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Inleiding

Deze voortgangsrapportage beschrijft de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein (januari 2017 – juli 2018). Wanneer 
een activiteit niet volgens de planning loopt, is hier een onderbouwing bij te vinden. Het komt regelmatig voor dat een activiteit volgens 
planning loopt, maar niet is gemarkeerd als afgerond. Dit omdat er veelal sprake is van doorlopende activiteiten zonder specifiek begin- of 
eindpunt.  

De voortgangsrapportage is, net als het uitvoeringsprogramma, opgedeeld in drie maatschappelijke effecten. Waarbij het eerste effect 
nog is opgedeeld in een drietal doelstellingen.

1. Gezondere leefstijl van inwoners. Meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners.
a. Meer inwoners hebben een positieve en gezonde leefstijl;’
b. Meer inwoners zijn duurzaam maatschappelijk actief en ontwikkelen hun talent;
c. Meer inwoners voelen zich deel uitmaken van de samenleving en/of zetten zich daarvoor in.

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.

Legenda

Groen staat voor een actie die volgens 
planning loopt.

Oranje staat voor een actie die aandacht 
vraagt.

Rood staat voor een actie die vooralsnog 
geen doorgang heeft gevonden/krijgt.

De vlag staat voor een actie die 
afgerond/beëindigd is.



Maatschappelijk effect 1: 

Gezondere leefstijl van inwoners. Meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners. 

Doelstelling 1: Meer inwoners hebben een positieve en gezonde leefstijl

Actiepunten/activiteiten Status Opmerkingen

Nieuwe activiteiten

Uitvoeren plan van aanpak prenatale voorlichting.

Subsidieronde ‘Stimuleren gezonde leefstijl’ met meer aandacht 
voor balans spanning en ontspanning.

Verhogen vaccinatiegraad: in samenwerking met vergelijkbare 
gemeenten (Rhenen, Renswoude en Veenendaal) onderzoeken 
hoe de vaccinatiegraad kan worden verhoogd.

Dit vereist nog steeds aandacht maar is nu een 
landelijk probleem geworden.

Pilot gezondheid in ontwerptraject bestemmingsplan Hoevelaar.

Doorlopende activiteiten

Subsidiëren lokale initiatieven die een positieve bijdrage leveren 
aan de gezondheid (o.a. tegengaan overgewicht, 
alcoholmatiging). 

Faciliteren en ondersteunen sportverenigingen.

Bijdragen aan het in stand houden van sportvoorzieningen.

Vergroten bekendheid minimaregelingen zodat we 
sportbeoefening onder minima stimuleren.



Opdrachtgeverschap GGDrU voor uitvoering voor publieke 
gezondheid en jeugdgezondheidszorg. In 2017 presenteert de 
GGDrU de uitkomsten van de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor 
volwassenen en senioren. 

Alcoholpreventieplan 
Gezondheidsvoorlichting

Doelstelling 2: Meer inwoners zijn duurzaam maatschappelijk actief en ontwikkelen hun talent

Actiepunten/activiteiten Status Opmerkingen

Nieuwe activiteiten

Cultuurpact afsluiten met provincie.

Ontwikkelen en uitvoeren van plan van aanpak op 
maatschappelijke en sociale activering van inwoners zonder 
perspectief op betaald werk.

Op verschillende terreinen werken we aan de 
maatschappelijke en sociale activering van deze 
inwoners. We hebben dit door prioritering van 
werkzaamheden niet gedaan door een apart plan te 
schrijven, maar hebben kansen die zich voordeden in de 
dagelijkse praktijk benut. 

Armoede onder kinderen tegengaan.

Inkoop preventieve activiteiten voor specifieke doorgroepen.

Afspraken maken met aanbieders van programma’s als KOPP, 
KIES, Piep zei de muis, valpreventie etc.

Gezien de schaalgrootte van onze gemeente is het niet 
mogelijk om alle interventies aan te bieden omdat de 
doelgroep hiervoor te klein is. Daarom wordt 
samenwerking gezocht met andere gemeenten, om bij 
tot een gezamenlijk aanbod te komen. 

Opvoedondersteuning/Home-start

Uitbreiden van het aantal trajecten. 

Het aantal gezinnen die gebruik maken van Home-start 
is lager dan voorzien in subsidie-aanvraag. Naast Home-
Start kunnen gezinnen ook gebruik maken van 
Buurtgezinnen (dit jaar pilot van 3 koppelingen).



Evaluatie Cultuurhuis en naar aanleiding daarvan opstellen van 
ontwikkelagenda.

De visie in inmiddels duidelijk: In 2020 is het Cultuurhuis 
de levendige huiskamer voor culturele en 
maatschappelijke ontmoeting in Woudenberg. In plaats 
van een ontwikkelagenda zijn er 3 speerpunten 
geformuleerd waarmee drie werkgroepen aan de slag 
zijn. 

Doorlopende activiteiten

Doorgaande leerlijn

- Bevorderen van lezen bij hele jonge kinderen (boekstart).

- Subsidiering van peuterspeelzalen zodat alle peuters, ongeacht 
de economische thuissituatie van hun ouders, gebruik kunnen 
maken van een doorgaande leerlijn.

- De voorschoolse educatie regelen voor peuters van 2 jaar en 3 
maanden tot 4 jaar met een taalachterstand en hierover 
afspraken maken met betrokken organisaties (VVE). 

- LEA (Lokale Educatieve Agenda) om vorm en inhoud te geven 
aan het onderwijs (achterstanden)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 jeugdbeleid.

- Volwasseneneducatie: mensen van 18 jaar en ouder 
ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal en rekenen 
om zo laaggeletterdheid tegen te gaan.

Leerlingenvervoer voor kinderen die ondersteuning nodig 
hebben in het reizen van en naar school. 

Via Jeugdpunt aanbieden van ambulant Jeugd- en jongerenwerk 
in de basis(zorg)-infrastructuur in het kader van preventief 
jeugdbeleid met als aandachtsgebieden: Jongeren stimuleren 

Aandacht voor eenzaamheid, jonge mantelzorgers door 
voorlichting te geven op scholen.



zelf activiteiten te ontplooien; verbinding leggen met andere 
jeugdactiviteiten; integreren activiteiten in de dagelijkse 
leefomgeving; signaleren individuele problematiek. 

Zorgen voor en faciliteren van aanbod laagdrempelige 
activiteiten voor kwetsbare inwoners. 

Opvoedondersteuning/Mama Café

Aanbieden van laagdrempelige faciliteiten voor ouders die 
vragen hebben over opvoeden en daarover met andere ouders 
willen praten. Coördinatie door Humanitas.

Gekoppeld aan inloopspreekuur consultatiebureau, dit 
verlaagt de drempel om vragen te stellen en met andere 
ouders in gesprek te raken.

Inzet buurtsportcoaches.



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



Maatschappelijk effect 2: 
Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op 
ondersteuningsvragen (nabije lichte ondersteuning)





mogelijkheden van een digitaal platform worden 
verkend.

Relatiebeheer met basisvoorzieningen door ST.

Samenwerking bevorderen met huisartsen, jeugdartsen, 
onderwijs en veiligheidsketen

Innovatieve ondersteuningsvormen ontwikkelen in 
samenwerking met basisvoorzieningen.

Komt binnen de coöperatie op gang. Financiële tekorten 
in het sociaal domein vraagt een versnelling van de 
transformatie en de ontwikkeling van innovatieve 
ondersteuningsvormen. De ALV van CDKS heeft 
werkateliers ingericht om versneld met de ontwikkeling 
van deze ondersteuningsvormen aan de gang te gaan, 
passend bij de zorgvraag en de infrastructuur van 
Woudenberg.

Regionaal OOGO voeren met SWV

Uitvoering geven aan opdracht lokale projectgroep Passend 
Onderwijs (notitie onderwijsbegeleidingsmiddelen)



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





en Bunschoten voor periode na 1-1-2020.

Gezinshuizen: Differentiatie van zwaar en lichte vormen, 
rechtstreekse relatie i.p.v. onderaannemerschap. Dit gaat mee 
bij de inkoop 2018/2019 –Regionale transitieagenda

Time out voorzieningen binnen bestaande voorzieningen. Dit 
gaat mee bij de inkoop 2018/2019 –Regionale transitieagenda

Afbouw en ombouw residentiele en essentiële voorzieningen. Dit 
gaat mee bij de inkoop 2018/2019 –Regionale transitieagenda

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 Zilverenkruis/Achmea in 
convenant

Verkenning naar mogelijkheden en noodzaak van een Algemene 
Voorziening Dagactiviteiten volwassenen

Met de realisatie van het ontmoetingscentrum is lokale 
voorziening dagactiviteiten gerealiseerd met de intentie 
zich door te ontwikkelen tot algemene voorziening. Dit is 
een langdurig traject waar we bij aangehaakt moeten 
blijven.

In werkatelier zal in samenwerking met o.a. SWO 
gekeken worden naar Dagbesteding voor ouderen.

Regionaal beleidskader Opvang en Bescherming

Beleidskader beschrijft visie en ambities op beschermd wonen, 
maatschappelijke opvang, OGGZ, verslavingszorg. Inclusief 
aanpak verwarde personen.

Vertaling regionaal beleidskader Opvang en Bescherming in 
lokale opgave

Doorlopende activiteiten

Deelname monitor sociaal domein

Inrichting/optimaliseren financiële sturing sociaal domein Voor de regio Amersfoort is inmiddels een 
datawarehouse beschikbaar. Met deze ontwikkeling 
hebben we inmiddels een tool in handen om steeds 
beter te kunnen monitoren en sturen op zorggebruik en 



financiële verplichtingen. Het datawarehouse vraagt nog 
verdere ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan een 
realtime koppeling met het financieel systeem waardoor 
niet alleen op financiële verplichtingen gestuurd kan 
worden, maar ook op actuele uitnutting van de 
zorgbudgetten. 

De regionale/lokale analyse van het zorggebruik 2017 
geeft ons inzichten in oorzaken van stijgingen van het 
zorggebruik en voorstellen voor te nemen maatregelen. 
Een deel van deze maatregelen moeten eveneens leiden 
tot optimalisering van financiële sturing binnen het 
sociaal domein. 

Actieplan jeugdwerkloosheid continueren

Continueren inzet Sociale Recherche Amersfoort bij 
fraudesignalen Participatiewet

Optimaliseren samenwerking met Werkgeverservicepunt om o.a. 
een goede invulling van het doelgroepenregister te realiseren

Inwoners met bijstand en arbeidsmogelijkheden ondersteunen in 
het zetten van stappen richting werk 

Evaluatie re-integratiebeleid



Conclusie

Verreweg de meerderheid van de activiteiten is inmiddels afgerond of loopt volgens planning. Ook een belangrijk deel van de activiteiten 
die sinds 1 januari van dit jaar onder de verantwoordelijkheid van de coöperatie vallen, hebben inmiddels hun beslag gekregen. Wat niet 
wegneemt dat de coöperatie ook tijd nodig heeft (gehad) om op te starten, waardoor nog niet alles opgepakt is. Daarnaast zijn het vooral 
een aantal regionale processen die meer tijd vragen dan van te voren is ingeschat, waardoor een aantal zaken nog niet volgens planning 
lopen. 

We zijn bezig met de afronding van een nieuw beleidskader Sociaal Domein. Hierin hebben we de trends die uit de beleidsmonitor 2018, 
welke in juli van dit jaar op de lijst van ingekomen stukken heeft gestaan, verwerkt. Volgens de huidige planning wordt het beleidskader in 
februari 2019 aan de raad aangeboden. Daarna zal dan het nieuwe uitvoeringsprogramma opgesteld worden, dat een doorlooptijd krijgt 
van twee jaar. Naar verwachting is dit dan ook de laatste voortgangsrapportage over het huidige uitvoeringsprogramma.
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