

wenste breuk. Wat is daarvoor nodig? Hoe meer 

aanbod? –Regionale transitieagenda 

 

Afname zwaardere vormen van verblijfszorg Heel 2017 

KTC/ begeleid wonen. Differentiatie van zwaar en 

lichte vormen, scheiding wonen en zorg. Dit gaat 

mee bij de inkoop 2018/2019 –Regionale transi-

tieagenda 

Afname zwaardere vormen van verblijfszorg  Heel 2017 

Huiselijk geweld: Uitwerking speerpunten regio-

visie Huiselijk Geweld 

Moet nog in monitor Heel 2017 
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Veilig Thuis 

- Doorontwikkeling Veilig Thuis 

- Samenwerkingsafspraken OM/ Veilig Thuis  

- MDA++ 

- Samenwerkingsafspraken SAVE/ sociale 

teams 

-    SWING project 

 Heel 2017 

Opstellen regionaal kantelingsbeleid doelgroe-

penvervoer 

 Q1-Q3 

Uitvoering Projectplan Doelgroepenvervoer Afname maatwerkvoorzieningen vervoer Q4 

Sturing inkoop en ondersteuning 2020  Heel 2017 

Gezinshuizen: Differentiatie van zwaar en lichte 

vormen, rechtstreekse relatie i.p.v. onderaanne-

merschap. Dit gaat mee bij de inkoop 2018/2019 

–Regionale transitieagenda 

Afname zwaardere vormen van verblijfszorg Heel 2017 

Time out voorzieningen binnen bestaande voor-

zieningen. Dit gaat mee bij de inkoop 2018/2019 

–Regionale transitieagenda 

Afname zwaardere vormen van verblijfszorg Heel 2017 

Afbouw en ombouw residentiele en essentiële 

voorzieningen. Dit gaat mee bij de inkoop 

2018/2019 –Regionale transitieagenda 

Afname zwaardere vormen van verblijfszorg Heel 2017 

Verbeteren van zorgverlening op grensvlakken 

WMO, WLZ, ZVW 

- Verkenning ontwikkeling nieuwe producten 

(denk aan combinaties van hh en pv of HH en 

begeleiding) 

- Samenwerkingsafspraken met Zilveren-

kruis/Achmea in convenant 

Doelrealisatie door integrale ondersteuningstra-

jecten. 

Cliëntervaring 

Heel 2017 

Verkenning naar mogelijkheden en noodzaak van 

een Algemene Voorziening Dagactiviteiten vol-

Inrichting van een AV kan leiden tot afname 

maatwerkvoorzieningen 

Q3 en Q4 
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wassenen 

Regionaal beleidskader Opvang en Bescherming 

Beleidskader beschrijft visie en ambities op be-

schermd wonen, maatschappelijke opvang, 

OGGZ, verslavingszorg. Inclusief aanpak verwar-

de personen. 

 Medio Q2 

2017 

Vertaling regionaal beleidskader Opvang en Be-

scherming in lokale opgave 

 Q3 en Q4 

2017 

Doorlopende activiteiten   

Deelname monitor sociaal domein  Doorlopend 

Inrichting/optimaliseren financiële sturing sociaal 

domein 

 Doorlopend 

Actieplan jeugdwerkloosheid continueren In- en uitstroom Doorlopend  

Continueren inzet Sociale Recherche Amersfoort 

bij fraudesignalen Participatiewet 

In- en uitstroom Doorlopend 

Optimaliseren samenwerking met Werkgeverser-

vicepunt om o.a. een goede invulling van het 

doelgroepenregister te realiseren 

In- en uitstroom Doorlopend  

Inwoners met bijstand en arbeidsmogelijkheden 

ondersteunen in het zetten van stappen richting 

werk  

Aantal bijstandsgerechtigden met een individu-

eel re-integratietraject  

Doorlopend 

Evaluatie re-integratiebeleid Aantal cliënten met een individuele voorziening Q2 
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5. Communicatie 
 

Communicatie en burgerparticipatie 

 

De transities in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet zijn slechts een eerste stap in de 

verandering van de organisatie van zorg en ondersteuning. Het draait uiteindelijk om de transformatie die op de transities volgt. Om dit tot 

stand te brengen moeten jarenlang ingesleten patronen en werkwijzen (niet alleen bij de overheid) en allerlei institutionele belangen worden 

veranderd. Daarvoor is 'veranderkracht' nodig, binnen de gemeentelijke organisatie én de samenleving. Het organiseren en realiseren van 

‘veranderkracht’ vormt de kern van een succesvolle transformatie in de praktijk.  

 

Communicatie en burgerparticipatie zijn belangrijke instrumenten om tot de verandering te kunnen komen. Daarbij maken we onderscheid in 

twee trajecten waarbij we deze instrumenten inzetten:  

a. Transformatie als geheel; 

b. Transformatie op onderdelen: de projecten.  

 

a. Transformatie als geheel  

Hierbij ligt de nadruk op communicatie: het uitdragen van een centrale boodschap en op basis van feedback daarover met elkaar in gesprek 

gaan of de boodschap aanpassen. Bij alle contacten die te maken hebben met het sociaal domein (subsidiegesprekken) lichten we de bood-

schap achter de transformatie toe en nodigen we onze gesprekspartners uit om hierover mee te denken. Ingrediënten voor de boodschap zijn 

inzet op eigen kracht en zelfredzaamheid, vitaliteit, minder zware zorg en meer lichte ondersteuning nabij en innovatie. We staan open voor 

initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan het uitdragen van de boodschap over de transformatie.  

 

b. Transformatie op onderdelen: nieuwe projecten/nieuw beleid in het uitvoeringsplan 

Hierbij ligt de nadruk op burgerparticipatie. Hierbij gaat het om alle methoden die worden ingezet om burgers bij gemeentelijk beleid te be-

trekken. Dit kan zijn op het moment dat er nog beleidsruimte is, maar ook gedurende de wettelijke inspraakprocedure (De Nationale Om-

budsman, 2009). Naast burgerparticipatie wordt ook wel de term overheidsparticipatie gebruikt. Daarbij draait het om de overheid die partici-

peert bij een initiatief van de burger. Daarmee vervangt het niet de burgerparticipatie, maar kan dit worden gezien als een nieuwe vorm van 

burgerparticipatie. 
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De nadruk binnen het sociaal domein ligt op het actief betrekken van burgers in een vroeg stadium én het stimuleren van burgerinitiatieven.  

Dit hangt enerzijds samen met de visie en de uitgangspunten van het sociaal domein: versterken van de eigen kracht en stimuleren van de 

zelfredzaamheid. Anderzijds speelt de veranderende rol van de overheid een rol. Het gaat niet meer om de optimale regievoering op bijvoor-

beeld de levering van diensten, maar om het (uit-)vinden van de nieuwe verhoudingen met burgers, bedrijven en instellingen. De inwoner, en 

de maatschappelijke vraagstukken waar die inwoner tegenaan loopt, zijn het uitgangspunt. Daarom ontwikkelt de gemeente Woudenberg 

zicht tot netwerkorganisatie die samen met samen met anderen beter, slimmer en sneller maatschappelijke doelen wil bereiken. Daar hoort 

ook bij het leren loslaten. Collectieven van burgers en bedrijven kunnen op eigen initiatief, en soms tegen de plannen van de overheid in, 

nieuwe oplossingen bedenken. 

  

Bij projecten en nieuw beleid die grote invloed hebben op de samenleving, wordt een apart communicatie- en participatieplan opgesteld. Bur-

gerparticipatie vraagt tijd en capaciteit van de samenleving en de gemeente. Om de samenleving niet te overvragen, willen we zoveel moge-

lijk gebruik maken van bestaande netwerken en overleggen (zie bijlage 1).  

In het communicatie- en participatieplan wordt ook aangegeven wie de stakeholders zijn en op welke manieren de doelgroepen worden be-

trokken bij de projecten/nieuw beleid.  

 

De doelgroepen van de communicatie en participatie verschillen per kolom. Bij kolom 1 (burgerkracht en samenleving) zijn de doelgroepen 

van beleid in de meeste gevallen alle inwoners, vrijwilligers en lokaal werkende organisaties en bedrijven.  

Bij kolom 2 ligt het accent meer op specifieke doelgroepen en minder op alle inwoners. 

Bij kolom 3 is de communicatie en participatie gericht op de professionele organisaties die zorg leveren aan de regio, en op de regiogemeen-

ten Eemland met wie we samenwerken bij de zorginkoop.  
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6. Financieel kader 
 

Gekozen is om in dit uitvoeringsprogramma een globaal overzicht op te nemen van de budgetten die worden ingezet om de deelprogramma’s 

te realiseren. Voor een verdere uitwerking in deelposten wordt verwezen naar de begroting 2017. Via de jaarlijkse planning & control cyclus 

wordt gerapporteerd over de financiële verantwoording. De opgenomen activiteiten in dit uitvoeringsprogramma passen binnen de financiële 

kaders van de begroting (zie tabel volgende bladzijde). De middelen voor financiering van activiteiten in de basisvoorzieningen uit kolom 1 zijn 

terug te vinden onder A, B, en C onder “versterking burgerkracht en basiszorgvoorzieningen. De middelen voor de activiteiten uit kolom 2 zijn 

terug te zien in “Nabije ondersteuning door Sociaal Team en Loket”. De middelen voor financiering van activiteiten uit kolom 3 zijn terug te 

vinden in “Specialistisch aanbod”.  

 

Overzicht activiteiten uit budget innovatie en transformatie 

In de begroting voor 2017 is €100.000,- gereserveerd voor activiteiten in het kader van innovatie en transformatie. Veel van de genoemde 

activiteiten in dit uitvoeringsprogramma is reeds dekking voor. Hieronder volgt een overzicht van activiteiten waarvoor dekking wordt 

gevonden via het budget voor innovatie en transformatie. 

 

 

Activiteit  

Pilot ervaringsgerichte therapie 

Inkoop voorpost GGZ indien middelen regionale inkoop niet 

toereikend zijn 

(Uitbreiding capaciteit en expertise Sociaal Team) 

Home-start 

Preventieve activiteiten voor specifieke doelgroepen (o.a. KOPP, 

KIES, Piep zei de muis, valpreventie) 

Begeleide omgangsregeling (Humanitas) 

Inzet Eigen Kracht Centrales 
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7. Monitoring en verantwoording 
 

Naast de verantwoording binnen de P&C cyclus financieel en op KPI niveau, is het van belang te verantwoorden op het niveau van beleid door 

middel van beleidsverantwoording PI’s. Wij hebben hiervoor een beleidsmonitor opgesteld (zie bijlage 2). 

Deze eerste monitor is bedoeld om inzicht te geven in de stand van zaken van de beoogde maatschappelijke effecten. Het betreft niet alleen 

indicatoren waarop we kunnen sturen, maar ook factoren die minder beïnvloedbaar zijn, maar wel consequenties hebben voor onze maat-

schappelijke effecten. De bedoeling is om deze monitor te laten doorgroeien naar een instrument waar we jaarlijks verantwoording kunnen 

afleggen gekoppeld aan de uitvoeringsprogramma’s.  

 

Voor deze monitor wordt gebruik gemaakt van de volgende instrumenten:  

 Landelijke monitor sociaal domein 

 Gemeentelijke Beleidsmonitor Sociale Kracht 2015 

 Cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugdwet 2015 

 GGDAtlas (gezondheidsmonitor jeugd, volwassenen en senioren) 

 Evaluaties (bv. ST) 

 

Plan-do-check-act cyclus 

Voor het beleidskader wordt de Deming-cyclus gehanteerd, ook wel bekend als plan-do-check-act-cyclus. De cirkel beschrijft vier activiteiten 

die op alle kwaliteitsverbeteringen van toepassing zijn. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aan-

dacht is. In een dergelijke cyclus worden de onderstaande activiteiten doorgelopen. Achter de activiteiten staat beschreven hoe dit er vervol-

gens uitziet voor het sociaal domein 

 Plan: plannen maken en doelstellingen formuleren  

- Beleidskader Sociaal Domein (gereed) 

 Do: plannen uitvoeren en registreren Uitvoeringsprogramma’s 

- Uitvoering geven aan ontwikkelagenda beleidskader (v.a. 2014) - 

Uitvoeringsprogramma kolom 1 t/m 3 (Q1 2016) 

 Check: uitkomsten plannen vergelijken met realisatie en deze bespreken 

- Jaarlijkse beleidsverantwoordingen (2016/2017) 

 Act: plannen en doelstellingen actualiseren en bijsturen  

- Uitvoeringsprogramma 2017 

- Beleidskader sociaal domein 2018 
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8. Bijlagen  
 

Bijlage 1: periodieke overleggen 

Hieronder staan de overleggen genoemd waaraan de beleidsadviseurs Sociaal Domein deelnemen. Bij sommige overleggen neemt de wethou-

der Sociaal Domein ook deel. 

 

Thema/onderwerp Wie neemt deel Frequentie 

Adviesraad Sociaal Domein Regiegroep adviesraad maandelijks 

Afstemmingsoverleg beleid/ST Manager ST/LDKS 1x per 4 weken 

Armoede Voedselbank, Schuldhulpverlening 1x per jaar 

Coalitie erbij Buurtzorg; Centraalzorg; Beweging 3.0; Het Rode kruis Jeugdpunt; Platform van kerken; SWO;  1x per 6 weken 

Cultuurhuis Stichting Cultuurhuis en programmacoördinator Cultuurhuis 4x per jaar 

Debiteuren Cannock Chase 2x per jaar 

Huurachterstanden Vallei Wonen, Plangroep, Teamleider ST, beleidsmedewerker integrale veiligheid en beleids-
medewerker Wmo 

1x per jaar 

Schuldhulpmaatjes Coördinatoren schuldhulpmaatjes 2x per jaar 

Jeugd- en Jongerenwerk Jeugd- en jongerenwerkers; coördinator Jeugdpunt 1x per 8 weken 

Lokale Educatieve Agenda onder-
wijs/breed 

Besturen basisscholen en peuterspeelzalen; managers kinderopvang; manager JGZ GGDrU 2x per jaar 

Ondernemers participatie Gemeenten Barneveld, Scherpenzeel 1x per jaar 

Ouderenwerk/SWO Bestuur en ouderenbegeleider 1x per 2 maanden 

Ouderenwerk/klein beraad Bestuur SWO en ouderenbonden 4 x per jaar 

Overleg huisartsen preventie  Huisartsen 2x per jaar 

Overleg huisartsen samenwerking zorg Huisartsen; Manager ST/LDKS 2x per jaar 

Preventie en handhaving alcohol BOA; Jeugdpunt; beleidsmedewerkers veiligheid en handhaving 3x per jaar 

Preventief jeugdbeleid: Home-start en Bestuurder, regioconsulent en coördinator van Humanitas 2 x per jaar 
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Mama-café/Humanitas 

Projectgroep passend onderwijs Afvaardiging basisscholen verschillende geledingen 4x per jaar  

Projectgroep VVE (voor- en vroegschoolse 
opvang) 

Leidsters peuterspeelzalen; Intern Begeleiders Basisscholen; verpleegkundige GGDrU; mana-
gers kinderopvang 

2x per jaar 

Schuldhulpverlening PLAN-groep 2x per jaar 

Subsidie VVE bibliotheek Bibliotheek 1x per jaar 

Subsidiegesprekken sport, cultuur, voor-
schoolse voorzieningen; gezonde leefstijl 

Subsidieontvangers die meer dan € 5.000 subsidie ontvangen 1x per jaar (zomer) 

Uitvoering lokale taken gezondheid GGDrU  4x per jaar 

Vergunninghouders Vallei Wonen, klantmanager, Vluchtelingenwerk, beleidsmedewerker wonen 1x per jaar 

Vluchtelingenwerk Coördinator Vluchtelingenwerk 2x per jaar 

Volwasseneneducatie/Studiecentrum ROC, bibliotheek, vrijwilligers Studiecentrum 4x per jaar 

Werkgeversdienstverlener Werkgeversdienstverlener 4x per jaar 

Wmo overleg  Wmo consulenten 1x per 2 weken 

Workfast re-integratie Medewerker Workfast 4x per jaar 

Zorgverzekering minima Menzis 2x per jaar 
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Bijlage 2: lijst met afkortingen 

 

LDKS  = Loket De Kleine Schans 

ST  = Sociaal team 

Toegang = Loket De Kleine Schans en Sociaal Team samen 

SWO  = Stichting Welzijn Ouderen 

(k)PI  = (kritieke) Prestatie-indicator 

GGZ  = Geestelijke gezondheidszorg 

ZRM  = Zelfredzaamheidsmatrix 

OGOO  = Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen samenwerkingsverbanden en gemeente  

SWV  = Samenwerkingsverband 

Zvw  = Zorgverzekeringswet 

WRV  = Wonen, rollen, vervoer 

RWA  = Regionaal werkvoorzieningsschap Amersfoort en omstreken 

VNG  = Vereniging Nederlandse gemeenten 

KTC  = Kamer Training Centrum 

OM  = Openbaar ministerie 

MDA ++ = Multi Disciplinaire aanpak van kindermishandeling en geweld 

SAVE  = Samen veilig 

SWING = Stimuleringsprogramma voor jeugdbescherming en jeugdreclassering 

WLZ  = Wet langdurige zorg 

HH  = huishoudelijke hulp 

PV  = Persoonlijke Verzorging 

AV  = Algemene voorziening 

OGGZ  = Openbare geestelijke gezondheidszorg 

VVE  = voor- en vroegschoolse educatie 

VSV  = voortijdige schoolverlaters 


