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1. Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het beleidskader sociaal domein 2019-2022 is bovenstaande visie geformuleerd samen met de maatschappelijke doelen. Vervolgens is dit verder uitgewerkt 
volgens het concept positieve gezondheid en het radermodel GGD GHOR. Dit uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van de activiteiten en projecten die we 
de komende twee jaar gaan opzetten om de visie en doelen in het beleidskader te bereiken. En daarmee de transformatie in het sociaal domein. De GGD GHOR 
heeft bij haar radermodel indicatoren opgenomen. We hebben die indicatoren geselecteerd waar wij als gemeente invloed op kunnen uitoefenen. Die invloed is 
vaak beperkt omdat ook andere maatschappelijke factoren een rol spelen. Daarom hebben we er bewust voor gekozen om geen streefwaarden te benoemen 
maar zijn de doelen geformuleerd in meer, minder of gelijk.  
 
Bij de uitvoering van de preventie en zorg gelden de volgende leidende principes: 
• Voorkomen is beter dan genezen 
• Integraal, dichtbij en passende ondersteuning 
• De inwoner en zijn potentieel staan centraal  
• We laten niemand vallen 
 
Leeswijzer 
Eerst wordt kort toegelicht hoe we de participatie bij de uitvoering vormgeven en hoe de financiële dekking en de voortgangsrapportage is geregeld. Vervolgens 
is onder het kopje ‘basis op orde’ een overzicht gegeven van de wettelijk verplichte en reguliere taken zijn waar we de komende jaren doorlopend uitvoering aan 
geven. Daarna wordt per rad uit het radermodel aangegeven wat we willen bereiken, wat we daarvoor al in gang hebben gezet, welke nieuwe activiteiten er 
worden gestart en wanneer. Per rad zijn er indicatoren aangeven.  
 

Een samenleving waarin alle inwoners zich thuis voelen, zelfredzaam zijn en naar vermogen kunnen meedoen en waarin jeugdi-

gen gezond en veilig kunnen opgroeien. Een samenleving waarin inwoners oog hebben voor elkaar en waar eenzaamheid zoveel 

als mogelijk wordt tegengegaan. De omgeving is, fysiek en sociaal, zo ingericht dat iedereen kan meedoen en gebruik kan maken 

van de beschikbare voorzieningen. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot 

collectieve en individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg. De zorg wordt daar waar mogelijk lokaal, integraal en in-

formeel georganiseerd. Samen zorgen we er zo ook voor dat de zorg betaalbaar blijft. 
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Participatie bij de uitvoering 
De gemeente maakt onderdeel uit van een netwerksamenleving en staat niet op zichzelf. Per project wordt bekeken welke organisaties en (groepen) inwoners 
worden betrokken (burgerparticipatie). We staan ook open voor initiatieven van burgers of organisaties die zelf met initiatieven komen en waarin de gemeente 
kan gaan participeren (overheidsparticipatie). Bij elk project/activiteit is communicatie op basis van Factor C1 een onderdeel. Factor C is een manier om inwoners 
en andere maatschappelijke partner meer ruimte te geven en te betrekken bij ons beleid, projecten en activiteiten. 
Op dit moment werken we al met veel maatschappelijke partners en organisaties samen. En ook bij nieuwe projecten en activiteiten zullen we altijd relevante 
partijen betrekken. In de bijlage is een totaallijst opgenomen van de bestaande samenwerkingsverbanden en van alle (maatschappelijke) organisaties waarmee 
we samenwerken of die bij nieuwe activiteiten (kunnen) worden betrokken.  
 
Financiën, voortgangsrapportage en monitoring 
De dekking van het uitvoeringsprogramma valt onder het programma ‘samenleving’. Als er voor een project extra geld nodig is, wordt dat apart aangevraagd. De 
financiële verantwoording loopt via de planning en control-cyclus. 
Over de voortgang van het uitvoeringsprogramma rapporteren we halfjaarlijks bij de projectenrapportage. Met de monitor Sociaal Domein Woudenberg, die we 
jaarlijks updaten, houden we de effecten van ons beleid in de gaten en kijken we of er nieuwe trends en ontwikkelingen zijn die bijsturing vragen. 
 
Basis op orde 
Hieronder volgt een opsomming van reguliere en wettelijk verplichte taken die bijdragen aan de transformatie maar waarin geen veranderingen zijn te ver-
wachten. Als er wel een verandering plaatsvindt, dan wordt de taak meegenomen in de opsomming per rad.  

 De GGD regio Utrecht (GGDrU) geeft uitvoering aan de taken die volgens de Wet publieke gezondheid zijn opgedragen aan de colleges van B&W. De afspra-
ken zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De raad kan zienswijzen indienen bij kadernota, de begroting en begrotingswijzigingen van de 
GGDrU. De GGDrU is een belangrijke partner op het gebied van preventie. De Inhoudelijke thema’s waar de GGDrU zich de komende jaren op richt zijn: 
kansrijke start; gezonde leefomgeving; langer gelukkig en gezond zelfstandig.  

 Het in stand houden van sport- en beweegvoorzieningen en culturele voorzieningen en het faciliteren van sport en culturele verenigingen.  

 Het opdrachtgeverschap Coöperatie De Kleine Schans (CDKS): De Coöperatie is opgericht om de ondersteuning en zorg in Woudenberg samen met 
(maatschappelijke) partners goed en efficiënt te organiseren zodat de zelfredzaamheid van inwoners wordt gestimuleerd, oplossingen in de buurt ontstaan 
en specifieke zorg pas alleen wordt ingezet als dit echt nodig is.  

 Het faciliteren, stimuleren en eventueel subsidiëren, zowel incidenteel als structureel van een breed scala aan activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelen 
van de gemeente (algemene subsidieverordening).  

                                                           
1
 Voor meer informatie over Factor C zie: https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c 

https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c


3 

 

 Inkoop Jeugd- en jongerenwerk Jeugd-punt gericht op vindplaatsgericht werken, talentontwikkeling, coaching en voorlichting binnen het onderwijs. 

 Samen met de Coöperatie wordt uitvoering geven aan de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening, Leerplichtwet en de wet op de 
schuldhulpverlening, inclusief de verordeningen, nadere regels en beleidsregels. 
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Uitvoeringsprogramma per rad 
 
Leefstijl 
 
 

Wat willen we bereiken Wat doen we al Nieuw Wanneer 

Minder middelengebruik door preventie in 
combinatie met handhaving. 

Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan 
middelengebruik 2019-2020 (opgezet vanuit 
veiligheid, handhaving en preventie).  

Stimuleren van rookvrije buitenruimtes 
op plekken waar veel kinderen komen 
door in gesprek te gaan met de be-
treffende organisaties.  
Aanbod lesprogramma ‘maak je niet 
druk’ over groepsdruk door Jeugd-Punt. 

2019-2020 

Betere toegankelijkheid en kwaliteit van 
sport- en beweegvoorzieningen voor ie-
dereen en stimuleren van het gebruik.  

Regionaal samenwerkingsverband Grenzeloos 
actief. 

Faciliteren Reinaerde in het opzetten van 
een beweegaanbod voor mensen met 
een ernstige meervoudige beperking. 
 
Faciliteren aanpassing programma 
Woudenberg Beweegt zodat er meer 
maatwerk kan worden geleverd. 
 
Onderzoek naar toereikendheid aanbod 
sportvoorzieningen De Camp in verhoud-
ing tot de toekomstige vraag. 
 
Opstellen van een sportakkoord 

2019-2020 
 
 
 
2019-2020 
 
 
 
2019 
 
 
 
2019 

Meer mensen hebben een gezonde leef-
stijl en voorkomen lichamelijke en mentale 
gezondheidsproblemen.  

Jaarlijkse subsidieronde gezonde leefstijl.  
Programma Woudenberg Beweegt 
 

Faciliteren aanpassing ‘Woudenberg 
Beweegt’ zodat de gedragsverandering 
een langdurig karakter krijgt. 

2019 
 
 

Het stimuleren van het fietsen door de 
aanleg van veilige fietsverbindingen.  

Vanuit programma leefomgeving wordt 
uitvoering gegeven aan het wegbeheerplan 
2015-2019. 

 2019-2020 
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Indicatoren Huidige waarde Doel Tijdstip 
meting 

Frequentie 
onderzoek 

Voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen: 
- 12 – 17 jaar 
- 19 – 64 jaar 
- 65+ 

 
24% 

59,4% 
68,4% 

> 

2016 
 

4-jaarlijks 

Lijden aan overgewicht: 
- Tot 19 jaar 
- 19 – 65 jaar 
- 65+ 

 
10% 
43% 
60% 

< 

2016 4-jaarlijks 

Roken: 
- 13-17 jarigen 
- 19 – 65 jarigen 
- 65+ 

 
6% 
19% 
-  

< 

2016 4-jaarlijks 

Drinkgedrag 13 – 17 jarigen 
- Alcohol afgelopen 4 weken 
- Laatste 4 weken dronken of aangeschoten 

geweest 
- Ouders keuren alcoholgebruik niet af (% van de 

drinkers)  

 
30% 
16% 
 

46% 

< 

2016 4-jaarlijks 

Jongeren tot 18 jaar geven hun leven een 7 of hoger 82% > 2016 4 jaarlijks 
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Lichamelijke gezondheid 
 

 

Wat willen we bereiken Wat doen we al Nieuw Wanneer 

Er aan bijdragen dat ouderen zo lang mo-
gelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en 
mobiel blijven. 
 

Faciliteren van beweegprogramma’s. 
 

Onderzoek naar het aanbod op het gebied van 
valpreventie om het aanbod te verbeteren en 
beter op elkaar laten aansluiten.  
 
Bewustwordingscampagne over langer thuis wo-
nen. 

2019-2020 
 
 
 
 
2019 

Het uitdragen van het concept positieve 
gezondheid zodat gezondheid breder 
wordt benaderd dan alleen fysieke beperk-
ingen. 

De subsidie gezonde leefstijl gaat uit 
van positieve gezondheid. 

Het concept positieve gezondheid vormt de ba-
sisgedachte achter alle communicatieboodschap-
pen aangaande het sociaal domein. 
 
Daar waar nodig en mogelijk meewerken aan de 
plannen die ontwikkeld worden door het wer-
katelier ‘positieve gezondheid’ van de ALV. 

2019-2020 

Bijdragen aan het in stand houden van de 
groepsimmuniteit bij vaccinaties. 

In samenwerking met de GGDrU de 
bewustwording van het belang van 
vaccinaties bevorderen. 

In samenwerking met de GGDrU het gesprek 
aangaan met relevante organisaties over vac-
cinaties.  

2019-2020 

 
 

Indicator Huidige waarde Doel Tijdstip 
meting 

Frequentie 
onderzoek 

Vaccinatiegraad: 
- Zuigelingen (gemiddelde van 5 vaccinaties) 
- Kleuters 
- Schoolkinderen (gemiddelde van 2 vaccinaties)  

 
85% 
86% 
77% 

> 2018 jaarlijks 

Zie verder indicatoren leefstijl 
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Mentale gezondheid 
 

 

Wat willen we bereiken Wat doen we al Nieuw Planning 

Eerder signaleren van gezins- en/of 
opvoedproblemen zodat lichtere vormen 
van hulp en ondersteuning volstaan.  

Breed aanbod van (preventieve) 
laagdrempelige interventies zoals 
Home-Start; Buurtgezinnen; Stevig 
Ouderschap (GGD); Mamacafé; Kies 
voor kinderen.  

Uitbreiding aanbod met ‘ Begeleide Omgangsre-
geling’. 

2019-2020 

Intensiveren van de samenwerking met 
maatschappelijke partners op het gebied 
van preventie, vroegsignalering en samen-
redzaamheid.  

Onderwerp maakt deel uit van sub-
sidieverlening. 
 
De Coöperatie heeft de opdracht 
gekregen om de samenwerking met 
het onderwijs op dit onderwerp te 
verstevigen. 

Onderzoeken op welke punten de samenwerking 
met de kerken kan worden verstevigd en hier 
uitwerking aan geven. 
 
Deelnemen aan werkatelier ‘alternatieven voor 
ambulante zorg’ gericht op het eerder signaleren 
van jongeren met psychische problemen. 
 
Opstellen van een lokaal sport- en preventieak-
koord.  

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 

Weerbaarheid van kinderen verstevigen 
zodat ze beter kunnen omgaan met te-
genslagen en groepsdruk.  

De Coöperatie faciliteren bij de 
uitvoering van het ontwikkelplan Pas-
send Onderwijs en bij het verbeteren 
van de samenwerking met de kin-
deropvang en de basisscholen en VO-
scholen. 
 

Inkoop Lesprogramma ‘Maak je niet druk’ over 
groepsdruk bij Jeugd-Punt. Basisscholen kunnen 
hiervan gebruik maken. 
 
Medewerking verlenen aan het uitbrengen van 
een kinderkrant waarin voor en door kinderen 
verschillende onderwerpen onder de aandacht 
kunnen worden gebracht.  

2019 
 
 
 
2019-2020 

Een preventief aanbod voor kinderen en 
jongeren die kampen met psychische en 
mentale problemen. 

Faciliteren van divers aanbod door 
CDKS en Jeugd-Punt zoals thema-
avonden, groepstrainingen, lotgeno-

 2019  
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tencontacten en individuele coaching 
gericht op weerbaarheid, sociale vaar-
digheden, positie in het gezin of in 
echtscheidingssituaties. 
 
Faciliteren inzet voorpostfunctionaris 
jeugd-GGZ binnen CDKS. 

 
 
 
 
 
2019-2020 

Goede voorlichting over aanbod en activi-
teiten basisvoorzieningen en gezond-
heidszorg. 

Uitbreiding participatietraject voor 
statushouders met twee bijeenkom-
sten over gezondheid(szorg).  

Samen met de Coöperatie onderzoek doen om te 
komen tot een beter overzicht van het aanbod 
aan activiteiten en basisvoorzieningen.  

2019 

Dementievriendelijke gemeente verder 
uitbouwen  
 

Deelnemen aan de werkgroep Demen-
tievriendelijke gemeente, waarin o.a. 
gewerkt wordt aan begeleiding op 
maat, vergroting van de kennis en 
meer aandacht voor dementie bij de 
inrichting van de openbare ruimte. 

Het verlenen van subsidie voor het project De-
menTalent gericht op het inzetten van mensen 
met dementie op basis van nog aanwezige tal-
enten als vrijwilliger in de samenleving. 

2019 

 

Indicator Huidige waarde Doel Tijdstip 
meeting 

Frequentie 
onderzoek 

Ervaart gezondheid als goed: 
- 12 – 19 jaar 
- 19 – 65 jaar 
- 65+ 

 
91,0% 
84,2% 
68,6% 

 
> 

2016 4-jaarlijks 

Ouder heeft nog geen deskundige hulp ontvangen maar 
heeft daar wel behoefte aan  

8% < 2016 4-jaarlijks 

Jongeren van 12 tot 19 jaar hebben last van: 
- Psychosociale problemen (SDQ-totaalscore) 
- Emotionele problemen 
- Gedragsproblemen 
- Problemen met omgang leeftijdsgenoten 
- Hyperactiviteit/aandachttekort 

 
13,0% 
11,0% 
9,0% 
7,0% 
28% 

 
< 
< 
< 
< 
< 

2016 4-jaarlijks 
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Veerkracht 
 

 

Wat willen we bereiken Wat doen we al Nieuw Planning 

Versterken van de eigen kracht van gezin-
nen. Als kinderen veilig en gezond op-
groeien, kan dat veel psychische 
problemen in het (verdere) leven van een 
kind en ouders voorkomen.  

De Coöperatie faciliteren in het on-
twikkelen van een divers aanbod van 
thema-avonden, groepstrainingen en 
lotgenotencontacten. Onder andere 
kennis vergroten over ASS/ADHD, 
opvoedingsvraagstukken, 
echtscheidingssituaties of schulden.  
 
Continuering en uitbreiding van 
‘buurtgezinnen’ en ‘Stevig oud-
erschap’. 

Deelnemen aan het werkatelier ‘Alternatieven 
voor ambulante zorg’ dat onder andere kijkt naar 
alternatieven voor respijtzorg of lichte stut en 
steun voor ‘eenvoudige’ ondersteuningsvragen. 

2019 
 

Tegenwicht bieden aan de maatschap-
pelijke tendens dat we 24 uur per dag ge-
lukkig moeten zijn. Veel problemen zijn 
normaler dan mensen denken en te-
genslag hoort bij het leven. 

 Faciliteren van de Coöperatie bij het ontwikkelen 
van aanbod in onder andere lotgenotencontact 
en opvoedingsvraagstukken. 
 
Deelnemen aan het werkatelier normaliseren van 
gedrag. 

2019-2020 

Het ondersteunen van inwoners om in-
formatie over gezondheid te verkrijgen, te 
begrijpen, te beoordelen en te gebruiken.  

Uitvoering geven aan het plan van 
aanpak doorontwikkeling 
onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 2019 

 

Indicator Huidige waarde Doel Tijdstip 
meting 

Frequentie 
onderzoek 

10-11 jarigen beoordelen hun weerbaarheid als voldoende 96% > 2017 2-jaarlijks 

13 tot 17 jarigen beoordelen hun zelfredzaamheid als vol-
doende. 

91% > 2017 2-jaarlijks 



10 

 

13 tot 17 jarigen beoordelen hun weerbaarheid als vol-
doende 

89% > 2017 2-jaarlijks 

Zelf zorgend vermogen 18+ (score 1 op 10)  9,4  > 2017 2-jaarlijks 

Zelf organiserend vermogen 18+ (score 1 op 10) 7,2  > 2017 2-jaarlijks 

Weerbaarheid 18+ (score 1 op 10) 7,9 > 2017 2-jaarlijks 

Gebruik cliëntondersteuning 18 cliënten > 2017 Jaarlijks 

Ouder krijgt deskundige hulp of advies 
 

15% > 2016 4-jaarlijks 
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Sociaal-economische status 
 

    

Wat willen we bereiken Wat doen we al Nieuw Wanneer 

Stimuleren van een doorgaande leerlijn 
zodat de overgang van kinderopvang naar 
basisschool en VO goed verloopt en 
kinderen niet achterop raken of buiten de 
boot vallen.  

Breed overleg Lokaal Educatieve 
Agenda. 
Boekstart. 
Bibliotheek op school. 
Ontwikkelagenda Passend Onderwijs. 
 
 

Samen met de kinderopvang invulling geven van 
de (landelijke) uitbreiding van de voorschoolse 
educatie van 10 naar 16 uur.  
 
Slimmere verbindingen leggen door het in-
tegreren van de  bestaande overleggen passend 
onderwijs en VVE zodat er vanuit gezamenlijke 
doelstellingen wordt samengewerkt. 

2019 
 
 
 
 
2019 

Minder laaggeletterdheid door extra 
ondersteuning voor jeugd en volwassenen 
die moeite hebben met de Nederlandse 
taal, rekenen en digitale vaardigheden. 

Subsidie/inkoop taalklassen in 
Leusden en Amersfoort. 
Faciliteren van de bibliotheek voor de 
coördinatie van het Studiecentrum 
(informele educatie bij Nederlands, 
rekenen en digitale vaardigheden). 

Faciliteren van uitbreiding van het aanbod van de 
bibliotheek zoals stimuleren taalvaardigheid van 
ouderen, opzetten van hulpplein voor digibeten.  
 
Signaleren van laaggeletterdheid bij professionals 
verbeteren door middel van voorlichting en train-
ing. 

2019-2020 
 
 
 
2019 

Een goede start voor jongeren  Uitvoering geven aan Thuiszitterspact 
ter voorkoming van thuiszitters. 
 
Zorgdragen voor de afstemming tus-
sen leerplichtbeleid en uitvoering. 
 
Regionale samenwerking op het ge-
bied van voortijdige schoolverlaters 
(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) 
.  

Samen met onderwijs en bedrijfsleven 
onderzoeken hoe de aansluiting van scholing en 
werk kan worden verbeterd. 
 
Leggen van verbinding tussen Woudenbergs bed-
rijfsleven en jongeren door samen met de BSW 
en Jeugd-Punt een vaktoer te organiseren.  

2019-2020 
 
 
 
Q2 2019 
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Voorkomen dat kwetsbare jongeren tus-
sen de 16 en 27 jaar tussen wal en schip 
vallen.  

Deelnemen aan een regionale 
werkgroep, waarin o.a. wordt gewerkt 
aan een aanpak van jongeren met licht 
verstandelijke beperkt (LVB)-
problematiek, huisvesting, preventie 
door begeleiding op school, soepele 
overgang op het gebied van financiën, 
werk of scholing.  
 
Inkoopafspraken monitoren met be-
trekking tot het gebruik van per-
spectiefplannen2 door aanbieders.  

 2019-2020 

Meer kansen op werk creëren voor men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Gemeente voldoet als werkgever 
reeds aan Banenafspraak (begeleid 
werken). 

Clienten van Reinaerde voeren 
werkzaamheden op gemeentehuis 
(vorm van dagbesteding) 

Het verder integreren van SROI in ons inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. 

2019 

Ervoor zorgdragen dat ook minima een 
toegang hebben tot goede gezond-
heidszorg.  

Minima kunnen nog tot 1-1-2020 ge-
bruikmaken van een collectieve 
zorgverzekering via Menzis. 

Onderzoeken op welke manier minima het beste 
kunnen worden gefaciliteerd bij de toegang tot 
een goede gezondheidszorg. 

2019 

Het voorkomen van schulden of het zoveel 
mogelijk oplossen daarvan als er al schul-
den zijn. 

Faciliteren van initiatieven uit de 
samenleving op het gebied van 
schuldhulpverlening. 

Uitvoering geven aan het plan van aanpak ‘Vroeg 
eropaf’. 

Q2 2019 

 

                                                           
2 Elke jongere (16- 27) in de regio Amersfoort heeft stabiele huisvesting, financiën en dagbesteding en waar dat nodig is met (vervolg)hulp in een plan met per-
spectief. Gericht op dat de jongere naar vermogen kan meedoen aan de maatschappij.  
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Indicator Huidige waarde Doel Tijdstip 
meting 

Frequentie 
onderzoek 

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering 107  < Eind 2017  

Voortijdig schoolverlaters 1% < 2% 
(landelijke 

gemiddelde) 

2016-17 Jaarlijks met 
2 jaar ver-
traging 

Aantal thuiszitters 6 < 2018 Jaarlijks 

Percentage kinderen speciaal onderwijs 5,8% < 1 oktober 
2018 

Jaarlijks 

Inwoners met een problematische schuld: 
- 19 – 65 jaar 
- 65+  

 
2,5% 
1,6% 

< 
2016  

Jongeren geven aan dat men thuis enige/grote moeite 
heeft met rondkomen 

9% < 2016 4-jaarlijks 

Jongeren tussen 12 en 18 jaar hebben een bijbaantje 60%  2016 4 jaarlijks 
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Sociale leefomgeving 
 

 

Wat willen we bereiken Wat doen we al Nieuw Wanneer 

Betere ondersteuning van mantelzorgers.  Uitvoering geven aan de huidige 
mantelzorgagenda. 
 
Gemeente geeft het goede voor-
beeld door werknemers ruimte te 
geven voor mantelzorgtaken. 

Doorontwikkelen van een nieuwe mantel-
zorgagenda door het netwerk mantelzorg, met 
daarin aandacht voor vroegsignalering en over-
belasting van mantelzorgers. 
 
Jonge mantelzorgers herkennen, met elkaar 
verbinden en ontspanning bieden.  

Q2 2019 

Meer inwoners doen vrijwilligerswerk en 
voelen zich gesteund en gewaardeerd. 

Subsidiëring vrijwilligers-
initatieven. 
Faciliteren steunpunt vrijwilligers-
werk. 
 
Gemeente geeft goede voorbeeld 
door mee te doen aan NLDoet. 

In overleg met steunpunt vrijwilligerswerk de 
ondersteuning van vrijwilligers verbeteren door 
bij vrijwilligersorganisaties meer bekendheid te 
geven aan het steunpunt en haar mogelijkheden. 

2019 

Het beperken van eenzaamheid bij zowel oud-
eren als jongeren.  

H:  Faciliteren van de Coalitie Erbij. H:   Invulling geven aan het programma van VWS 
‘Een tegen eenzaamheid’ door inrichten van o.a. 
meldpunt en huisbezoeken voor ouderen. 
 
Deelnemen aan het werkatelier ‘meldpunt’ met 
als resultaat het starten van een meldpunt voor 
vermoedens van eenzaamheid.  
 
Onderzoek in samenwerking met Movisie gericht 
op een passend aanbod ter vermindering van het 
eenzaamheidsgevoel. 

2019-2020 
 
 
 
Q1/Q2 2019 
 
 
 
Q1-Q4 2019 
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Behoefte naar duurzame vormen van contact en 
relaties inventariseren. 
 
Aandacht voor eenzaamheid in lesprogramma’s 
op scholen. 

 
Q3/Q4 2019 
 
 
2019/2020 

Een sluitende aanpak bij huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 

Inkoopafspraken Veilig thuis  
Bevorderen van de meldings-
bereidheid van inwoners en pro-
fessionals door deelname aan de 
week tegen geweld. 

 Q4 2019 

Een sluitende aanpak ter ondersteuning van 
personen met verward gedrag en hun omgev-
ing.  

Uitvoering geven aan de notitie 
“sluitende aanpak personen ver-
ward gedrag”.  

Zorgdragen voor beschikbaarheid Meldpunt ‘be-
zorgd’. 

Q1-Q4 2019 en 
2020 
Uitvoeringsfase 

Betere integratie van vergunninghouders.   Uitvoering geven aan plan uitbreiding be-
geleiding vergunninghouders. 
 
Voorbereidingen treffen ten aanzien van 
uitvoering nieuwe wet inburgering. 

2019-2020 
 
 
 
2020 

Een samenleving waarin mensen met een 
beperking dezelfde dingen kunnen doen als 
mensen zonder beperking.  

Uitvoering geven aan de Inclusie-
agenda. 

 2019-2020 

 
 

Indicator Huidige waarde Doel Tijdstip 
meting 

Frequentie 
onderzoek 

Jongeren tot 19 jaar zijn lid van een vereniging 81% > 2016 4-jaarlijks 

Doet aan vrijwilligerswerk  
- 12 tot 18 jaar 
- 18 jaar en ouder 

 
27% 
49% 

 
> 
> 

 
2016 
2017 

 
4-jaarlijks 
2-jaarlijks 

Zet zich in voor de buurt (18 jaar en ouder):  > 2017 2-jaarlijks 
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- Betrokken bij iedereen of de meeste bewoners 
- Doet mee aan activiteiten in de buurt 
- Hulp aan buren 

51% 
53% 
48% 

Eenzaam, maar niet geïsoleerd voelen 
- 19 – 65 jaar 
- 65+ 

 
29% 

39,3% 

< 2016 4-jaarlijks 

Sociale weerbaarheid 
- 12-19 jaar 
- 19 – 65 jaar 
- 65+ 

 
91%  
64% 
53% 

> 2016 4-jaarlijks 

Veiligheidsbeleving (score 1 op 10) 7,9  2017 2-jaarlijks 

Mantelzorgers 
- 19 – 65 jaar 
- 65+ 
- Jongeren tot 18 jaar hebben te maken gehad met 

lichamelijk, psychisch of verslaafd gezinslid 

 
16,3% 
14,8% 

 
29,0% 

 
> 
> 
 

< 

2016 4-jaarlijks 

Mantelzorgers die zich overbelast voelen 
- 19 – 65 jaar 
- 65+ 

 
9,4% 
7,6% 

< 2017 Jaarlijks 

13 en 17-Jarigen zijn positief over het functioneren van 
hun gezin 

59% > 2017 2-jaarlijks 

13 en 17-Jarigen hebben een goede relatie me hun ouders 80% > 2017 2-jaarlijks 
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Fysieke leefomgeving 
 

 

Wat willen we bereiken Wat doen we al Nieuw Wanneer 

Een fysieke woonomgeving die bijdraagt aan de posi-
tieve gezondheid  

Bij ruimtelijke en beheerplannen is gezond-
heid onderdeel van de planvorming door 
aandacht voor: voldoende speelruimte en 
ontmoetingsplekken; veiligheid op straat; 
toegankelijkheid van natuur en groen; vol-
doende groen in de wijk; hitteplan; bankjes 
en andere rustpunten op strategische 
punten. 

 2019-2020 

Voldoende aandacht voor een gezond leefklimaat bin-
nen de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zodat 
uitgangspunten voor gezondheid worden meegenomen 
bij het vaststellen van milieunormen en bij de afweging 
van economische belangen en de behoefte aan wonen, 
werk en voorzieningen. 

Deelnemen aan diverse overleggen en 
samenwerkingsverbanden op het gebied 
van de omgevingswet. 

 2019-2020 

Streven naar duurzaamheid en levensbestendigheid bij 
het bouwen/renoveren van woningen, woonvoor-
zieningen en wijkinrichting. 

Uitvoering geven aan de Woonvisie.  2019-2020 

Werken aan een effectiever en efficiënter aanbod aan  
(alternatieve) vervoersvoorzieningen zodat mensen zich 
makkelijker kunnen verplaatsen en langer mobiel blij-
ven.  

Uitvoering geven aan het beleidskader 
toekomstbestendig mobiliteitsbeleid.  
 

Deelnemen aan de provinciale 
pilots ‘aanvullend openbaar 
vervoer’. 

2019-2020 
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Indicator (hangen samen met programma’s veiligheid en 
leefomgeving) 

Huidige waarde Doel Tijdstip 
meting 

Frequentie 
onderzoek 

Tevredenheid leefbaarheid 18+ (score 1 op 10) 7,2 > 2017 2-jaarlijks 

Tevredenheid nabijheid van voorzieningen 18+ (score 1 op 
10) 

7,4 > 2017 2-jaarlijks 

Tevredenheid woonklimaat 18+(score 1 op 10) 7,1 > 2017 2-jaarlijks 
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Zorggebruik 
 

 

Wat willen we bereiken Wat doen we al  Nieuw Wanneer 

Verbetering van de ervaren kwaliteit in combinatie met 
(financiële) doelmatigheid bij de inzet van ondersteun-
ing en zorg. Zowel bij de toegangspoorten als bij de 
specialistische zorg. 

Uitvoering geven aan het plan van 
aanpak Maatregelen Zorgkosten en de 
reguliere opdracht aan de CDKS. Onder 
andere wordt ingezet op het verstevigen 
van de regiefunctie, het meten van 
cliëntondersteuning tijdens het onder-
steuningsproces en een andere wijze 
van inkoop van specialistische jeugd-
hulp. 

 2019-2020 
 

Toename van alternatieven voor professionele onder-
steuning (logeervoorzieningen, dagactiviteiten en 
ondersteuning aan statushouders) en begeleiding.  

Inzet buurtgezinnen, home-start. In werkateliers van de ALV van 
de CDKS worden alternatieven 
ontwikkeld voor professionele 
ondersteuning in samenwerking 
met of in aanvulling op lokale 
basisvoorzieningen. O.a. On-
twikkeling van een algemene 
voorzieningen, zoals 
dagbesteding dichtbij huis 
(voorliggend aan dagbesteding). 

2019 
 

Toename van inzet en versterken eigen netwerk bij 
zorg en ondersteuningsvragen bij jongeren.  

Opleiden van consulenten binnen CDKS 
in toepassen van JIM-methodiek en 
vervolgens toepassen van JIM-
methodiek. 

Brede uitrol JIM-methodiek 
door CDKS. 

2019-2020 
 

Toename van inzet van basisvoorzieningen bij zorg en 
ondersteuningsvragen. 

Ontwikkeling van korte lijnen met ba-
sisvoorzieningen en ketenpartners is 
gelegen in de organisatievorm van CDKS. 

Intensiveren van samenwerking 
met kerken en sportvereni-
gingen. 

2019-2020 
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De Coöperatie zoekt op casuïstiek 
niveau directe afstemming met ke-
tenpartners zoals bijv. jongerenwerk, 
onderwijs of Vluchtelingenwerk. 

Versnelling van de transformatieopdracht van zeer 
specialistische complexe jeugdzorg met verblijf   

 Vanaf 1 januari 2019 is in de 
regio Amersfoort voor kinderen 
en jeugdigen van 0 tot 23 jaar 
met zeer complexe problemen 
een collectief gestart, 
zogeheten ‘Breedspectrum-
aanbieders’ (De Rading, GGZ 
Centraal, ’s HeerenLoo, 
Intermetzo/Pluryn, Leger des 
Heils, Timon en Youké). Met 
deze aanbieders zijn afspraken 
gemaakt om de gezondheid en 
zorg voor jeugdigen met zeer 
complexe problemen in de regio 
te verbeteren. 
Het collectief spant zich in om 
samen met verwijzers en 
andere stakeholders de zorg 
aan deze doelgroep te 
verbeteren, met als doel de 
verbetering van de gezondheid 
van de doelgroep, het realiseren 
van andere vormen van zorg en 
het betaalbaar houden van zorg 
en ondersteuning. 

2019-2022 

Meer sturen op outcome binnen de gehele specialis-
tisch ingekochte zorg. 

 Voor de jeugdhulp gaat het Re-
gionaal Inkoop- en Subsidie Bu-

2019-2020 
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reau de outcomecriteria van het 
Nederlands Jeugdinstituut im-
plementeren. Het gaat om crite-
ria als doelrealisatie, 
cliënttevredenheid en uitval. 
Regionaal wordt dit samen met 
cliënten, zorgaanbieders en 
verwijzers opgepakt. 

Meer werken vanuit het principe 1 huishouden, 1 plan 
over alle domeinen heen. 

 Sturen op doorontwikkeling 
samenwerking CDKS met in-
terne en met externe partijen. 
 
Onderzoek naar het beleggen 
uitvoering taken leerlingen-
vervoer naar CDKS. 

2019-2020 
 
 
 
2019 

Versterking van samenwerking met overige toegang-
spoorten voor jeugdzorg (o.a. huis en jeugdartsen, 
gedwongen kader) door afspraken rondom monitoring, 
benodigde transformatiebeweging en bijstuurmo-
gelijkheden. 

Samen met huisartsen monitoren en 
bespreken zorggebruik, gewenste 
beweging en mogelijke bijstuurmo-
gelijkheden.  
Periodiek overleg met huisartsen en 
CDKS op operationeel niveau waarbij 
casuïstiek leidend is voor doorontwikkel-
ing van de samenwerking.  

 2019-2020 
 

Versterking van samenwerking met grootste aanbie-
ders. Op deze wijze kan mogelijk specialistische zorg 
(eerder) worden afgebouwd en gedeeltelijk zorg 
worden geleverd door CDKS of gebruik van basisvoor-
zieningen.  

Onderzoek naar veelvuldig gekozen 
aanbieders. Aanpak bepalen per 
aanbieder door CDKS. 

 2019 
 

Een goede verbinding tussen zorg en veiligheid. Denk 
aan woonoverlast, alcohol- en drugsoverlast, overlast 
‘verwarde personen’, veelplegerscriminaliteit, huiselijk 

 Het nieuw opgestelde 
beleidskader integrale veiligheid 
vormt basis voor het realiseren 

Q1 2019  
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geweld en kindermishandeling of problematische 
jeugd/jongeren en radicalisering. Ook vraagt de 
samenwerking rondom de verwachte Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte GGZ) en 
Wet zorg en dwang (per 1 januari 2020) aandacht. 

van een goede verbinding tus-
sen de domeinen zorg en 
veiligheid.  
 
In samenspraak tussen zorg en 
veiligheid een uitvoeringsagen-
da opstellen waarin de acties 
concreet worden verwoord. 

 
 
 
 
Q2 2019 
 

Investeren in lokale en regionale samenwerking op het 
gebied van passend onderwijs en jeugdzorg: op lokaal 
niveau preventiever aan de slag binnen de lokale ba-
sisscholen en op regionaal niveau samen met de 
samenwerkingsverbanden uitvoering geven aan de 
ontwikkelagenda OOGO. 

Deelnemen aan regionale ontwik-
kelagenda OOGO met inzet op 
thuiszitters voorkomen, afstemming 
onderwijs en jeugdhulp (Onderwijszor-
garrangementen) en doorgaande leer en 
onderwijslijnen. 

In 2019 wordt een nieuwe on-
twikkelagenda vastgesteld. 

2019 

Overgang 18- naar 18 bij jongeren in zorg verbeteren. Uitvoering geven aan regionale aanpak 
16-27 jaar (2019). 

 2019-2020 
 

Productiviteit binnen tarieven zorginkoop verhogen.  Dit maakt onderdeel uit van de 
nieuwe aanbesteding jeug-
dhulp/Wmo 2019 e.v. 

2019-2020 

Verbetering van budgetcontrole en rechtmatigheid bij 
ingekochte specialistische zorgaanbieders door bi-
jvoorbeeld meer datacontroles en controles op 
daadwerkelijke levering van zorg. 

 Dit maakt onderdeel uit van de 
nieuwe aanbesteding jeug-
dhulp/Wmo 2019 e.v. 

2019-2020 

Soepele overgang tussen wetgevingen Wmo, Wet 
langdurige zorg, Jeugdwet, Participatiewet en de 
Zorgverzerkeringswet door samenwerking met ke-
tenpartners op grensvlakken. 

Deelnemen aan de regionale project-
groep knelpunten ouderenzorg waarin 
zorgaanbieders, regiogemeenten, 
zorgverzekeraar zijn vertegenwoordigd. 
Projectgroep komt tot voorstellen voor 
aanpak van bijvoorbeeld grensvlakdis-
cussies als uitvoering maaltijdvoor-
ziening, of eerstelijnsverblijf/respijt-

 2019-2020 
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verblijf. 
 
Deelnemen aan regionale training voor 
wijkteams toegang tot WLZ (jeugd en 
Wmo) 
 
Bovenregionale werkgroep EPA voor 
o.a. ontwikkeling van een structurele 
oplossing voor passend vervoer voor 
personen met verward gedrag. 

 

Verbetering van het inzicht in het zorggebruik en 
zorgkosten om zo ook bij te kunnen sturen waar mo-
gelijk. 

Halfjaarlijkse analyses en tussentijdse 
monitoring van het zorggebruik. 
 
Uitvoering geven aan het plan van 
aanpak zorgkosten. 

 2019-2020 

 

Indicator Huidige waarde Doel Tijdstip 
meting 

Frequentie 
onderzoek 

Bekendheid met de toegangspoort 
- Voor de jeugdhulp 
- Voor de Wmo 

 
70% 
79% 

 
> 

 
2018 

 
Jaarlijks 

Verschillende organisaties werken goed samen om mij/en mijn kind goed te 
helpen 

47% > 2018 Jaarlijks 

Rapportcijfer van gebruikers dienstverlening jeugdaanbieders  7,1 > 2017 Jaarlijks 

Rapportcijfer gebruikers dienstverlening de Kleine Schans bij jeugdhulp 5,8 > 2017 Jaarlijks 

Jeugdhulpverleners weten genoeg om mijn kind/mij te kunnen helpen 63% > 2017 Jaarlijks 

Na de jeugdhulp voelt de ouder/het kind zich beter 65% > 2017 Jaarlijks 

Door de jeugdhulp is de zelfstandigheid van de ouder/het kind vergroot 60% > 2017 Jaarlijks 

Door de jeugdhulp is de zelfredzaamheid van de ouder/kind vergroot 63% > 2017 Jaarlijks 

Door de jeugdhulp gaat het beter op school, werk of dagbesteding. 64% > 2017 Jaarlijks 
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Jeugdhulp zonder verblijf uitgevoerd door CDKS (% van alle jongeren in 
bepaalde leeftijdscategorie) 

2% > 1e half jaar 
2018 

Half jaarlijks 

Jongeren met jeugdzorg (Bron CBS statline pd. 12 feb) 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84134NED/table?dl=1820A 

9,1% < 1e half jaar 
2018 

Half jaarlijks 

Aantal inwoners met een Wmo-voorziening  590 = 1e half jaar 
2018 

Half jaarlijks 

De geleverde kwaliteit van de Wmo-ondersteuning is goed 86% > 2017 Jaarlijks 

De geleverde Wmo-ondersteuning past bij de hulpvraag 84% > 2017 Jaarlijks 

Met de Wmo-ondersteuning is men in staat beter te functioneren 72% > 2017 Jaarlijks 

 
 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84134NED/table?dl=1820A
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Bijlage 1: partners per rad Leefstijl 
Lich. 
gezond- 
heid 

Mentale 
Gezond- 
heid 

Veer- 
kracht 

Sociaal-
econ. 
status 

Soc. 
Leef- 
om-
geving 

Fys.  
Leef- 
om- 
geving 

Zorg-
gebruik 

Adviesraad Sociaal Domein x x x x x x x x 

Amfors     x   x       

Apotheek   x             

Bibliotheek x     x x x     

Buitenschoolse opvang (BSO) x x x x   x     

Buurtgezinnen x     x   x     

Buurtsportcoaches x x x x   x     

Buurtvereniging Het Spoor x         x     

Clientondersteuning x x x x x x x x 

Coalitie Erbij x     x   x     

Coöperatie De Kleine Schans x x x x x x   x 

Culturele verenigingen x   x x   x     

Cultuurhuis x   x x   x     

Dietisten x x x x         

Fysiotherapeuten  x x x x         

GGDrU  x x x x     x   

Huisartspraktijken x x x x       x 

Humanitas x     x   x     

Jeugdarts en -verpleegkundige GGDrU x x x x       x 

Jeugd-Punt x   x x   x     

Kerken x         x     

Kinderopvangorganisaties x     x x x   x 

Kraamzorg x   x x         

Lariks (steunpunt vrijwilligers) x x x x x x     

Mantelzorg (Mezzo en intern)       x   x     

Onderwijs
3
 x x x x x x x x 

Ouderenbonden/verenigingen x     x x x x x 

Plangroep       x x       

Recreatieve verenigingen x         x     

Reinaerde x               

Regioconsulent aangepast sporten x x   x         

Schuldhulpmaatjes       x x x     

Sportverenigingen x x       x     

Stichting Burgerinitiatief x       x x     

SWO x x x x   x     

Vallei Wonen         x x x   

Verloskundigen x x x x         

Vluchtelingenwerk x x x x x x     

Voedselbank x       x x     

Re-integratie aanbieders x x x x x x     

Zorgaanbieders
4
 x x x x x x     

Zorgboerderijen x     x   x x x 

                                                           
3
 Hieronder vallen speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden 

4
 Hieronder valt het brede spectrum aan zorgaanbieders; van huishoudelijke zorg tot gespecialiseerde jeugdzorg 
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Bijlage 2: partners per doelgroep 
 
 

Kinderen Jongeren Volwassenen Ouderen 

 Adviesraad Sociaal Domein x x x x 
 Amfors   x x   
 Apotheek   x x x 
 Bibliotheek x x x x 
 Buitenschoolse opvang (BSO) x x     
 Buurtgezinnen x x x   
 Buurtsportcoaches x x     
 Buurtvereniging Het Spoor     x x 
 Clientondersteuning x x x x 
 Coalitie Erbij x x x x 
 Coöperatie De Kleine Schans x x x x 
 Culturele verenigingen x x x x 
 Cultuurhuis x x x x 
 Dietisten x x x x 
 Fysiotherapeuten  x x x x 
 GGDrU  x x x x 
 Huisartspraktijken x x x x 
 Humanitas x x x   
 Jeugdarts en -verpleegkundige GGDrU x x x   
 Jeugd-Punt x x     
 Kerken x x x x 
 Kinderopvangorganisaties x   x   
 Kraamzorg x   x   
 Lariks (steunpunt vrijwilligers) x x x x 
 Mantelzorg (Mezzo en intern) x x x x 
 Onderwijs

5
 x x x   

 Ouderenbonden/verenigingen       x 
 Plangroep   x x x 
 Recreatieve verenigingen     x x 
 Reinaerde x x x x 
 Regioconsulent aangepast sporten x x x x 
 Schuldhulpmaatjes   x x x 
 Sportverenigingen x x x x 
 Stichting Burgerinitiatief x x x x 
 SWO       x 
 Vallei Wonen   x x x 
 Verloskundigen x   x   
 Vluchtelingenwerk x x x x 
 Voedselbank x x x x 
 Re-integratie aanbieders   x x   
 Zorgaanbieders

6
 x x x x 

 Zorgboerderijen   x x x 
  

                                                           
5
 Hieronder vallen (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden 

6
 Hieronder valt het brede spectrum aan zorgaanbieders; van HH tot gespecialiseerde jeugdzorg 


