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Wat willen we bereiken? Wat gaan we 
ervoor doen? Wat mag het kosten?

Sociale visie Monitoring en Evaluatie 

Lingewaard bouwt 

aan een samenleving 

waarin iedereen op een 

prettige manier en naar 

eigen keuze zijn leven 

kan invullen.

Gebiedsgericht
werken

Focus op 
inwoner

Gebiedsgericht werken
Want:
- eigen vertrouwde 

omgeving
- Ingang dichtbij
- sneller, adequater, 

prettiger
- betaalbaarder, 
 eenvoudiger

- klachten 
 dienstverlening
- klachten 
 vertrouwenspersoon
- bezwaar/beroep
- rapportages 
 leveranciers
- verplichte KTO’s.

- planning & control 
cyclus begroting, 
rapportages en 

 jaarrekening
- verplichte landelijke 

meetpunten en 
 indicatoren
- waar staat je 
 gemeente
- 6 indicatoren, 
 2 per hoofdbeleidslijn 
- andere reguliere 

monitors

Meer en beter 
samenwerken, want:
- niet alles bij en door 

de gemeente (beleid 
en uitvoering en regie 
enz.)

- kennis en mogelijk-
heden samenleving 
benutten

Inzetten op preventie, 
ondersteuning en hulp 
op het juiste niveau
- voorkomen is beter 

dan genezen
- langer zelfstandig, 

gezonder
- minder zwaar, minder 

“profs” 
- duurzaam, betaalbaar

Preventie, 
ondersteuning 
en hulp

Focus op 
infrastructuur

Samenwerken

Focus op  
organisaties 

Iedereen 

doet mee 

iedereen doet 

ertoe

Onze inwoners 
zitten aan het 
stuur van hun 

eigen leven

Wanneer dat 
niet gaat: 
vangnet

Er zijn 
goede sociale 
voorzieningen 

in de 
leefomgeving

Samen 
met 

anderen

Betaalbaar

Zorg 
die 

nodig is

Zorg die nodig is

Monitoring 
algemeen en 
betaalbaar

Inhoud beleidsplan
Inhoud uitvoeringsplannen plannen Evaluatie: 1. 2-jaarlijks  

 2. eind evaluatie na 4 jaar
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In voorbereiding op dit beleid zijn verschillende bijeenkomsten 
gehouden met onder andere inwoners (-organisaties), diverse advies-
groepen, welzijns- en zorginstellingen en raadsfracties. Daarnaast 
is ook intern diverse malen overleg gevoerd. Daarmee heeft het 
beleidsplan gaandeweg de vorm gekregen zoals nu voor u ligt. 

Het Sociaal Domein is een breed geheel en samen met inwoners 
en onze partners willen we de ontwikkeling vormgeven via drie 
integrale hoofdbeleidslijnen: ‘gebiedsgericht werken’, ‘preventie en 
ondersteuning en hulp op het juiste niveau’ en tenslotte ‘meer en 
beter samenwerken’. Dit plan gaat in ieder geval over de gemeentelijke 
taken binnen de Participatiewet, WMO, Jeugdwet, Wet Passend 
Onderwijs en de Wet Publieke Gezondheid. Tegelijkertijd gaat het 
zeker ook over andere voorzieningen zoals algemeen maatschappelijk 
werk, jongeren- en ouderenadvieswerk, sport en cultuur, onderwijs en 
kinderopvang et cetera. Ook sociale veiligheid, economie en wonen 
zijn beleidsterreinen die een nauwe relatie hebben met het Sociaal 
Domein. 

Wat willen we bereiken?
Voor elk van de drie hoofdbeleidslijnen is in dit plan aangegeven wat 
we willen bereiken: het ‘doel en resultaten-streefbeeld’. De visie voor het  
Sociaal Domein is beschreven in hoofdstuk 1. Deze sluit aan bij de visie 
zoals die eerder is vastgelegd in de  Sociale Visie Lingewaard 2022  

en luidt als volgt: als gemeenschap bouwt Lingewaard aan een samen-
leving waarin iedereen op een prettige manier en naar eigen keuze zijn*  
leven kan invullen.

Wat gaan we daarvoor doen?
We willen de komende vier jaar de doelen in het Sociaal Domein 
bereiken langs de eerder genoemde  hoofdbeleidslijnen ‘gebiedsgericht 
werken’, ‘preventie en ondersteuning en hulp op het juiste niveau’ en 
‘meer en beter samenwerken’.  Dit betekent dat we dichtbij de inwoner 
willen staan en samen met inwoners, ketenpartners en andere formele 
en informele organisaties het Sociaal Domein verder vorm willen 
geven. De focus ligt daarbij vooral op preventie. In co-creatie en 
afstemming met onze partners stelt ons college uitvoeringsplannen 
op de drie hoofdbeleidslijnen op. In deze plannen worden de 
beleidskeuzes uitgewerkt voor steeds een periode van twee jaar. De 
uitvoeringsplannen geven antwoord op vragen als ‘Hoe?’, ‘Wat?’ 
en ‘Wanneer?’ en ze worden ter kennisname van de gemeenteraad 
gebracht. 

Wat mag het kosten?
Voor de uitvoering van dit beleid zijn de in de begroting genoem-
de en door het rijk toegekende beschikbare middelen kader stellend. 
Voor het Sociaal Domein breed, programma 1 in de programmabe-
groting, gaat het in totaal om ruim 42 miljoen (financieel overzicht  
programma 1 2017  ) in 2017. Daarvan is zo’n 19 miljoen (finan-
cieel overzicht nieuwe taken sociaal domein per 1-1-2015 )  
beschikbaar voor de nieuwe taken WMO, Jeugd- en Participatiewet 
per 1-1-2015. Kanttekening hierbij is dat omvang van de rijksmiddelen 
nog sterk beweegt. Met investeringen in preventie en gebiedsgericht 
werken houden we de kosten beheersbaar. Hiervoor kijken we ook naar 
de mogelijkheden om de schotten binnen de Sociaal Domein middelen 
(deels) weg te nemen.

Voor u ligt het beleidsplan voor het Sociaal Domein Lingewaard voor de jaren 2017 t/m 

2020. Het Sociaal Domein is in beweging en die beweging willen we graag met onze 

partners een goed vervolg geven. De doelen, streefbeelden en keuzes in dit plan geven 

hieraan richting voor de komende vier jaar. 

WWW
>> financieel overzicht programma 1 2017 

>> Sociale Visie Lingewaard 2022 >> financieel overzicht nieuwe taken sociaal domein per 1-1-2015 

*) voor de inwoner gebruiken we ‘hij’ en ‘zijn’. Hiervoor kan ook ‘zij’ of ‘haar’ 

worden gelezen

http://www.lingewaard.nl
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21535&f=d41953fb62e1717e7903781cecdb0460&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21535&f=d41953fb62e1717e7903781cecdb0460&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21538&f=4ee3c10e20597bd999974302e5e3367d&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21538&f=4ee3c10e20597bd999974302e5e3367d&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21535&f=d41953fb62e1717e7903781cecdb0460&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21463&f=76d2b8b5990d15dcb628ac655be86a19&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21538&f=4ee3c10e20597bd999974302e5e3367d&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21466&f=3e9dec1a8c207636857a339a309d0189&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
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In de Sociale Visie Lingewaard 2022  is dit verwoord als: “In Lingewaard 
bouwen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de 
gemeente samen aan een samenleving waarin iedereen zijn leven op 
een prettige manier en naar eigen keuze kan invullen. We scheppen 
daarmee een aantrekkelijk sociaal leefklimaat waarin iedereen mee 
kan doen, er voor iedereen plaats is en iedereen oog voor een ander 
heeft; iets voor elkaar over heeft.” 

We willen de kracht in de samenleving stimuleren en ondersteunen. 
Inwoners, organisaties, verenigingen, instellingen en gemeente 
bouwen samen aan Lingewaard en onze kernen!

Uitgangspunten
Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

1.  Onze inwoners zitten aan het stuur van 
 hun eigen leven

2. Wanneer dat (even) niet gaat is er een  
 vangnet!

3.  Er zijn goede sociale voorzieningen in 
 de leefomgeving 

Toekomstbeeld
Over vier jaar:
• Kan de inwoner voor informatie en voor de ingang naar ondersteuning 

en hulp terecht in zijn eigen omgeving. Hierbij worden de thema’s 
die in een kern spelen vanuit de gemeente integraal aangepakt 
vanuit het sociaal én ruimtelijk domein. Initiatieven en activiteiten 
van inwoners nemen hierbij een belangrijke plaats in;

• Zijn er, samen met inwoners en maatschappelijke partners, meer 
laagdrempelige 0e en 1e lijnsvoorzieningen ontwikkeld die goed 
aansluiten bij de behoefte in het betreffende gebied of kern. 
Uiteraard worden noodzakelijke individuele voorzieningen ook in de 
2e en 3e lijns zorg steeds gegarandeerd;

• Kunnen onze maatschappelijke partners elkaar goed vinden en 
samenwerken. Zij leveren  samenhangende ondersteuning en hulp 
aan de inwoner. De gemeente stuurt meer op hoofdlijnen, resultaten 
en doelstellingen. Daarbij werkt zij goed samen met onze partners 
die zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor innovatie.

1 | SOCIALE VISIE / 
    AMBITIE EN UITGANGSPUNTEN

Wat willen we bereiken?  

Als gemeenschap bouwt Lingewaard aan 

een samenleving waarin iedereen op een 

prettige manier en naar eigen keuze zijn 

leven kan invullen.  

Samen 
met 

anderen

Iedereen doet mee 
en iedereen 
doet ertoe!  

WWW >> Sociale Visie Lingewaard 2022 

Betaalbaar

Zorg 
die 

nodig is

http://www.lingewaard.nl
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
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Ad 1. Onze inwoners zitten aan het stuur van hun 
eigen leven. 
Mensen zijn primair zelf verantwoordelijk (voor zichzelf en voor zijn 
omgeving). Dit geldt voor alle keuzes op het gebied van opgroeien, 
opvoeden, scholing, werk en inkomen, wonen, vrije tijdsbesteding 
en ook voor de keuzes in ondersteuning en hulp. Inwoners zijn ook 
onderdeel van en organiseren zich informeel en formeel in netwerken 
zoals familieverbanden, verenigingen, vrienden- en buurtnetwerken, 
onderwijs- en zorginstellingen, werkverbanden etc.

Ad 2. Wanneer dat (even) niet gaat is er het vangnet!
Wanneer een inwoner en zijn netwerk professionele ondersteuning 
nodig heeft, biedt onze samenleving een vangnet. Het vangnet is er 
voor elke individuele inwoner die zonder deze ondersteuning niet 
mee kan doen. Dit geldt voor iedere Lingewaarder, jong en oud. Er zijn  
steeds meer ouderen, daarmee is ook steeds meer professionele hulp 
en een voldoende groot vangnet nodig. De weg naar het vangnet is 
duidelijk en goed bereikbaar. De gemeente organiseert dit samen met 
zijn partners.
Risico’s worden tijdig gesignaleerd en hierna wordt snel, adequaat en 
samenwerkend gehandeld. Indien mogelijk wordt ondersteuning vanuit 
de eerste lijn geboden, gratis en rechtstreeks toegankelijk. Wanneer 
dat nodig is, verleent de gemeentelijk consulent een voorziening (2e of 
3e lijns) vanuit Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 
of Jeugdwet. In complexe situaties wordt de voorziening verleend na 
indicatie van het Jeugdteam of het Lokaal zorgnetwerk. 

Ad 3. Er zijn goede sociale voorzieningen in de 
leefomgeving 
In de gemeente is een goede sociale infrastructuur. Deze omvat alle 
sociale voorzieningen waar inwoners in hun leven mee te maken kunnen 
krijgen. Het gaat daarbij zowel bijvoorbeeld om vrije tijdsbesteding 
zoals sport en ontmoeting (0e lijns), welzijnsvoorzieningen en 
onderwijs als om het beschikbaar zijn van arbeidsinschakeling en 
bijstand. Hierbij hoort ook ondersteuning en hulp op alle niveaus zoals 
maatschappelijk werk (1e lijns) en de mogelijkheid van bijvoorbeeld 
individuele begeleiding of intensieve psychische hulp (2e en 3e 
lijns). De gemeente faciliteert, ondersteunt en regelt delen van deze 
infrastructuur op verschillende niveaus. Deels ook zorgen (groepen 
van) inwoners en instellingen hiervoor.

1 | SOCIALE VISIE / 
    AMBITIE EN UITGANGSPUNTEN

Casus

Anne en Pieter zijn de trotse ouders van Kim (6 jaar) en Ruud (9 jaar). 
Anne en Pieter worstelen echter met de opvoeding van hun kinderen. 
Ze hanteren verschillende regels en daar hebben ze vaak ruzie over. 
Hierbij kunnen Anne en Pieter zelfs agressief naar elkaar worden, 
soms in het bijzijn van Kim en Ruud. De kinderen slapen slecht en 
kunnen moeilijk alleen spelen. Daarnaast heeft Pieter een alcohol-
probleem waardoor hij agressief kan worden. 

Bovendien heeft de intern begeleider van de basisschool aangegeven 
aan Anne en Pieter dat de twee kinderen moeilijk te hanteren zijn en 
zich moeilijk kunnen concentreren. Anne en Pieter zijn ten einde raad 
en willen graag hulp. 

De interne begeleider heeft met toestemming van de ouders contact 
opgenomen met de jeugdconsulent. Onder deze samenwerking 
wordt samenhangende hulp ingezet: 
• Maatschappelijk werk wordt betrokken voor  

opvoedingsondersteuning; 
• Iriszorg wordt betrokken voor het alcohol- agressieprobleem 
 van de vader;
• De problematiek van de kinderen wordt in kaart gebracht  

waarbij bekeken wordt wat  het probleemgedrag van de  
kinderen is en wat kan er ingezet moet worden. Dit doet de  
consulent jeugd in samenwerking met een gedragsdeskundige;

• Er wordt systeemtherapie ingezet voor het gezin. 

Na een intensieve periode van een jaar inzet zijn de problemen 
in kaart gebracht, hebben ouders handvatten gekregen om de 
opvoeding op te pakken en wordt de vader nog steeds door Iriszorg 
begeleid om zijn alcoholgebruik onder controle te houden. De 
ouders hebben veel minder ruzie en er zijn afspraken gemaakt over 
de aanpak van de kinderen. De kinderen presteren beter op school 
en zitten beter in hun vel.

http://www.lingewaard.nl
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Deze driehoek geeft een overzicht van de niveaus van 
0e t/m 3e lijnsvoorzieningen, ondersteuning en hulp 
en de rol van gemeente en inwoners hierbij.

3e lijns:  zeer specialistische voorziening, ondersteuning en hulp 
zoals jeugdbescherming, specialistische GGZ of intramurale 
jeugdzorg;

2e lijns:  voorziening, ondersteuning en hulp door professional waar 
een verwijzing (vanuit o.a. gemeenteconsulent) voor nodig 
is: dagopvang, opvoedbegeleiding, ‘lichte’ GGZ-behandeling 
e.d.;

1e lijns:  voorziening, ondersteuning en hulp door professional 
 direct toegankelijk: beroepsmatig binnen maatschappelijk 

werk, welzijnswerk (zoals jongeren-, ouderenadvies-, vluch-
telingenwerk), consultatiebureau en schoolarts, onderwijs 
en kinderopvang door welzijnswerker, leerkracht, 

 jeugdverpleegkundige, pedagogisch medewerker etc.;

0e lijns:  voorziening, ondersteuning en hulp door inwoners 
 onderling: verenigingen, participatiepunten, mantelzorgers, 

vrijwilligers en familie.

1 | SOCIALE VISIE / 
    AMBITIE EN UITGANGSPUNTEN

Wat gaan we hiervoor doen? 
De gemeente wil bijdragen aan het realiseren van deze gewenste Lingewaardse samenleving langs de volgende drie hoofdlijnen.

A.  Gebiedsgericht werken (focus op inwoner)

B.  Inzetten op preventie en het juiste niveau van ondersteuning en hulp  
 (focus op sociale infrastructuur)

C.  Meer en beter samenwerken (focus op organisaties)

In de hoofdstukken 2 t/m 4 wordt nader ingezoomd op elk van deze drie hoofdlijnen. 

http://www.lingewaard.nl
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2.1    Doel en resultaten-streefbeeld
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Resultaten – streefbeeld
Het doel dat wij voor ogen hebben betekent onder andere dat de 
inwoner ‘compleet’ kan leven in zijn woongebied. Dat hij zelfstandig 
en volwaardig kan participeren met de noodzakelijke voorzieningen 
die passen bij de kern. Dat hij dichtbij huis naar de kinderopvang 
en de basisschool kan. Dat hij hier kan sporten, mensen ontmoeten 
en ontspannen maar ook dat hij hier informatie kan krijgen en zijn 
ondersteuning en hulp kan regelen. Gebiedsgericht werken betekent 
dat de vrijwilligers, gemeentelijk consulenten en professionals in een 
gebied zoveel mogelijk samenwerken. 

Ondersteuning en hulp kunnen via het gebiedsgericht werken 
snel, adequaat en prettig worden ingezet. Want vrijwilligers en 
professionals die ondersteuning en hulp kunnen bieden zijn dichtbij, 
bereikbaar en hebben onderling korte lijnen. Hiermee streven we ook 
naar het efficiënter en eenvoudiger realiseren van wat nodig is en 
we versterken de al bestaande lijnen via bijvoorbeeld school, huisarts 
en ouderenstichtingen. Als mensen met elkaar ondersteuning en zorg 
kunnen realiseren, dan koesteren we dat en werken we daar aan mee 
als dat nodig is. Zorgen voor elkaar betekent zingeving en prettiger 
leven voor zowel diegenen die zorgen als voor de ontvangers van zorg. 
We zien ook organisaties en bedrijven in het betreffende gebied als 
onderdeel van de kracht in de samenleving en doen een beroep op 
deze professionals. 

De inwoner kan in zijn eigen omgeving 

terecht voor sociale basisvoorzieningen  

en voor de toegang tot ondersteuning  

of hulp.

Het volgende vormt een mooi voorbeeld van kracht in de samenleving. 
Het Senioren Netwerk Lingewaard (SNL) heeft in het voorjaar van 
2016 haar missie en visie als volgt geformuleerd:
“Bevordering van alle activiteiten die kunnen bijdragen tot een 
functionele en maatschappelijk verantwoorde, zinvolle en plezierige 
invulling van de ‘tweede levenshelft’ van 50-plussers in de gemeente 
Lingewaard”. De visie van de SNL onderschrijven wij. “In de kern komt 
het voor de SNL neer op stimulering van verantwoorde zelfzorg door 
ieder zo lang het kan, en op stimulering van goede ‘anderzorg’ daar 
waar het nodig is”. 

> Gebiedsgericht werken

>> Gebiedsgericht werken

Indicatoren

Kwalitatief: de waardering die inwoners geven in 
het klanttevredenheidsonderzoek over de ingang tot 
ondersteuning en hulp via het gebiedsgericht werken. 

Kwantitatief: het aantal vragen om informatie, 
ondersteuning en hulp dat in de wijk/kern wordt 

gesteld.

http://www.lingewaard.nl
https://youtu.be/2fTH6VmxkC0
https://youtu.be/2fTH6VmxkC0
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
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Het is niet makkelijk te omschrijven wat wordt verstaan onder 
sociale basisvoorzieningen. Het begrip eigen woonomgeving is ook 
subjectief. Voor actieve en mobiele inwoners kan hiermee de hele regio 
worden bedoeld. Voor een kwetsbare oudere is de hoek van de straat 
misschien al onbereikbaar. Het maken van een wijkscan/monitor en 
het gebiedsgericht werken gaan helpen om duidelijk te krijgen welke 
activiteiten of voorzieningen in de betreffende kern nodig zijn. 
Alle kernen in Lingewaard hebben een bloeiend verenigingsleven 
en actieve organisaties waarbinnen vrijwilligers de samenleving 
mede vorm geven. De kernen in de gemeente hebben daarnaast elk 
hun eigen kenmerken. Er is diversiteit tussen de kernen in grootte, 
bevolkingssamenstelling maar ook in ‘noaberschap’ en sociale 
samenhang. Gebiedsgericht werken is ook kijken naar de diversiteit 
tussen de kernen en daarop zo goed mogelijk aansluiten.

De werkgroep gebiedsgericht werken van de Denktank heeft vanuit 
een breed gedragen visie een definitie en rapportage rondom 
gebiedsgericht werken geformuleerd. De Denktank is een groep van 
diverse professionals vanuit het Sociaal Domein in Lingewaard die 
hiermee aan de gemeente input heeft geleverd voor de vormgeving 
van het beleid Sociaal Domein. Deze definitie van gebiedsgericht 
werken omvat onder andere: 
• “Aanpak van bevorderen van het welzijn en het welbevinden,  

waarbij de activiteiten gericht worden op een bepaalde wijk of  
buurt;

• proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en  
haar partners in een bepaald gebied, voor die producten en/of 
diensten die het individuele belang overstijgen en waarvoor een 
gebiedsgerichte aanpak een meerwaarde heeft.”

Bij het gebiedsgericht werken is de focus gericht op de inwoner en 
de gemeenschap in de betreffende kern. Vragen als “Wat is er híer 
aan de hand?” en “Wat is er híer nodig?” zijn belangrijk. Hierbij is 
het belangrijk bewust te zijn van de samenleving in die kern: “Welke 
(formele en informele) organisaties zijn er? Wat loopt er hier al goed? 
Welke kracht is er al hier en waar moeten we nog aan werken zodat 
inwoners tevreden zijn over het gestelde doel? Hoe blijven we met 
elkaar in gesprek?” We zoeken de antwoorden op deze vragen door 
in gesprek te gaan met inwoners, professionals en organisaties in de 
kernen en door het uitvoeren van wijkscans. De inwoner is aan zet, de 
gemeente wil hierbij stimuleren en ondersteunen, niet alles regelen en 
voorschrijven. 

2.2    Focus op inwoner
Met het oog op de doelstelling, de geformuleerde resultaten 
en het streefbeeld maken we de volgende beleidskeuzes op het 
gebied van gebiedsgericht werken. Deze gaan we de komende 
jaren verder uitwerken samen met onze inwoners en partners. 

A.1 Gemeentelijk consulenten en 
gebiedscoördinatoren werken ook 
op locatie in de wijk of kern.
De gemeentelijk consulenten en gebiedscoördinatoren zijn 
regelmatig aanwezig op de locaties in de kernen waar inwoners 
en doelgroepen samenkomen en waar al activiteiten worden 
georganiseerd. Gedacht kan worden aan de sociaal culturele 
centra en de participatiepunten. Voor jeugd kan  bijvoorbeeld 
ook aan scholen worden gedacht. Op deze locaties ontmoeten 
vrijwilligers en (meerdere) professionals elkaar en zij treffen 
daar de inwoners. De gemeentelijk gebiedscoördinatoren zijn 
hier ook belangrijk in het ondersteunen en verbinden van 
inwonersinitiatieven. De inwoner kan hier laagdrempelig terecht 
voor informatie maar ook voor zijn aanvraag om ondersteuning 
of hulp. De gebruikelijke bereikbaarheid van de consulenten 
via het gemeentehuis en de keukentafelgesprekken blijven 

2.3 Beleidskeuzes gebiedsgericht werken

http://www.lingewaard.nl
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daarnaast gewoon bestaan. Ook blijven bestaande andere ingangen 
naar ondersteuning zoals de school en de huisarts intact. Aanwezigheid 
in de kernen versterkt daarnaast de netwerksamenwerking met onze 
sociale partners. We stimuleren dat naast professionals van gemeente 
ook diverse 1e lijns instellingen vanuit deze locaties gaan werken. 
Samen met de vrijwilligers van onder andere de participatiepunten 
bieden zij een sluitend aanbod van informatie en ondersteuning. 
Bij voorkeur sluiten professionals in het Sociaal Domein aan bij al 
bestaande lokale netwerken en sociale verbanden. Professionals 
leren elkaar (steeds meer) kennen via netwerkoverleg. Waar nodig 
ondersteunen we dit als gemeente. 

A.2 We stimuleren dorpsontwikkelplannen en 
leefbaarheidsinitiatieven.
Zelforganisatie vanuit de kernen zien we als een toonbeeld van lokale 
kracht en willen we graag blijven ondersteunen en versterken. In-
woners kunnen gezamenlijk hun wensen inventariseren en vinden 
oplossingen voor de lokale wensen en uitdagingen. Wij willen met hen 
meedenken en het proces ondersteunen, waar nodig ook financieel.
De komende jaren zal het project Revitalisering Zilverkamp integraal 
opgepakt worden vanuit het ruimtelijk en het sociale domein. Hier-

in kan vanuit het sociaal domein bijvoorbeeld worden gedacht aan 
stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandig wonen, zie hiervoor 
ook de subsidiemogelijkheid bij beleidskeuzes B.
Op het gebied van Wonen Zorg en Welzijn (ofwel MVV; Maatschap-
pelijk welzijn, Volksgezondheid en Volkshuisvesting) formuleert de 
Woonvisie 2016 de volgende beleidskeuzes:
• Een sluitend netwerk van wonen, zorg en welzijn, waardoor ouder-

en en mensen met een functiebeperking zoveel en zolang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen;

• Het waarborgen van een goede leefbaarheid in de dorpen, wijken en 
buurten, waardoor mensen niet alleen in een goede woning maar 
ook in een prettige woonomgeving wonen.

A.3 We versterken samen met de beheerders de 
functie van de Sociaal Culturele Centra in de kernen.
We versterken de functie van de Sociaal Culturele Centra door onder 
andere meer en nieuwe activiteiten te stimuleren. Gedacht kan worden 
aan de doorontwikkeling van de participatiepunten en bijvoorbeeld 
het zoveel mogelijk hier onderbrengen van het overleg van netwerk-
partners. Ook onderbrengen van andere activiteiten gericht op parti- 
cipatie en ontmoeting zoals bibliotheekvoorzieningen* versterkt deze 
centra.

A.4 We zorgen voor inzicht in de samenleving van de 
verschillende kernen door middel van een wijkscan/
monitor. 
De wijkscan levert onder andere kennis en inzicht in en een 
onderbouwing van wat er nodig is aan sociale basisvoorzieningen zoals 
bijvoorbeeld een activiteit of voorziening die zich specifiek richt op 
een bepaalde grote doelgroep in die kern. Het vergroot het bewustzijn 
over de verschillen in de kernen. De wijkscan is naar verwachting begin 
2017 gereed en het resultaat is ook beschikbaar voor onze inwoners en 
voor organisaties en instellingen.

> Overheidsparticipatie

*) behandeling raadsvergadering november 2016 

>> Overheidsparticipatie

http://www.lingewaard.nl
https://youtu.be/zrbNlTWI-Rw
https://youtu.be/zrbNlTWI-Rw
https://youtu.be/zrbNlTWI-Rw
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3.1    Doel en resultaten - streefbeeld
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Er zijn voldoende en passende 
preventieve voorzieningen, activiteiten, 
ondersteuning en hulp aanwezig, 
zodanig dat inwoners langer zelfredzaam 
en gezond kunnen wonen, leven en 
participeren. Er is minder zware zorg 
nodig of de tijdsduur hiervan wordt 
korter. Hiermee houden we de zorg 

ook op termijn betaalbaar.

Resultaten – streefbeeld
Stevig inzetten op preventie en het juiste niveau van ondersteuning en 
hulp betekent dat er een goede sociale infrastructuur op alle niveaus 
en in de juiste mate aanwezig is. We zetten vanuit de Participatiewet, 
Wmo en Jeugdwet, waar nodig, zware ondersteuning en hulp (2e en 
3e lijns) in. Zware hulpverlening wordt afgeschaald wanneer dat kan. 
Ondersteuning en hulp wordt bij voorkeur binnen de 0e of de 1e lijn 
ingezet. Zowel individueel als groepsgewijs. We blijven via subsidiering 
ook inzetten op voldoende en kwalitatief goede 1e lijns voorzieningen 
zoals het algemeen maatschappelijk werk, het welzijnswerk en de 
jeugdgezondheidszorg. Waar nodig versterken we deze voorzieningen 
met bijvoorbeeld meer ureninzet, diversiteit in takenaanbod of 
specifieke deskundigheid van het personeel. Waar van toepassing, 
leggen we deze eisen vast in subsidie- of inkoopvoorwaarden.
Zo moet er laagdrempelig uitwisseling en gesprek met gelijkgestemden, 
lotgenoten of opgeleide vrijwilligers (0e lijn) beschikbaar zijn; er is ook 
GGZ basiszorg (huisarts, 1e lijns) en specialistische psychische hulp (2e 
en 3e lijnszorg) wanneer dat nodig is en voor zolang dat nodig is. 
Voor ouders en kinderen geldt bijvoorbeeld dat er een informatieve 
ouderavond is of lichte opvoedondersteuning thuis maar ook dat er 
opvang in de pleegzorg is. 

>> Wonen 

> Wonen

Indicatoren

Kwalitatief: de waardering die inwoners geven 

in het klanttevredenheidsonderzoek over de 

ondersteuning en hulp. 

Kwantitatief: de inzet van financiële middelen op 

de verschillende zorgniveaus (1e t/m 3e lijn).

WWW

http://www.lingewaard.nl
https://www.youtube.com/watch?v=47azE_mENUo 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
https://www.youtube.com/watch?v=47azE_mENUo 
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Inzet van het juiste niveau van ondersteuning en hulp vraagt daarnaast 
dat risico’s of problemen tijdig worden gesignaleerd, geduid en dat de 
juiste ondersteuning snel wordt ingezet. Hierbij zien we zeker ook een 
rol voor de bestaande algemene en voor iedereen vrij toegankelijke 
voorzieningen zoals de dorpshuizen, het onderwijs, de bibliotheek, 
sport en cultuur. Onder andere vanuit het innovatiebudget blijven we 
deze rol ondersteunen. Voor wat betreft jeugd hebben de scholen en 
de voorschoolse voorzieningen een belangrijke signaleringsfunctie. 
In stevige zorgstructuren rond deze voorzieningen wordt vroegtijdig 
gesignaleerd en hulp ingezet. De gezamenlijke visie en afspraken 
rondom doorgaande ontwikkelingslijn helpt kinderen met een goede 
schoolloopbaan.
Er zijn al veel initiatieven, voorzieningen en activiteiten op het 
gebied van participatie, ondersteuning en hulp. Niet altijd weten 
deze van elkaars bestaan af. We willen vraag en aanbod hierin nog 
beter bij elkaar brengen en hierover communiceren. Bijvoorbeeld 
zodat kinderen met een gedragsstoornis in een groep muziek kunnen 

gaan maken of gaan sporten. Hiervoor is het onder andere nodig dat 
we de digitale sociale kaart nog beter toegankelijk maken zodat de 
beschikbare voorzieningen goed vindbaar zijn. 
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Ook preventie is er op verschillende niveaus. 

Preventie piramide:
inzet in de basisniveaus beperkt 
de inzet op hogere niveaus. 

Preventie betekent voorkomen. Hier betekent het met name voorkomen 
dat er risico’s ontstaan of dat bestaande belemmeringen erger worden 
op het gebied van participatie en gezondheid. Preventie in het 
Sociaal Domein bestaat uit meerdere niveaus. De preventiepiramide,  
(zie hierboven) maakt dat duidelijk. Op het basisniveau gaat het om 
voorzieningen en activiteiten in de collectieve preventie. Voorzieningen 
die voor iedereen en ruim voldoende voorhanden en beschikbaar 
moeten zijn zoals sport, onderwijs, recreatie etc.  Hoe hoger in de 

Bron: regiovisie publieke 
gezondheid

piramide, hoe specifieker de vorm van preventie. Een voorbeeld van 
selectieve preventie is een interventie om pesten tegen te gaan binnen 
de laagste niveaus van het VMBO. Onder deze leerlingen wordt het 
meest gepest. De kans op depressiviteit of schooluitval wordt verkleind 
en participatie daarmee bevorderd. Een voorbeeld van geïndiceerde 
preventie is een schuldhulpverleningstraject of de inzet om iemand 
naar werk te begeleiden. Hiermee kan de kans op multi-problematiek 
door geldproblemen voor een gezin met kinderen worden verkleind.

> Zorg en welzijn voor kinderen 

>> Zorg en welzijn voor kinderen WWW

http://www.lingewaard.nl
https://www.youtube.com/watch?v=EzTBXKhb9SE 
https://www.youtube.com/watch?v=EzTBXKhb9SE
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
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Inzetten op preventie betekent behoud en verbetering van de 
kwaliteit van leven, duurzaamheid en zeker ook betaalbaarheid van 
ondersteuning en zorg op alle niveaus. 
De resultaten van preventie zijn lang niet altijd direct zichtbaar en 
meetbaar maar naast een verbetering in welbevinden en gezondheid, 
zijn er daarnaast nog tal van andere maatschappelijke baten. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om werkgelegenheid en welvaart, maar ook om 
immateriële zaken zoals sterker in je schoenen staan en om verbeterde 
schoolprestaties, arbeidsloopbaan en arbeidsproductiviteit. 

Nog enkele voorbeelden  van preventie in het Sociaal 
Domein:
• VVE-voorziening op kinderopvang en basisonderwijs. Tijdig 

inzetten van ontwikkelings- en taalondersteuning betekent een 
betere start in de schoolloopbaan;

• Rots en watertraining voor kinderen en tieners geeft stevigheid in 
sociale contacten, voorkomt pestgedrag en daarmee depressiviteit, 
schooluitval of erger;

• Cursus valpreventie voor ouderen voorkomt ongelukken, 
ziekenhuisopname, verpleging en ondersteuning thuis;

• Tijdig alert zijn en ondersteuning bieden bij het naderen van de 
18e verjaardag van een jongere met jeugdhulp. In de overgang 
van jeugdhulp naar Wmo-voorziening moet er op tijd gekeken 
worden wat de jongere nodig heeft. Als een behandeling of 
hulptraject nog niet kan worden afgerond kan de bestaande 
voorziening bijvoorbeeld nog worden verlengd. Dit werkt 
preventief omdat de jongere daarna beter is voorbereid om zijn 
volwassen leven te gaan leiden.
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De nieuwe term Positieve gezondheid  is hierbij relevant. De nieuwe 
definitie van gezondheid van  arts/onderzoeker Machteld Huber laat 
zien dat gezondheid en participatie sterk met elkaar samenhangen 
“Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen 
regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven”. De focus ligt hierbij op de eigen kracht en 
de mogelijkheid om te participeren en een kwalitatief hoogwaardig en 
zinvol leven te hebben, ondanks eventuele aanwezigheid van een ziekte 
of beperking. Inwoners met een beperking of ziekte kunnen vaak wel 
een betekenisvolle bijdrage leveren aan onze samenleving. Het doen 
van vrijwilligerswerk bijvoorbeeld kan daarbij voor deze inwoners een 
bijdrage leveren aan de persoonlijke ontplooiing, sociale contacten en 
betrokkenheid. We maken daarmee een beweging naar een inclusieve 
samenleving, iedereen kan meedoen, wel of geen beperking, jong of 
oud. In de Regiovisie publieke gezondheidszorg Gelderland-Midden   
is deze nieuwe kijk op gezondheid vastgelegd. 

Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen 
gezondheid en maatschappelijke participatie. Maatschappelijke 
participatie is een breed begrip dat voor verschillende doelgroepen 
verschillende dingen kan betekenen. Voor een eenzame oudere kan 
het dan gaan om gezamenlijk koffiedrinken in het dorpshuis, voor 
jeugdigen om het vinden van werk (arbeidsparticipatie) en voor weer 
een ander betekent het actief kunnen zijn in het verenigingsleven.
Voor de grootste groep inwoners, zo’n 95%, lukt die eigen 
verantwoordelijkheid ook prima. Een gezonde leefstijl (op het gebied 
van roken, alcoholgebruik, gewicht en bewegen) is natuurlijk heel 
belangrijk. Daarom handhaven we de speerpunten van publiek, 
preventief gezondheidsbeleid gericht op een gezonde leefstijl 

>> www.ipositivehealth.comWWW
>> Regiovisie publieke gezondheidszorg Gelderland-Midden 

http://www.ipositivehealth.com/
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21418&f=9841fc471b09de7458689b39005f09e9&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
http://www.ipositivehealth.com
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21418&f=9841fc471b09de7458689b39005f09e9&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
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(voorkomen overgewicht, voldoende bewegen, overmatig drank- en 
drugsgebruik onder jongeren). Daarnaast blijft het bevorderen van 
psychische gezondheid een speerpunt. Deze speerpunten zijn ook 
benoemd in de Regiovisie publieke gezondheidszorg Gelderland-
Midden en blijven onverkort van belang in het gemeentelijk beleid.

Die eigen verantwoordelijkheid vraagt inwoners ook alert te zijn, 
eerder te signaleren, hulp te vragen en op elkaar te letten in 
bijvoorbeeld familieverbanden, verenigingen, scholen, vrienden- en 
buurtnetwerken. Hierbij spelen alle mensen, met of zonder beperking, 
jong en oud, en daarnaast scholen, wijkverpleging, buurten en 
vele andere organisaties die iets kunnen en willen betekenen, een 
belangrijke rol. Zo ontwikkelen jonge kinderen zich voorspoedig en 
gezond, blijven vitale inwoners vitaal en kunnen zij op hun beurt een 
steentje bijdragen aan het welzijn van anderen. 
Wij willen initiatieven en activiteiten uit de samenleving, die een 
bijdrage leveren aan de doelen van dit beleidsplan en de cohesie in de 
samenleving, stimuleren en ondersteunen, onder andere met subsidie. 
Onze aandacht richt zich daarnaast met name op kwetsbare groepen 
in de samenleving, de mensen met grote risico’s die extra, ook 
preventieve, ondersteuning nodig hebben. Dit vragen wij ook van onze 
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samenwerkingspartners. Denk aan inwoners die:
• Een lage sociaaleconomische status (SES) hebben; denk hierbij 

zeker ook aan de schadelijke gevolgen voor kinderen die in 
armoede opgroeien; laag opgeleiden leven 6 jaar korter dan 
hoogopgeleiden. Ook leeft de eerste groep 19 jaar langer in 
ongezondheid door het verschil in leefstijl;

• Een chronische aandoening of beperking en daardoor een lage 
participatiegraad hebben;

• Zeer kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld inwoners met weinig 
zelfregie, kwetsbare ouderen, kwetsbare jongeren en kwetsbare 
statushouders).

Deze groepen hebben een groter risico op achterblijven in het 
maatschappelijk participeren, uitval op de arbeidsmarkt en 
ongezondheid. De aandacht op het gebied van preventie bestaat uit 
het verkleinen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen, 
bevordering van kwaliteit van leven en eigen regie van chronisch zieken 
en het borgen van de vangnetfunctie voor kwetsbare doelgroepen. In 
het uitvoeringsplan wordt dit verder uitgewerkt. Voor de inwoners die 
hulp nodig hebben bij het vinden van de juiste voorzieningen voor 
ondersteuning, hulp en zorg is onafhankelijke cliëntondersteuning 
beschikbaar. We willen dit nog beter onder de aandacht brengen.

Bron: Regiovisie publieke gezondheidszorg Gelderland-Midden 2016
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Bij preventie en inzetten op het juiste niveau van ondersteuning en hulp 
is vooral de sociale omgeving belangrijk. Voor de 0e lijns infrastructuur 
wordt ook gekeken naar maatwerk op basis van onderzoek en ‘kleur’ 
van de kern. Hierbij gebruiken we ook de informatie uit de wijkscan. 
In een wijk met veel jonge gezinnen is bijvoorbeeld een peutergym 
activiteit voor de hand liggend en in een kern met veel meer ouderen 
is samen koken en eten of een cursus valpreventie belangrijk. De 1e, 
2e  en 3e lijnszorg moet voldoende en op maat aanwezig en bereikbaar 
zijn. Daar waar de gemeente niet zelf verantwoordelijk is voor de 
ondersteuning of hulp, zoals huisartsenzorg of intramurale zorg 
(begeleid, verzorgd of verpleegd wonen), gaan we als gesprekspartner 
met de verantwoordelijke instanties rond tafel om een goede 
beschikbaarheid voor de inwoners te stimuleren. 

Gezien de doelstelling en de geformuleerde resultaten en streefbeeld 
maken we voor de komende jaren de volgende beleidskeuzes op het 
gebied van preventie en juiste niveau van ondersteuning en hulp. 
Deze keuzes ontwikkelen we de komende jaren door samen met onze 
inwoners en partners. 

B.1 We willen meer investeren in preventie en het 
juiste niveau van ondersteuning en hulp. 
Daarom subsidiëren we algemene basisvoorzieningen, de gemeen-
telijke 1e lijns voorzieningen en inwonersinitiatieven gericht op 
maatschappelijke participatie en de overige doelen van het beleid 
Sociaal Domein.
• We continueren de subsidiëring van en we versterken 

voor iedereen de toegankelijkheid van de brede algemene 
basisvoorzieningen (0e lijns) zoals sport, cultuur, bibliotheek, et 
cetera.

• We zorgen voor doorontwikkeling van de gemeentelijke 1e lijns 
voorzieningen zoals maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, 
welzijnswerk en jeugdgezondheidszorg zodat deze zowel op 
kwalitatief, innovatief als kwantitatief niveau goed voor de taken 
in het nieuwe Sociaal Domein zijn ingericht. Dit is ook nodig om 
het afschalen van de 2e en 3e lijnszorg mogelijk te maken. Bij 
subsidieverlening en inkoop sturen we daar ook op.

• We herinrichten de subsidieregeling zodanig dat we 
maatschappelijke participatie en inwonersinitiatieven gericht 
op de doelen van het beleid Sociaal Domein, waar nodig, ook 
financieel kunnen ondersteunen. Hiervoor voegen we enkele 

3.2  Focus op sociale infrastructuur

3.3  Beleidskeuzes preventie en het juiste 
niveau van ondersteuning en hulp

huidige subsidieregelingen samen zoals eenmalige, innovatie 
en leefbaarheidssubsidies. Deze ondersteuning kan worden 
verleend voor initiatieven die eenmalig, meerjarig of innovatief 
zijn. Beoogd is een overzichtelijke subsidieregeling met heldere 
voorwaarden over o.a. toekenning, evaluatie en voortzetting. 
Een recent voorbeeld van een dergelijk inwonersinitiatief is de 
introductie van de Electrocar in Gendt. Binnen deze regeling 
vatten we ook het stimuleren van activiteiten of initiatieven 
om zelfredzaamheid te bevorderen zodat inwoners langer zelf-
standig thuis kunnen blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld met het 
stimuleren van aanpassingen in de woning of het oprichten van 
nieuwe gezamenlijke woonvormen. Ook initiatieven zoals samen 
koken of boodschappen doen kunnen een bijdrage hieraan leveren.

B.2 We zetten samen met onze partners in op 
doorlopende ontwikkelingslijnen en een succesvolle 
schoolloopbaan. 
Ontwikkeling en onderwijs zijn de sleutel tot participatie op de 
arbeidsmarkt. Werk en daarmee een inkomen hebben, zijn belangrijke 
voorwaarden voor zelfredzaamheid en gezond leven. Dit zal ook een 
positief effect hebben op overlast door jeugd. Daarom ondersteunen 
we de activiteiten van kinderopvang- en onderwijsvoorzieningen om 
doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen vorm te geven. Hiermee 
willen we vooral dat risicokinderen vroegtijdig worden begeleid en 
preventief worden ondersteund. Daarnaast willen we het behalen van 
een startkwalificatie* bevorderen.

B.3 We ontwikkelen samen met partners nieuwe 
vormen van dagactiviteiten. 
Deze dagactiviteit moet aansluiten bij de vraag van de inwoner die dit 
nodig heeft door beperking of zorgvraag. Doelen hiervan kunnen zijn 
het bieden van dagstructuur en zingeving. Een dagactiviteit kan ook 
dienen als opstap naar begeleid of regulier werk en voor het aanleren 
van werknemersvaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn het deelnemen 
aan het Serviceteam of een individueel traject vrijwilligerswerk bij fort 
Pannerden. 

B.4 We versterken en actualiseren het beleid voor 
vrijwilligers en mantelzorgers. 
Met de veranderende verhoudingen in het Sociaal Domein gaan 
de inwoners zelf een grotere rol spelen in het vormgeven van de 
samenleving. Een toenemend aantal vrijwilligers en mantelzorgers 
dat actief is in de gemeente is hierbij belangrijk. In 2017 wordt het 
beleid geactualiseerd in samenwerking met partners zoals de Stichting 
Welzijn Lingewaard en het Senioren Netwerk Lingewaard. Doel hierbij 
is het nog beter stimuleren en ondersteunen van het toenemend 
vrijwilligerswerk en mantelzorg met gerichte actiepunten. 

*) een startkwalificatie is een diploma van de havo, het vwo of het mbo 

niveau 2 of hoger 
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4.1   Doel en resultaten – streefbeeld  

De inwoner ervaart dat ondersteuning 

en hulp in samenhang, in samenwerking 

en op maat wordt geboden. Hierbij voert 

de inwoner zelf, voor zover mogelijk, de 

regie.

Resultaten – streefbeeld
We zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking met en 
tussen onze (zorg)partners. Toch willen we dit nog zodanig versterken 
dat de inwoner ervaart dat de hulp samenhangend is en dat de 
tevredenheid hierover stijgt (bekijk hiervoor ook het uittreksel KTO ). 
Organisaties en professionals kennen elkaar en weten het van 
elkaar als ze in hetzelfde gezin werkzaam zijn. Betere samenwerking 
moet ook leiden tot afstemming van de ondersteuning en hulp:  
1 gezin - 1 (gezins)plan - 1 regisseur. Het zorg- en ondersteuningsplan 
is in principe van de inwoner zelf. De inwoner zelf, of iemand uit 
zijn netwerk, is regisseur van de eigen casus. Als dit niet kan, wordt 
een professional van een van de externe partijen aangewezen als 
casusregisseur. Deze zorgt ervoor dat betrokken hulpverleners elkaar 
kennen en gezamenlijk het gezinsplan uitvoeren.

Indicatoren

Kwalitatief: 
• de waardering die inwoners geven in het klant-

tevredenheidsonderzoek over de samenhang in 
geboden ondersteuning en hulp. 

• de waardering die zorgpartners geven voor de 

onderlinge samenwerking.

Het resultaat van een betere samenwerking versterkt de twee andere 
hoofdbeleidslijnen gebiedsgericht werken (hoofdstuk 2) en preventie 
en juiste niveau van zorg (hoofdstuk 3). Gemeente, organisaties en 
inwoners gaan anders met elkaar om. Ondersteuning wordt sneller 
ingezet, de focus is op de inwoner. Dit doen we in co-creatie en 
innovatie met partners en inwoners. Organisaties moeten een 
cultuuromslag maken en zich openen naar andere partners zodat 
er een samenhangend zorgplan voor een gezin komt en uitgevoerd 
wordt. Dit komt niet zo maar tot stand. Dit vraagt om het gezamenlijk 
vorm geven van deze samenwerking en afstemming met behoud van 
de eigen specifieke deskundigheid van onze partners. Inzet vanuit 
andere beleidsterreinen is hierbij eveneens belangrijk. Samenwerking 
met het bedrijfsleven vanuit het terrein economie kan bijvoorbeeld 
veel betekenen voor arbeidsparticipatie van inwoners met grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

>> Uittreksel Klanttevredenheidsonderzoek 2016WWW

http://www.lingewaard.nl
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21532&f=600565b8cffde77430dd971a7fc95d81&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21532&f=600565b8cffde77430dd971a7fc95d81&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21532&f=600565b8cffde77430dd971a7fc95d81&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6


Als gemeente zijn wij zelf uiteraard ook samenwerkingspartner. 
Hierin hebben wij verschillende rollen en verantwoordelijkheden. In 
verschillende situaties zijn wij afwisselend regisseur of beleidsmaker, 
bijvoorbeeld in de overall visie op preventie, wij zijn opdrachtgever 
maar ook opdrachtnemer, uitvoerder of gelijkwaardige samen- 
werkingspartner bijvoorbeeld als bijstandsverlener in een multi-
problem casus met schuldenproblematiek. Het is belangrijk dat in 
samenwerkingssituaties altijd duidelijk is vanuit welke rol de gemeente 
opereert, dit voorkomt misverstanden en vergroot het vertrouwen in 
de samenwerking.  

Wij werken samen met zorgpartners zoals bijvoorbeeld de Stichting 
Welzijn Lingewaard en het maatschappelijk werk via de reguliere 
subsidiering en via inkoop met 2e en 3e lijns zorgverleners zoals 
instellingen voor jeugdhulp, dagopvang of individuele begeleiding. 
Door vastlegging in de contractuele voorwaarden en afspraken 
realiseren we mede de beleidsdoelen in het Sociaal Domein. De 
partijen krijgen hiermee bijvoorbeeld de taak om preventief, volgens 
de principes van gebiedsgericht werken en in samenwerking rondom 
een gezin te handelen. We regelen daarin bijvoorbeeld ook dat we 
de aanbieder positief belonen als zij de hulpverlening tijdig en 
verantwoord afschalen. 

Daarnaast blijft goede samenwerking nodig met andere autonome 
partners om de doelen binnen het Sociaal Domein te bereiken. 
Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het onderwijs, huisartsen, 
woningcorporaties, zorgverzekeraars, werkgevers, intramurale 
instellingen en politie. Zij spelen onder andere een belangrijke rol 
als signaleerder van risico’s en verwijzer naar ondersteuning. Het is 
van belang om ook de samenwerking met deze partners verder te 
versterken. Dit doen we bijvoorbeeld door gezamenlijke doelen te 
formuleren, samenwerkingsafspraken te maken en waar nodig te 
ondersteunen of te stimuleren. Als dit goed gebeurt levert dit ook al 
goede resultaten op, een voorbeeld hiervan is de samenwerking ter 
voorkoming van huisuitzetting. 

Samenwerking is er ook met formele en informele adviesgroepen 
in de gemeente zoals bijvoorbeeld de adviesgroep WMO-jeugd, 
de cliëntenraad WWB, het Senioren Netwerk Lingewaard en het 
ouderplatform leerlingenvervoer die goed kunnen adviseren vanuit de 
directe ervaring van onze inwoners over de effecten van het beleid 
op diverse deelterreinen. Met de voorzitters van deze adviesgroepen 
willen we in de toekomst ook gezamenlijk spreken over integraliteit 
van onderwerpen. Daarnaast zijn er ook meer overkoepelende of 
bestuurlijke vormen van samenwerking en advisering zoals het LEA-
overleg met het onderwijsveld en het Bestuurlijk Platform Sociaal 
Domein. In het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein stemmen we het 
beleid af met en vanuit aanpalende terreinen zoals veiligheid, wonen 
en zorg. Deze infrastructuur van samenwerking met partners van 
uitvoerend tot strategisch niveau, die is vastgelegd in een convenant , 
kunnen en willen we nog beter benutten.

Binnen de regio werken we samen met meerdere gemeenten 
bijvoorbeeld op het gebied van inkoop van de ondersteuning en hulp, 
jeugdbescherming en Veilig Thuis. We maken gebruik van kennisdeling 
en uitwisseling. Met Overbetuwe als vergelijkbare buurgemeente 
werken we intensiever samen op diverse terreinen.
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> Werkgever

WWW
>> Convenant 

>> Werkgever

http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21490&f=09b09b53dec1306a0b3afc62f253f386&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
https://www.youtube.com/watch?v=t3WCq_0iyZ8 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21490&f=09b09b53dec1306a0b3afc62f253f386&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
https://www.youtube.com/watch?v=t3WCq_0iyZ8 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
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Bij meer en beter samenwerken ligt de focus vooral op de organisaties 
binnen het Sociaal Domein en de veranderopgave hiervan binnen 
het gebiedsgericht werken en meer aandacht voor preventie en het 
juiste niveau van ondersteuning en hulp. Deze derde hoofdbeleidslijn 
loopt dwars over de beide andere beleidslijnen. Het gaat daarbij zowel 
om de inwoner zelf als om de formele en informele organisaties. 
De veranderingen betekenen voor iedereen in de samenleving een 
cultuuromslag van zorgafhankelijkheid naar eigen verantwoordelijkheid 
en actief burgerschap. Hier krijgen ook alle organisaties in het Sociaal 
Domein mee te maken en zij zullen hierop gaan inspelen. 

Gezien de doelstelling en de geformuleerde resultaten en streefbeeld 
maken we voor de komende jaren de volgende beleidskeuzes op 
het gebied van meer en beter samenwerken. Met onze inwoners en 
partners werken we deze de komende jaren verder uit.

C.1 We passen het principe 
1gezin – 1plan – 1regisseur toe.
We geven samen met de ketenpartners verder inhoud aan het principe 
1gezin-1plan-1regisseur en aan de regierollen die daarbij horen. 
De werkwijze wordt bij inkoop en subsidiering in de samenwerkings-
afspraken geborgd.

C.2 We versterken de samenwerking met onze auto-
nome partners om de doelen van het Sociaal Domein 
te realiseren. 
We werken bijvoorbeeld samen met het bedrijfsleven op het snijvlak 
van ondersteuning en werk. Een ander voorbeeld is samenwerking 
met huisartsen over de inzet van een praktijk ondersteuner/
gedragsdeskundige jeugd (1e lijns) zodat verwijzing naar 2e en 3e 
lijnszorg kan worden beperkt. 
We ondersteunen waar mogelijk en nodig de ontwikkeling van 
samenwerking tussen ketenpartners onderling om de doelen binnen 
het Sociaal Domein te versterken. Bijvoorbeeld met het organiseren 
van gezamenlijk overleg en visievorming zoals op het gebied van 
Integrale Kind Centra. Een ander voorbeeld is de samenwerking in 
woonkerngroepen.

C.3 We ontwikkelen samen met onze partners 
de bestaande zorgnetwerken rondom jeugd 
zodanig door, dat er een effectieve en 
efficiënte zorgstructuur is. 
In deze zorgstructuur zijn professionals van diverse niveaus en 
organisaties vertegenwoordigd. De relatie c.q. afstemming met 
Passend Onderwijs wordt hier ook in meegenomen.

4.2 Focus op organisaties en verandering 

4.3   Beleidskeuzes meer en beter samenwerken 

C.4 We ontwikkelen de samenwerking met onze 
partners in het Lokaal Zorg Netwerk door. 
In het Lokaal Zorg Netwerk stemmen professionals van diverse 
organisaties af over ‘multiproblem’ situaties en zetten direct hulp 
in. Na evaluatie van de werkwijze is een verbeterplan opgesteld 
dat zal worden uitgevoerd. Het gaat hierbij onder andere over het 
beter naleven van afspraken, het sneller melden van signalen, de 
samenstelling van het netwerk en over door ontwikkelen c.q. aanhaken 
op de zorgstructuur jeugd. 

C.5 Wij gaan (lokale) werkgevers nog actiever 
betrekken bij activiteiten in de samenleving. 
Dit doen we gericht op inwoners met een grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt, maar ook voor cohesie bevorderende activiteiten 
zoals bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van ontmoeting en het 
verenigingsleven.

Casus

Marie is weduwe. Haar man is een half jaar geleden overleden 
en ze heeft moeite met het alleen zijn en is kwetsbaar. Haar 
kinderen wonen ver weg en maken zich zorgen. Zij willen het 
liefst dat hun moeder in een verzorgingshuis gaat wonen, maar 
daar wil Marie niets van weten. De buurvrouw van Marie krijgt 
dagelijks een wijkverpleegkundige over de vloer. Met haar 
wijkverpleegkundige bespreekt de buurvrouw haar zorgen die 
zij heeft over Marie. Daarop brengt de wijkverpleegkundige een 
kort bezoek aan Marie en vraagt of zij Marie in contact mag 
brengen met de dorpscontactpersonen, zodat Marie deel kan 
nemen aan de activiteiten van het dorpshuis.

Marie zegt dat ze dat eigenlijk wel heel erg fijn vindt, omdat zij 
de weg niet kent. Ook is Marie angstig om alleen naar buiten 
te gaan, omdat ze bang is dat ze valt. De wijkverpleegkundige 
neemt contact op met de lokale fysiotherapeut die met haar 
afspreekt dat zij een training valpreventie gaat volgen. 

Na een kennismaking met een van de dorpscontactpersonen 
gaat het goed met Marie. Zij gaat 1 x per week naar een 
koffieochtend en staat letterlijk en figuurlijk steviger op haar 
benen. 
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Monitoring is van groot belang voor alle beleid en zeker voor het 
Sociaal Domein waar de gemeente nieuwe taken heeft gekregen en een 
omslag gemaakt wordt in de ondersteuning en hulp. Door te monitoren 
krijgen we informatie over de effecten van het beleid en de uitvoering 
en kunnen op basis daarvan zo nodig beleid en uitvoering bijstellen. 
Krijgen de inwoners de benodigde ondersteuning op het juiste niveau? 
Wordt de ondersteuning en hulp in samenhang verstrekt? Halen 
we de doelstelling dat er minder en minder lang 2e en 3e lijnszorg 
wordt ingezet terwijl de inwoner wel goed geholpen wordt? Is het 
beschikbare budget toereikend voor de benodigde ondersteuning en 
hulp? Zetten we voldoende preventieve middelen in?

We meten en volgen hiervoor in ieder geval de indicatoren zoals 
genoemd bij de drie hoofdbeleidslijnen:
1. De waardering die inwoners geven in het 

klanttevredenheidsonderzoek over de ingang tot ondersteuning en 
hulp via het gebiedsgericht werken. 

2. Het aantal vragen om informatie, ondersteuning en hulp dat in de 
wijk/kern wordt gesteld.

3. De waardering die inwoners geven in het 
klanttevredenheidsonderzoek over de ondersteuning en hulp. 

4. De inzet van financiële middelen op de verschillende zorgniveaus 
(1e t/m 3e lijn).

5. De waardering die inwoners geven in het 
klanttevredenheidsonderzoek over de samenhang in geboden 
ondersteuning en hulp. 

6. De waardering die zorgpartners geven voor de onderlinge 
samenwerking.

>> www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/

De website ‘waarstaatjegemeente’  waar veel van deze 
gegevens toegankelijk worden gemaakt, geeft al veel informatie 
over het sociaal domein. Daarnaast zal de wijkscan/monitor veel 
inzicht gaan geven voor ontwikkelen, volgen én evalueren van 
ons beleid.

5.1 Monitoring algemeen / betaalbaarheid

Met de volgende reguliere bronnen meten we of de inwoner de 
juiste zorg krijgt: 
• Verplichte klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) 
 Wmo/Jeugd;
• Rapportages van de leveranciers;
• Analyse van binnengekomen klachten over de 

dienstverlening van gemeente; 
• Analyse van klachten die zijn ingediend bij de gemeentelijke 

vertrouwenspersoon; 
• Analyse van ingediende bezwaar- en beroepschriften.

5.2 Zorg die nodig is

WWW

Daarnaast volgen we zaken als budgetten en aantallen 
aanvragen via de volgende verplichte en reguliere instrumenten:
• De planning & control cyclus rondom begroting, tussentijdse 

rapportages en jaarrekening;
• De verplichte landelijke meetpunten en indicatoren.

http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21415&f=68f193cb1ac2a2b0d7361222a738a81a&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/


5 | HOE METEN WE DE RESULTATEN EN 
 LEGGEN WE VERANTWOORDING AF    

Gedurende de looptijd van dit beleidsplan wordt de ontwikkeling 
binnen het sociaal beleid breed gevolgd en vastgelegd in een jaarlijkse 
monitorrapportage. De uitvoering van de vastgestelde beleidskeuzes 
evalueren we tussentijds na twee jaar. In 2020, het laatste jaar van dit 
beleidsplan, wordt een eindevaluatie opgeleverd.

Kwaliteitszorg kent een wettelijke basis binnen diverse bepalingen 
van de wetgeving in het Sociaal Domein. Wij zetten in op behoud 
van de goede kwaliteit van ondersteuning en hulp, met keuzevrijheid 
voor de inwoners en met de zekerheid dat er altijd maatschappelijke 
ondersteuning en hulp is voor hen die deze niet zelf kunnen regelen. 
We leggen de kwaliteitscriteria van ondersteuning en hulp vast in 

5.4   Evaluatie

5.5 Kwaliteit

Bij samenwerking tussen partijen in het Sociaal Domein is 
het kunnen delen van gegevens binnen en over domeinen 
een randvoorwaarde. Het gaat daarbij ook over het delen 
van persoonsgegevens. Wij zijn ons  bewust van het feit, dat 
wij verantwoordelijk zijn voor een goede en zorgvuldige 
omgang met persoonsgegevens van inwoners. Bij het inrichten 
van deze verantwoordelijkheid is de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP) leidend. Het spreken over personen 
en het delen van persoonsgegevens is mogelijk wanneer de 
betrokken inwoner hier desgevraagd toestemming voor heeft 
gegeven. De gemeente heeft zich ook geconformeerd aan de 
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). 
Hiermee is de informatiebeveiliging gewaarborgd. De bij de 
gegevensverwerking betrokken bestaande en nieuwe systemen 
worden onderworpen aan de baselinetoets in het kader van de 
BIG. Zo wordt vastgesteld dat de processen en systemen ‘BIG-
proof’ zijn. In de contracten met onze samenwerkingspartners 
zijn de aspecten privacy en informatieveiligheid als belangrijk 
aandachtspunt opgenomen. Van de samenwerkingspartners 
wordt verwacht dat zij dezelfde eisen stellen aan privacy en 
informatieveiligheid.

5.6 Privacy/gegevensbeveiliging 
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We willen de reguliere monitoring doorontwikkelen met het (laten) 
uitvoeren en inbrengen van:
• Een wijkscan/monitoring: een digitaal systeem waar vele aspecten 

van wonen, welzijn en zorg op wijkniveau kunnen worden 
bekeken en gevolgd;

• Brede Klanttevredenheidsonderzoeken: hierbij bevragen de 
netwerkpartners elkaar over inzet, resultaat en samenwerking. 
We willen in samenwerkingsafspraken vastleggen dat onze 
partners ook dergelijk netwerkonderzoek doen met als doel de 
samenwerking te optimaliseren;

• Rapportages van maatschappelijke partners: vele van onze 
maatschappelijke partners rapporteren periodiek over delen van 
het Sociaal Domein. Voorbeelden zijn cijfers van het AMW, SWL, 
MEE, JGZ, VVE-verwijzingen, leerplicht, organisaties uit sport en 
cultuur etc. Relevante gegevens hieruit willen wij toevoegen aan 
onze Sociaal Domein monitoring. 

5.3 Samen met anderen
subsidie-afspraken en inkoopvoorwaarden. Daarbij gaat het 
onder andere om alle verplichte, branche specifieke keurmerken 
voor de uitvoering van de te leveren dienstverlening, die 
voortvloeien uit de Wmo, Jeugdwet of van toepassing zijnde 
beroepsverenigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om BIG-
registratie of HKZ-certificering. Met de onderzoeken en 
monitoring zoals hierboven vermeld en met de evaluatie van 
subsidie en inkoopvoorwaarden, wordt gemeten of wordt 
voldaan aan de subsidie en inkoopafspraken. 
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Substitutie van zorg, 
de kanteling in de 
0e, 1e en 2e lijn; 
figuur ontwikkeld 
door Menzis zorgverzekeraar

Voor de uitvoering van dit beleid zijn de in de begroting en door het 
rijk toegekende beschikbare middelen kader stellend. Voor het Sociaal 
Domein breed, programma 1 in de programmabegroting, gaat het in 
totaal om ruim 42 miljoen (financieel overzicht programma 1 2017 )
in 2017. Daarvan is zo’n 19 miljoen (financieel overzicht nieuwe taken 
sociaal domein per 1-1-2015  ) beschikbaar voor de nieuwe taken 
WMO, Jeugd- en Participatiewet per 1-1-2015. De omvang van deze 
beschikbare middelen beweegt nog sterk. Na de eerste kortingen bij de 
start van het nieuwe beleid in 2015 worden er vanaf 2017 opnieuw 
flinke structurele kortingen in de algemene uitkering doorgevoerd. 
Het is belangrijk om te doen wat nodig is om de kosten voor zorg en 
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Dit figuur is ontwikkeld door Menzis, een van de grootste zorgverzekeraars in Gelderland-
Midden. De nieuwe regionale visie op P ublieke Gezondheidszorg van de zestien gemeenten 
in Gelderland- Midden legt het accent nog sterker dan voorheen op preventie en (versterken 
van) de eigen kracht van inwoners. O m invulling te kunnen geven aan het (lokale) positieve 
gezondheidsbeleid is de inzet noodzakelijk van alle betrokken partijen in het gemeentelijke- 
en het zorgdomein. De afgelopen jaren zijn zorgverzekeraars meer betrokken geraakt bij het 
gemeentelijke gezondheidsbeleid. O nze ambitie is om regionaal te onderzoeken op welke 
wijze de zorgverzekeraar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil en kan dragen voor de 
uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten en zorgverzekeraar hebben hierin een 
gemeenschappelijk belang; vroegtijdig ingrijpen (preventie) voorkomt hoge zorgkosten in 
de toekomst. A lle reden om vanuit de regio de dialoog met de zorgverzekeraar aan te gaan. 
Z owel de gezondheidszorg als het sociaal domein maken een vergelijkbare kanteling door 
naar meer eigen kracht en regie. Door deze kanteling verandert ook de manier waarop we 
invulling geven aan preventie. P reventie kent vier niveaus. En op elk niveau worden activitei -
ten uitgevoerd die bijdragen aan de opgaven binnen de publieke gezondheid en aan die van 
het sociaal domein. In bijlage 3 staan de voorbeelden. De raakvlakken met de zorgverzeke -
raar liggen vooral op de twee hoogste niveaus van preventie (geïndiceerd en zorg 
gerelateerd) en bieden daarom een goede ingang voor de dialoog. 

FI G UUR 4: PREVENTIE P IRAMI D E

De kanteling (het omdenken) in de 0 e  lijn (gemeentelijke taken op het sociaal domein en het 
domein van de publieke gezondheid) hangt samen met de gewenste kanteling in de 1 e  en 2 e  
lijns zorg. En dat moet ook, want het betaalbaar houden van de zorg is een van de grootste 
opgaven voor zowel de publieke – als de curatieve gezondheidszorg. Hoe meer problemen 
er in de 0 e  lijn worden voorkomen, hoe minder zorg er nodig is in de 1 e , 2 e  en zelfs 3 e  lijn. 
Het figuur hierna laat deze kanteling zien. 

FI G UUR 3: S UBSTITUTIE VAN ZOR G . DE KANTELIN G  IN D E 0 e , 1e  EN 2 e  LIJN.

D E OPGA V EN V OO R  DE 
PUBLIEKE GEZONDHEIDSZO R G; 
WAT PAKKEN WE AAN? 

De N ederlandse GGD’en hebben de wettelijke taak om voor de gemeen -
ten inzicht te krijgen in de gezondheid van hun inwoners. De informatie 
die met deze taak gegenereerd wordt is niet alleen beschikbaar voor de 
gemeenten, maar ook voor het RIVM , dat er elke vier jaar gebruik van 
maakt voor de V olksgezondheid Toekomst V erkenning ( VTV ). 
In de VTV  ‘Een gezonder N ederland’  (juni 2014) heeft het RIVM  
onderzocht hoe de huidige stand van zaken is met betrekking tot de 
volksgezondheid en welke trends er in de toekomst te verwachten zijn. 
Z o wordt duidelijk waar de P ublieke Gezondheidszorg op in moet 
zetten. O p basis hiervan benoemt de minister speerpunten voor 
gezondheidsbeleid. Gemeenten moeten, volgens de Wpg, deze 
landelijke speerpunten vertalen naar lokaal beleid. 

w
w

w

Een gezonder N ederland
www.volksgezondheidtoe -
komstverkenning.nl/

ondersteuning op termijn beheersbaar te houden. Afschalen van zorg is 
alleen mogelijk, als investeringen in preventie en gebiedsgericht werken 
ook mogelijk zijn. Daarom is het nodig om de traditionele schotten tussen 
middelen waar nodig weg te nemen. Dit vraagt enerzijds vernieuwing 
en lef maar ook dat we steeds beter in control moeten zijn om deze 
vernieuwing verantwoord in te kunnen zetten. Uiteraard garanderen 
we  daarbij steeds dat de inwoners kunnen rekenen op noodzakelijke 
individuele voorzieningen. 
De noodzakelijke financiële middelen worden steeds in de normale 
planning en control cyclus aan de gemeenteraad voorgelegd. Waar er 
extra middelen nodig zijn zullen we die in de kadernota voorleggen.

>> financieel overzicht programma 1 2017 WWW
>> financieel overzicht nieuwe taken sociaal domein per 1-1-2015 

http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21463&f=76d2b8b5990d15dcb628ac655be86a19&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21466&f=3e9dec1a8c207636857a339a309d0189&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21466&f=3e9dec1a8c207636857a339a309d0189&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21463&f=76d2b8b5990d15dcb628ac655be86a19&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21463&f=76d2b8b5990d15dcb628ac655be86a19&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6 
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21466&f=3e9dec1a8c207636857a339a309d0189&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
http://www.lingewaard.nl/document.php?m=23&fileid=21466&f=3e9dec1a8c207636857a339a309d0189&attachment=0&c=38017&preview=1&previewcode=2f7d8966f5e847615fa94486352810c6
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De gemeente en zelfs de Lingewaardse samenleving 
staat voor de uitdaging om zichzelf te veranderen. 
Deze verandering is nodig om de uitvoering 
betaalbaar te houden maar biedt ook kansen voor 
alle partijen. Inwoners en instellingen krijgen meer 
mogelijkheden om inbreng te leveren en initiatieven 
te nemen. De overheid wil van “bepalen en regelen” 
steeds beter gaan samenwerken met partners en 
inwoners. Daarvoor moeten verhoudingen ver-
anderen en kokers worden doorbroken. Binnen de 
overheid als het gaat om bijvoorbeeld de scheiding 
tussen ruimtelijk beleid en het sociaal beleid. Bij onze 
partners en instellingen gaat het daarbij om nieuwe 
ideeën en innovatie in aanpak maar vooral gaat het 
er om dat zij in de uitvoering over hun eigen grenzen 
heen kijken en samenwerken in het belang van de 
cliënt, onze inwoner. Elkaar vertrouwen, ieders 
kwaliteiten benutten en meer loslaten zijn daarvoor 
kernbegrippen.

Ook een belangrijke uitdaging is om doelstellingen 
helder te formuleren en resultaten te kunnen meten. 
De beoogde verandering gaat om grote strategische 
lijnen, die in concrete uitvoering zichtbaar moeten 
worden gemaakt. Daarbij gaat het om nieuwe 
werkvormen die tot stand moeten komen, om 
tevredenheid van inwoners en onze partners over 
dienstverlening en samenwerking, over behoud van 
kwaliteit en zorgvuldigheid en ook om financieel 
inzicht en meetbare resultaten. Dit gaan we 
concretiseren in tweejaarlijkse uitvoeringsplannen 
waarin staat beschreven wat we hiervoor in die twee 
jaar gaan doen en in monitoring zoals in dit plan 
beschreven.

De beleidskeuzes in een overzicht  -  
opmaat voor de uitvoeringsplannen 

Gebiedsgericht werken:
A.1 Gemeentelijk consulenten en gebiedscoördinatoren werken ook op locatie in 

de wijk of kern.

A.2 We stimuleren dorpsontwikkelplannen en leefbaarheidsinitiatieven.

A.3 We versterken samen met de beheerders de functie van de Sociaal Culturele 

Centra in de kernen.

A.4 We zorgen voor inzicht in de samenleving van de verschillende kernen door 

middel van een wijkscan/monitor

Preventie en het juiste niveau van ondersteuning en zorg
B.1 We willen meer investeren in preventie en het juiste niveau van onder-

steuning en hulp. Daarom subsidiëren we algemene basisvoorzieningen, 

de gemeentelijke 1e lijns voorzieningen en inwonersinitiatieven gericht op 

maatschappelijke participatie en de overige doelen van het beleid Sociaal 

Domein.

B.2 We zetten samen met onze partners in op doorlopende ontwikkelingslijnen 

en een succesvolle schoolloopbaan. 

B.3 We ontwikkelen samen met partners nieuwe vormen van dagactiviteiten. 

B.4 We versterken en actualiseren het beleid voor vrijwilligers en mantelzorgers. 

 

Meer en beter samenwerken
C.1 We passen het principe 1gezin – 1plan – 1regisseur toe.

C.2 We versterken de samenwerking met onze autonome partners om de doelen 

van het Sociaal Domein te realiseren. 

C.3 We ontwikkelen samen met onze partners de bestaande zorgnetwerken 

rondom jeugd zodanig door, dat er een effectieve en efficiënte zorgstruc-

tuur is.

C.4 We ontwikkelen de samenwerking met onze partners in het Lokaal Zorg 

Netwerk door. 

C.5 Wij gaan (lokale) werkgevers nog actiever betrekken bij activiteiten in de 

samenleving.
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