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1 Inleiding 
 

In 2014 hebben Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren beleidsplannen opgesteld voor Wmo, Jeugd-

hulp en Participatie. Daarmee bereidden de drie samenwerkende gemeenten zich voor op de decen-

tralisaties in het sociaal domein. 

In juli en augustus 2016 is in Stichtse Vecht een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de beleidsplan-

nen. De eindevaluatie is gedaan in april en mei 2018. Daarvan is dit de rapportage. 

 

Beleidsplannen van na 2014 zijn niet in deze evaluatie meegenomen. Dit omdat zij óf een andere 

mate van detail c.q. abstractie hebben (bijvoorbeeld het minimabeleid) óf een andere looptijd hebben 

(zoals beleid voor schuldhulpverlening). Hierop is echter een uitzondering: de nota Ouderenbeleid. 

Vanwege de nauwe samenhang met het Wmo-beleid en het feit dat deze nota ook loopt tot eind 2018, 

is deze nota wel meegenomen in deze evaluatie. 

 

 

Opzet en reikwijdte eindevaluatie beleidsplannen sociaal domein 
De opzet van de eindevaluatie is als peiling voorgelegd aan de commissie sociaal domein op 3 okto-

ber 2017. De input van de commissie is gebruikt bij de uitvoering van de eindevaluatie. 

 

Tijdens de tussentijdse evaluatie bleek dat het niet mogelijk is om de drie beleidsplannen integraal te 

evalueren. Ze verschillen te veel van elkaar qua mate van abstractie en detail. 

Daarom zijn de tussenevaluatie en de eindevaluatie pragmatisch opgezet. Voor de beleidsnota’s 

Jeugdhulp en Participatie zijn de belangrijkste overstijgende thema’s geselecteerd en als leidraad voor 

de evaluaties genomen. Bij het beleidsplan Wmo vindt een rapportage plaats op de doelstellingen. 

 

Verzamelen input 

De gegevens voor deze eindevaluatie zijn op verschillende manieren en uit verschillende bronnen ver-

zameld. Lees bijlage 2 voor een toelichting. 

Informatie, onderzoeken en gegevens die beschikbaar zijn gekomen na juni 2018, zijn niet meer be-

trokken bij deze evaluatie. 

 

Input en betrokkenheid adviesraden 

Er zijn evaluatiegesprekken gevoerd met de Adviesraad sociaal domein, het UW Ouderplatform en de 

Seniorenraad. Hun input is verwerkt in de evaluatie. Daarnaast is hen gevraagd een formeel advies uit 

te brengen op het concept van deze eindevaluatie. 

 

 

Leeswijzer 
In de rapportage maken we een onderscheid tussen evaluatie en beleidsverantwoording. 

Na de inleiding en een algemeen, domein overstijgend hoofdstuk, volgen de hoofdstukken 3 t/m 6 met 

daarin de evaluatie van de vier genoemde beleidsplannen. De volgende vragen worden per beleids-

plan besproken: 

1. Wat was de bedoeling? 

2. Wat is ervan terecht gekomen? 

3. Wat ging er goed? 

4. Leerpunten en opgaven voor de komende jaren. 

 

In hoofdstuk 7 sluiten we de evaluatie af met een aantal aandachtspunten die we meenemen bij het 

opstellen van het nieuwe integrale beleidsplan sociaal domein. 

De beleidsverantwoording vindt u in bijlage 1. Daarin is beschreven wat er de afgelopen jaren is ge-

daan ter uitvoering van de beleidsplannen. 
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2 Domein overstijgend 
 

Dit hoofdstuk bevat een terugblik op enkele ontwikkelingen en thema’s in het sociaal domein in de af-

gelopen twee jaar, die de drie beleidsterreinen overstijgen. 

 

 

Transformatieplan sociaal domein 
In januari 2017 is het Transformatieplan sociaal domein besproken in de gemeenteraad en is budget 

beschikbaar gesteld om dit uit te voeren. Met het uitvoeren van het Transformatieplan geven we con-

creet invulling aan het eerder door de raad vastgestelde Dienstverleningsmodel sociaal domein. 

Het is de bedoeling om met onze organisatie, inwoners en samenwerkingspartners een beweging te 

maken richting: 

 Resultaat en zelfredzaamheid van onze inwoners 

 Beleidsregie door gemeente Stichtse Vecht 

 Ruimte voor professionals 

 Innovatie en ondernemerschap 

 

Om dit mogelijk te maken is de personele begroting voor het sociaal domein structureel verhoogd en 

zijn voor de jaren 2017 en 2018 middelen beschikbaar gesteld. In december 2017 is de gemeenteraad 

met een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang van de transformatie op dat moment. 

Aan het eind van 2018 wordt weer aan uw gemeenteraad gerapporteerd over de stand van zaken.   

 

 

Transformatie binnen de eigen organisatie 
Wanneer we de visie en het Transformatieplan willen realiseren is het noodzakelijk om anders te wer-

ken met elkaar. Dat doen we geleidelijk aan, aangezien dit geruime tijd energie en aandacht verdient. 

Dat ‘anders’ kent een aantal leidende principes, zoals efficiënt, vraaggericht en praktijk gestuurd wer-

ken. Voor ieder principe geldt dat dit concreet vertaald wordt naar de situatie in Stichtse Vecht. Die 

vertaalslag vindt nu plaats, in 2018, samen met de betrokken medewerkers. 

 

Het helpt als ook de inrichting van de gemeentelijke organisatie wordt aangepast aan de visie en 

de beoogde doelen. De herinrichting van de organisatie is daarmee een voorwaarde om de doelen te 

kunnen bereiken. 

 

Het sociaal domein was tot voor kort binnen de gemeente ingericht langs vakdisciplines. Er was en is 

veel expertise in de verschillende vakgebieden. Professionalisering van de verschillende vakgebieden 

op zich is dan ook geen doel van deze verandering; wel de aansluiting op elkaar zodat we samen de 

klant beter kunnen helpen: integraal werken. 

 

Vanuit de visie zijn de volgende inrichtingsprincipes gehanteerd bij de organisatorische herinrichting 

van het sociaal domein: 

1. van aanbodgericht naar vraaggericht 

2. van standaardisering naar maatwerk 

3. van ad hoc naar trendgestuurd 

4. van verkokerd naar integraal werken 

Dit heeft geleid tot de drie teams in het sociaal domein, zoals die nu werkzaam zijn: team Toegang, 

team Strategie & Regie en team Bedrijfsvoering. Deze teams startten in november 2017 en zijn volop 

in ontwikkeling om integraal en effectief te kunnen werken aan de doelstellingen voor het sociaal do-

mein en onze inwoners. 
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Een Sterke Basis in Stichtse Vecht 
In juli 2015 heeft het college een pakket van extra maatregelen vastgesteld om een impuls te geven 

aan preventie. Doel van het pakket is om inwoners in staat te stellen de zorg voor elkaar bijtijds en 

goed te organiseren. Preventie en versterking van inwonersinitiatief vormen de rode draad in het pak-

ket maatregelen. 

 

Het succes van dit traject gaf aanleiding om hiermee door te gaan. Dit is door de gemeenteraad be-

krachtigd met het in november 2017 vaststellen van de nota Een Sterke Basis en het beschikbaar stel-

len van budget voor de uitvoering hiervan. Onderdeel van Een Sterke Basis is het Initiatievenbudget. 

Dit is beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving, gericht op kwetsbare inwoners. In mei/juni van 

dit jaar is een promotiecampagne geweest waarin we inwoners en organisaties opriepen om hiervoor 

subsidieaanvragen in te dienen. 

 

In mei 2018 zijn nagenoeg alle initiatieven, zoals beschreven in de nota, gestart en ‘lopend’. 

Tot juni 2018 zijn zeven aanvragen voor subsidie uit het initiatievenbudget Sterke Basis aangevraagd 

of in voorbereiding. Daarvan is er één gestart, één wordt afgewezen en de anderen zijn in behande-

ling (dus al ingediend) of in voorbereiding. 

 

 

Sociaal wijkteam 
Samenwerking 

De afgelopen twee jaar is veel geïnvesteerd in de samenwerking tussen de sociaal wijkteams en di-

verse partijen. Extern valt te denken aan zorgpartners zoals Altrecht op het gebied van GGZ-proble-

matiek, Leef Maatschappelijke Dienstverlening in het kader van vroegsignalering van schuldenproble-

matiek en Samen Veilig waar het gaat om het veilig laten opgroeien van minderjarigen. Intern is aan-

dacht uitgegaan naar samenwerking met Openbare Orde en Veiligheid, bijvoorbeeld binnen de Per-

soonsgerichte Aanpak, met Werk & Inkomen waar het gaat om het samen toepassen van maatwerk 

en met Burgerzaken in het kader van briefadressen. 

 

Samenstelling 

Qua samenstelling zijn de wijkteams grotendeels gelijk aan de oorspronkelijke opzet: Buurtzorg Jong 

neemt deel als integrale partner voor jeugd en Kwadraad is de partner voor volwassenenvraagstukken 

en schoolmaatschappelijk werk. Wanneer sprake is van complexe hulpvragen op meerdere leefgebie-

den vanuit zowel jeugd/opvoeding als volwassenen/ouders, wordt gezamenlijk opgetrokken. De wijk-

verpleging is niet langer actief binnen het sociaal wijkteam; zij bevindt zich in de eerste schil erom-

heen. De formatie is sinds de start grotendeels gelijk gebleven. Bij Buurtzorg Jong is de formatie twee-

maal uitgebreid in verband met een toenemend aantal hulpvragen. De rol van generalist (meewerkend 

voorman) is doorontwikkeld naar die van kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator heeft de expli-

ciete opdracht gekregen om integrale samenwerking met andere clusters, binnen en buiten team Toe-

gang, te bevorderen.  

 

Huisvesting 

De sociaal wijkteams opereren zoveel mogelijk vanuit de wijk en bij de inwoners thuis. Om korte lijnen 

te onderhouden hebben zij zogenoemde satellietlocaties in de wijk. In Maarssenbroek heeft het soci-

aal wijkteam onlangs een pand betrokken samen met Altrecht, Indigo en de POH-jGGZ. 

 

  

Enkele opgaven voor de komende periode zijn: 

 Het monitoren van de individuele projecten en het in kaart brengen van de effecten, 

 Campagne blijven voeren onder inwoners en organisaties, om subsidieaanvragen voor 

vernieuwende initiatieven in te dienen, 

 Onderzoeken hoe initiatieven met positieve resultaten en effecten structureel kunnen 

worden ingebed. 
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Team Toegang 

De sociaal wijkteams zijn opgegaan in het nieuwgevormde team Toegang. Daarmee behoren de me-

dewerkers van de sociaal wijkteams tot hetzelfde team als de medewerkers van Werk, Inkomen, 

Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo en Leerlingenvervoer. De Sociaal Wijkteams worden in Q3 en Q4 

van 2018 geëvalueerd.  

 

 

Monitoring 
De Monitor Sociaal Domein wordt drie maal per jaar uitgebracht. Het is een instrument dat in ontwik-

keling is en blijft, in samenspraak met de gemeenteraad. 

Andere instrumenten zijn de jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd, de tweejaarlijkse 

Sociale Kracht Monitor (uitgevoerd in U10-verband) en de monitoringsgesprekken die gevoerd worden 

met gecontracteerde aanbieders. 
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3 Evaluatie Wmo 
 

Wat was de bedoeling 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ingevoerd in 2007. In 2015 kwam een aanvulling op 

de Wmo: de nieuwe Wmo 2015. Deze wet heeft drie doelen:  

 Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk,  

 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie  

 Het bieden van opvang.  

 

Daarnaast is in de Wmo vastgelegd dat het beleidsplan erop gericht moet zijn dat:  

 Mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen,  

 Mensen die beschermd of in opvang wonen, zo snel mogelijk weer op eigen kracht kunnen 

deelnemen aan de samenleving.  

Deze doelen en richtlijnen zijn het uitgangspunt voor het beleidsplan Wmo ‘Voor Elkaar’ 2015-2018.  

 

 

Wat is er van terecht gekomen 
De sociale samenhang binnen de verschillende wijken en kernen in onze gemeente is groot. Om de 

onderlinge betrokkenheid verder te bevorderen ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners om 

elkaar te ontmoeten en te helpen. Of de sociale samenhang hiermee daadwerkelijk is verbeterd is niet 

onderzocht. 

 

Inwoners van Stichtse Vecht hebben gebruik gemaakt van een breed scala aan algemene voorzienin-

gen aangeboden door verschillende organisaties. Een laagdrempelige voorziening voor inwoners met 

een hulpvraag is onafhankelijke cliëntondersteuning. Het aanbieden van onafhankelijke cliëntonder-

steuning is een verplichting vanuit de Wmo. In 2017 is de aanpak voor onafhankelijke cliëntondersteu-

ning vernieuwd. In hoeverre cliëntondersteuning bijdraagt aan het bevorderen van de zelfredzaamheid 

en participatie is niet goed te zeggen.  

 

Naast het gebruik van algemene voorzieningen zijn er de afgelopen jaren maatwerkvoorzieningen ver-

strekt binnen de Wmo. Uit het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat cliënten zich beter 

kunnen redden door de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Dat heeft een positief effect op de 

zelfstandigheid thuis. Hoe groot dat effect precies is, blijkt lastig meetbaar. 

 

 

Wat ging er goed 
De ondersteuning van mantelzorgers, inwoners met dementie en vrijwilligers heeft de afgelopen jaren  

veel aandacht gekregen. Dit heeft tot veel waardering geleid onder inwoners. Vanwege de inzet op de 

ondersteuning van mantelzorgers is in juni 2018 het predicaat ‘mantelzorgvriendelijke werkgever’ ver-

strekt aan de gemeente. 

 

De vernieuwende aanpak van cliëntondersteuning krijgt ook veel waardering en heeft er toe geleid dat 

Stichtse Vecht één van de landelijke koplopers cliëntondersteuning is. Het gebruik van cliëntonder-

steuning is de afgelopen jaren toegenomen en inwoners zijn tevreden over de kwaliteit. 

 

De afgelopen jaren is de tevredenheid over de kwaliteit van dienstverlening binnen de Wmo onder in-

woners toegenomen. Daarbij gaat het om de kwaliteit van dienstverlening van de gemeente en van 

aanbieders. Inwoners geven daarbij aan dat zij zich beter kunnen redden door de zorg en ondersteu-

ning die zij ontvangen. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid. 
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Leerpunten en opgaven voor de komende jaren 
Preventie en vroegsignalering verdient de komende jaren meer aandacht. Vroegtijdige signalering 

vindt al plaats bij buurtbewoners, winkelpersoneel, postbodes en (sport)verenigingen die zich zorgen 

maken over een inwoner. Zij moeten handvatten krijgen om aan de inwoner zelf te vragen of er wat 

aan de hand is en of zij ondersteuning nodig hebben. Ook moeten zij weten waar ze voor advies te-

recht kunnen en hun signalen kunnen neerleggen. Voorkomen moet worden dat meldingen ‘anoniem 

over de schutting’ worden gegooid.  

 

Het afschalen van zware zorg naar vormen van lichtere ondersteuning blijkt moeilijk te zijn. De ko-

mende jaren moet hiervoor meer samengewerkt worden met aanbieders. Casemanagement kan daar-

bij een rol spelen. Kanttekening hierbij is wel dat bij bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld inwoners met 

dementie) het niet altijd mogelijk is om zorg af te schalen. 

 

De verbinding tussen zorg en welzijn kan ook nog beter in Stichtse Vecht. Hierdoor kunnen er nieuwe 

vormen van begeleiding en dagbesteding ontstaan.  

 

Of de huidige doelstellingen de Wmo worden behaald is moeilijk te meten. Bij het door ontwikkelen 

van het Wmo beleid moeten we ons hiervan bewust zijn. Meer regie voeren en betere monitoring zorgt 

er voor dat we beter zicht krijgen op het realiseren van de doelstellingen. De komende jaren moet hier 

nog meer de focus op komen te liggen. 

 

Daarnaast is het van belang om in gesprek te blijven over de kwaliteit en het doel van de geboden on-

dersteuning. De gemeente en aanbieders zijn inmiddels beter op elkaar ingespeeld binnen de Wmo. 

Dit biedt ruimte om de ondersteuning binnen de Wmo samen verder te ontwikkelen.  
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4 Evaluatie nota Ouderen 
 

Wat was de bedoeling 
De Nota Ouderen Zilver aan de Vecht is integraal opgesteld met aandacht voor verschillende thema’s 

die relevant zijn voor ouderen in Stichtse Vecht. Deze integrale nota Ouderen heeft als doel:  

 het in kaart brengen van de omvang van de doelgroep ouderen binnen de gemeente,  

 het in kaart brengen van de aandachtspunten en knelpunten voor ouderen in Stichtse Vecht, 

 het formuleren van een visie op en beleidsdoelstellingen voor het gemeentelijk ouderenbeleid, 

 een overzicht geven van de actiepunten met betrekking tot het lokale ouderenbeleid. 

 

Vervolgens zijn drie speerpunten benoemd binnen de Nota Ouderen: 

 Mantelzorg, 

 De zorg voor mensen met dementie, 

 Verbinding en afstemming zodat er meer samenhang komt in het aanbod en dit beter toegan-

kelijk wordt voor de doelgroep. 

 

 

Wat is er van terecht gekomen 
Het opstellen van de Nota Ouderen heeft bijgedragen aan het in kaart brengen van de omvang van de 

doelgroep ouderen in en het inzichtelijk maken van de belangrijkste aandachtpunten voor het oude-

renbeleid in Stichtse Vecht. Mantelzorg en de zorg voor mensen met dementie zijn benoemd als 

speerpunten in de Nota Ouderen. De afgelopen jaren hebben beide speerpunten veel aandacht ge-

kregen binnen Stichtse Vecht. De ondersteuning van mantelzorgers en de zorg voor mensen met de-

mentie is de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Verbinding en afstemming is het derde speerpunt bin-

nen de Nota Ouderen. De afgelopen jaren is ingezet op meer verbinding tussen alle partijen in het so-

ciaal domein. Hierdoor weten partijen elkaar beter te vinden en is er meer afstemming en uitwisseling. 

Er zijn ook acties ondernomen om het aanbod voor ouderen beter onder de aandacht te brengen.  

 

 

Wat ging er goed 
Het ondersteuningsaanbod voor ouderen in Stichtse Vecht is groot. Ouderen maken hier graag ge-

bruik van. Het ondersteuningsaanbod blijft in ontwikkeling om er voor te zorgen dat het aansluit bij de 

behoeften van ouderen.  

 

Het aantal geregistreerde mantelzorgers is toegenomen, als onderdeel van de campagne voor het ge-

meentelijk Mantelzorgcompliment, en Steunpunt Mantelzorg heeft de afgelopen jaren veel activiteiten 

ter ondersteuning van mantelzorgers georganiseerd.  

 

In het kader van Samen Dementievriendelijk Stichtse Vecht zijn er de afgelopen jaren verschillende 

projecten gestart voor inwoners met dementie. 

 

Leerpunten en opgaven voor de komende jaren 
De komende jaren is het noodzakelijk om blijvende aandacht te houden voor werkloze senioren. Voor 

oudere werklozen blijft het moeilijker een baan te vinden. In de gemeente Stichtse Vecht zijn er veel 

regelingen waar senioren met een lager inkomen van gebruik kunnen maken. Het is noodzakelijk dat 

deze regelingen blijvend onder de aandacht worden gebracht om het bereik ervan te vergroten. 

De verbinding en samenwerking tussen partijen is noodzakelijk voor succesvol ouderenbeleid. Daarbij 

gaat het niet alleen over de verbinding tussen het sociaal domein en het medisch domein. Ook zal er 

meer verbinding moeten komen met andere domeinen zoals het fysieke domein. Dit vraagt blijvende 

aandacht de komende jaren.  

 
Het aanbod voor zorg- en dienstverlening voor senioren is groot in Stichtse Vecht. De afgelopen jaren 

zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet om dit aanbod onder de aandacht te brengen. Dit 

moet blijvend gedaan worden om daarmee het bereik te verbeteren.  
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Op het gebied van het gezondheidsbeleid gericht op ouderen zijn er de afgelopen jaren weinig stap-

pen gezet. De komende jaren is het noodzakelijk om hier meer activiteiten voor te ontwikkelen. Mo-

menteel wordt gewerkt aan een nieuwe nota gezondheidsbeleid. De bestrijding van eenzaamheid is 

daarbij een belangrijk thema.  
 

Om te bewerkstelligen dat alle senioren in de toekomst langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen 

in Stichtse Vecht moeten er voldoende voorzieningen en geschikte woningen zijn. De afgelopen jaren 

zijn stappen gezet om gezamenlijk aan deze opgave te werken maar dit is niet voldoende. De ko-

mende jaren zal het thema wonen en zorg aandacht moeten blijven krijgen. De toegankelijkheid van 

de openbare ruimte is daarbij ook een belangrijk thema. 

 

Bij het formuleren van doelstellingen binnen het ouderenbeleid moet goed gekeken worden naar de 

lokale situatie en behoeften van ouderen in Stichtse Vecht. De opgaven die hieruit voortkomen moe-

ten de basis vormen voor het formuleren van realistische en haalbare doelstellingen.  
  



12 
 

5 Evaluatie Jeugdhulp 
 
Wat was de bedoeling  

De landelijke doelstelling van de Jeugdwet is om de eigen kracht van de jongere te versterken en het 

zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving te versterken.1 Hier-

bij ligt een opgave om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter en effectiever te maken. 

De hulp loopt uiteen van dyslexie, tot GGZ-problematiek en intramurale zorg.  

 

Voorafgaand aan de transitie van de jeugdhulptaken heeft de gemeenteraad in september 2014 de 

Nota ‘Geen zorg om Jeugdzorg’ vastgesteld. We willen passende zorg en ondersteuning kunnen bie-

den aan kinderen en gezinnen die dit nodig hebben. Onze uitgangspunten zijn in de nota vastgelegd. 

Halverwege 2016 is deze nota tussentijds geëvalueerd en verlengd tot en met 2018. In deze eindeva-

luatie wordt bekeken wat we hebben gerealiseerd om deze doelen te behalen en welke zaken nog 

aandacht behoeven. 

 

De doelstelling zoals beschreven in de nota ‘Geen zorg om Jeugdzorg’ is om binnen de beschikbare 

financiële middelen in te zetten op: 

 Preventie en vroegsignalering 

 Passende hulp dichtbij  

 Integrale hulp  

 Samenwerking in de keten 

 Samenwerking met het onderwijs 

 Kwaliteit en monitoring 

 

Dit willen we bereiken door het versterken van het eigen netwerk en de eigen kracht en hierbij meer 

gebruik te maken van vrijwillige jeugdhulp. Daarmee neemt ook de specialistische zorg percentueel af 

door daar waar mogelijk lichte hulp in te zetten. 

 

 

Wat is er van terecht gekomen  
De eerste periode na de transitie van de jeugdhulptaken was gericht op het continueren van de zorg 

voor de jeugdigen in Stichtse Vecht. Van 2015 naar 2016 zien we een lichte stijging in het totaal aan-

tal cliënten in zorg ten opzichte van het aantal jeugdigen in Stichtse Vecht. Van 2016 naar 2017 is 

sprake van een lichte daling in absolute zin. Het is echter nog te vroeg om te zeggen of we daarmee 

                                                      
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-bij-de-
jeugdwet  

Tabel 1 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-bij-de-jeugdwet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-bij-de-jeugdwet
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het doel hebben behaald om de specialistische hulp te laten afnemen. De stabilisering die we in 

Stichtse Vecht zien, komt niet overeen met de landelijke trend, waar een (sterke) stijging in het aantal 

cliënten in de jeugdhulp te zien is (zie tabel 1).  

 

De middelen die Stichtse Vecht sinds 2015 ontvangt voor de uitvoering van de Jeugdwet zijn elk jaar 

afgenomen. Dit vanwege de bezuiniging en in de verwachting dat de zorg steeds efficiënter en goed-

koper kan worden ingezet. In 2018 voorzien we een tekort op ons jeugdbudget op basis van de reali-

satie in 2017 en de eerste helft van 2018. Het is nog te voorbarig om aan te geven waardoor dit komt. 

Landelijk zien we echter een trend richting steeds meer specialistische dure zorg. Wanneer we kijken 

naar de verschillende producten die de jeugdigen in 2017 hebben ontvangen, is de specialistische 

GGZ (sGGZ) het meest ingezet (tabel 2). 

Onze ambitie was om in te zetten op preventie en vroegsignalering om daarmee zwaardere zorg te 

voorkomen. We hebben de afgelopen jaren hiervoor steeds meer initiatieven zien ontstaan en ook sa-

menwerkingspartners lijken meer bij deze visie aan te sluiten, zoals de KIES-trainingen. Voor meer 

voorbeelden, zie de beleidsverantwoording in de bijlage. 

 

In de keten van jeugdhulp, maar met name bij de (spe-

cialistische) GGZ zien we, net als in de rest van Neder-

land, wachtlijsten waardoor niet alle kinderen direct de 

ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. We zien 

ook dat veel verwijzingen naar Jeugdhulp nog steeds 

langs de gemeente om gaan, zoals verwijzingen via de 

huisarts. Naar schatting gaat meer dan de helft van ver-

wijzingen naar de jeugd GGZ (dus niet jeugdhulp in het 

algemeen) via de huisartsen. Om die reden is met huis-

artsen gewerkt aan passende zorg door de praktijkon-

dersteuner huisartsen voor jeugd-GGZ (POH-jGGZ) te 

faciliteren.  

 
  

Tabel 2 

Een voorbeeld van een preventief middel is 

de KIES-training (Kinderen in echtschei-

dingssituaties). Kinderen die te maken heb-

ben met ouders die gaan scheiden of al ge-

scheiden zijn kunnen deze training samen 

volgen. Zij vinden steun bij elkaar en leren 

hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ook ou-

ders kunnen een online training volgen over 

hoe hun scheiding invloed kan hebben op 

hun kind(eren). 
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Ook zien we de dat bovenregionaal wordt gewerkt aan de transformatie van de essentiële functies:  

drie-milieuvoorzieningen en jeugdzorg plus. Dit is de zwaarste vorm van jeugdhulp. De doelstelling is 

om getransformeerde residentiële zorg te bieden in de regio’s, zoals gezinshuizen en pleegzorg met 

professionele ondersteuning. 

 

 

Wat ging goed 
 Steeds meer partners haken aan op de beweging naar de voorkant in de keten. Er ontstaan mooie 

initiatieven en we zien samenwerking tussen partijen ontstaan. Zo gaan HandjeHelpen en Buurt-

zorg Jong samen werken aan steungezinnen in de wijk. Ook de inzet van praktijkondersteuners bij 

de huisartsen lijkt zware zorg te voorkomen. Zij hebben in 2017 191 kinderen gezien, waarvan 

45% is doorverwezen naar basis- of specialistische-GGZ. De rest van de kinderen (55%) hebben 

zij met maximaal vijf gesprekken kunnen helpen om zonder specialistische hulp verder te kunnen. 

 

 Er komt beweging in de afbouw van essentiële functies zoals residentiële zorg. Hierbij is het nood-

zakelijk dat nieuwe alternatieven opgebouwd worden. In Stichtse Vecht is in 2017 een gezinshuis 

gestart. Dit is een mooi begin. Wij werken momenteel aan meer alternatieven.  

 Stichtse Vecht en de regio Utrecht West krijgen steeds meer zicht op de zorgpaden. Deze gege-

vens zijn verwerkt in een dashboard. Hieruit halen we informatie over de kwaliteit van zorg per 

aanbieder en stapelingen van trajecten in de jeugdhulp en Wmo. Dit dashbord zullen wij verder 

verbeteren en meer gebruiken. 

 

 

Leerpunten en opgaven voor de komende jaren 
 Terugkijken op de afgelopen beleidsperiode, constateren we dat er nog steeds een grote opgave 

ligt voor de transformatie van jeugdhulp. We moeten nog sterker inzetten in op preventie en het 

afbouwen van (dure) zware zorg.  

 Een van de doelstellingen was om de juiste hulp aan jeugdigen te bieden binnen de beschikbare 

budgetten. Het is ons niet gelukt om in 2017 binnen de beschikbare budgetten te blijven. Voor de 

komende periode voeren wij beheersmaatregelen door om de tekorten terug te dringen.  

 Ook ligt er nog een opgave voor de samenwerking in de gehele keten. Denk bijvoorbeeld aan de 

samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, samenwerking bij het tijdig op- of afschalen van 

zorg en zorgen voor goede en tijdige verwijzingen.  

 Om te komen tot nieuwe (getransformeerde) vormen van jeugdhulp merken we dat een verdere 

cultuuromslag nodig is in de gehele keten van de jeugdhulp. Dit leidt uiteindelijk tot een integrale 

en vraaggerichte benadering.  

De POH-jGGZ ziet veel kinderen in Stichtse Vecht. Zo zag zij een meisje dat last had van 

driftbuien. De praktijkondersteuner bood in enkele gesprekken ondersteuning aan het meisje 

en haar ouders. Haar moeder liet achteraf weten: “Ze is helemaal niet boos meer. Het gaat 

heel goed, ook op school. We kunnen er nu zelf verder mee aan de slag. Meer hulp is niet 

nodig” 
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6 Evaluatie Participatie 
 

Wat was de bedoeling 
Gemeenten hebben door de invoering van de Participatiewet de verantwoordelijkheid gekregen voor 

een brede doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze deels nieuwe doel-

groep te bedienen hebben we de beschikking gekregen over diverse instrumenten, zoals loonkosten-

subsidie en proefplaatsingen. Ook kregen gemeenten de opdracht om te komen tot regionale Werkbe-

drijven in de arbeidsmarktregio. Dit regionale Werkbedrijf is gericht op de garantiebanen, beschut werk 

en werkgeversdienstverlening.  

 

Het doel van deze decentralisatie is dat iedereen meedoet aan de samenleving. Het draait om econo-

mische zelfredzaamheid, iedereen die kan werken moet naar vermogen en in zijn eigen onderhoud 

voorzien. De Participatiewet is er op gericht om meer mensen met een arbeidsbeperking te ondersteu-

nen naar de arbeidsmarkt. 

 

Lokaal is dezelfde doelstelling geformuleerd: Het doel is dat iedereen naar vermogen kan deelnemen 

aan de samenleving. In de eerste plaats door middel van regulier werk. Wanneer dat (nog) niet tot de 

mogelijkheden behoort in de vorm van vrijwillige activiteiten of een tegenprestatie. Daarbij zijn uit-

gangspunten benoemd, waaronder:  

 Eigen verantwoordelijkheid,  

 Dichtbij georganiseerd,  

 Vraaggericht,  

 Preventief, 

 Gericht op samenwerking met werkgevers, maatschappelijke instellingen en inwoners. 

 

 

Wat is er van terecht gekomen 
We zijn deels geslaagd in onze ambities en doelstellingen. We hebben verschillende acties en pro-

jecten ingezet om de participatie van onze inwoners te vergroten, zowel lokaal als regionaal, en con-

form de vastgestelde uitgangspunten.  

 

Ondanks deze inspanningen en een aantrekkende economie concluderen we dat het aantal bijstands-

gerechtigden in de gemeente Stichtse Vecht is gegroeid ten opzichte van 2014. Voor een groot deel is 

dit te verklaren door een verhoogde instroom van vergunninghouders en het afsluiten van de Wajong 

en WSW. Mensen die voorheen in deze twee regelingen konden instromen, komen nu bij de ge-

meente terecht voor een inkomen en ondersteuning naar werk. Tegelijkertijd is de uitstroom, van bij-

voorbeeld deze ‘nieuwe’ doelgroepen, te laag geweest. 

 

Dit betekent niet dat we geen mensen hebben ondersteund richting betaald of vrijwilligerswerk en 

deelname aan de samenleving. In de afgelopen vier jaar zijn er namelijk wel degelijk inwoners uitge-

stroomd uit de uitkering.  

 

In 2014 is in het beleidsplan vastgesteld dat overschotten op het Inkomens-deel (BUIG-uitkering) inge-

zet worden voor activiteiten op het gebied van re-integratie. In de praktijk hebben zich geen overschot-

ten voorgedaan. Sterker nog: we hebben, net als vele andere gemeenten, te maken met een tekort op 

de BUIG-uitkering van het Rijk.  

 

De Participatiewet bracht ook de opdracht om regionaal samen te werken op diverse onderdelen. In 

de regionale samenwerking is in de afgelopen jaren focus aangebracht. Sinds de start bestaan er ver-

schillen in beleid, werkwijze en standpunten over regionale samenwerking. In gezamenlijkheid zijn in 

2017 de speerpunten voor de regionale samenwerking benoemd in de vorm van drie actielijnen. Extra 

inspanningen, gericht op het daadwerkelijk in de praktijk brengen van deze focus, zijn echter nodig om 

hier de vruchten van te plukken.  
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Wat ging goed 
 De discussie en besluitvorming rondom het oprichten van Werkbedrijf Stichtse Vecht is goed ver-

lopen. De opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling PAUW wordt hiermee adequaat opge-

vangen voor de WSW-medewerkers uit Stichtse Vecht. Het Werkbedrijf, en bijbehorende inspan-

ningen voor de brede doelgroep, is tegelijkertijd ook een belangrijke uitdaging voor de toekomst.  

 Ook zijn er projecten gestart die gericht zijn op preventie en het voorkomen dat inwoners terugval-

len op een bijstandsuitkering, bijvoorbeeld rondom het vroegtijdig signaleren van schuldenproble-

matiek en kwetsbare jongeren.  

 Een andere positieve ontwikkeling is de eerder genoemde focus in de regionale samenwerking. In 

gezamenlijkheid is gekozen voor drie belangrijke actielijnen, waarmee we ons als krachtige ar-

beidsmarktregio samen inspannen om zoveel mogelijk inwoners aan (betaald) werk te helpen, al 

dan niet met ondersteuning. De komende periode staat zoals gezegd in het teken van het in de 

praktijk realiseren van concrete resultaten. 

 

 

Leerpunten en opgaven voor de komende jaren 
 In 2016 en 2017 is een bestandsanalyse uitgevoerd, deze analyse heeft ons inzicht gegeven in de 

kansen en mogelijkheden van bijstandsgerechtigden in Stichtse Vecht. We zijn er echter niet in 

geslaagd om deze gegevens up-to-date te houden. Zicht hebben op het bestand is echter cruciaal 

in het ontwikkelen van re-integratieactiviteiten en instrumenten.  

 De arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren veranderd, mede door het aantrekken van de economi-

sche situatie. Ondanks de aantrekkende economie zijn wij er nog niet in geslaagd een hogere uit-

stroom te realiseren. De aansluiting tussen dat wat werkgevers vragen en wat inwoners met een 

bijstandsuitkering kunnen is onvoldoende. Het schaap met de vijf poten waar werkgevers naar op 

zoek zijn, kunnen wij niet bieden. Een grote uitdaging ligt in het dichten van het gat tussen vraag 

en aanbod. Dat vraagt inzicht in zowel de vraag- als de aanbodkant en een betere aansluiting van 

de instrumenten die we kunnen inzetten bij werkgevers en voor werknemers. Daar is nog veel 

winst te behalen, zowel in de lokale uitvoering als de regionale samenwerking.  

 Op dit moment beperkt de winst van regionaal samenwerken zich nog vooral tot kennisdeling en 

gezamenlijke werkgeversbenadering via een regionaal WSP. Het is nu tijd om de ambities in de 

praktijk te brengen en daadwerkelijk meer mensen, dankzij de regionale samenwerking, te bege-

leiden naar participatie door werk of vrijwilligerswerk. De eerste stappen daartoe worden gezet. Dit 

vraagt nog veel aandacht richting de nabije toekomst om tot concrete resultaten te komen.  

 De invoering van de Participatiewet bracht ook de tegenprestatie en beschut werk. In de praktijk 

wordt hier nog te weinig uitvoering aan gegeven, zowel op beleids- als uitvoeringsniveau. Een ver-

klaring is voor een deel te vinden in een te krappe formatie, en veel personeelswisselingen. In 

2017 is een formatieve impuls gegeven met het Transformatieplan. Het eerste jaar is gebruikt om 

op stoom te komen en de onderlinge samenwerking tussen de nieuwe teams en collega’s vorm te 

geven. De komende periode moeten we investeren in de verdere verbetering van onze eigen or-

ganisatie. 

 Met de invoering van de Participatiewet en de toestroom van vergunninghouders in de afgelopen 

jaren zijn er nieuwe doelgroepen op ons af gekomen. Nieuwe doelgroepen vragen ook om een 

nieuwe en soms specifieke aanpak, om resultaat te behalen. De afgelopen jaren is op het gebied 

van Participatie nog teveel gewerkt volgens oude werk- en denkwijzen. Het opvangen en onder-

steunen van deze nieuwe doelgroepen verloopt nog veel via reguliere processen, waar achteraf 

gezien vanaf de start een andere aanpak (en extra inspanningen) nodig is. Het toeleiden van in-

woners naar beschut werk, of het toeleiden van vergunninghouders naar werk of vrijwilligerswerk 

is een andere tak van sport gebleken. Het vraagt om het inzetten van andere kennis en vaardighe-

den, waarmee we onszelf moeten toerusten. 
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7 Naar een integrale beleidsnota 
 

Uit de vier evaluaties is een aantal overkoepelende aandachtspunten naar voren gekomen die belang-

rijk zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe integrale beleidsnota Sociaal Domein. Hieronder geven we 

de belangrijkste vijf weer: 

 

Meetbaar 

De monitoring van onze dienstverlening is een belangrijk aandachtspunt. De huidige beleidsnota’s be-

vatten weinig concrete en meetbare doelstellingen waar op kan worden geëvalueerd. Daardoor is het 

effect van het ingezette beleid ook niet inzichtelijk te maken. Ook voor de nieuwe, integrale beleids-

nota geldt dat het meten van beleidseffecten complex en van veel zaken afhankelijk is, waardoor deze 

lastig in SMART-doelstellingen te vatten zijn. In de nieuwe beleidsnota moet gekeken worden hoe we 

beleidseffecten slim inzichtelijk kunnen maken, zodat we het beleid goed kunnen verantwoorden en 

monitoren. Bestaande kwantitatieve instrumenten, zoals de Monitor Sociaal Domein, moeten daar bij 

betrokken worden. 

 

Preventie 

Het belang van het voorkomen dat inwoners, door welke omstandigheid dan ook, (langdurig) afhanke-

lijk zijn van ondersteuning door de gemeente komt terug in de evaluaties op alle beleidsterreinen. In 

het integrale beleidsplan moet preventie daarom een belangrijke plaats krijgen. Dit betekent dat de in-

gezette initiatieven moeten worden voortgezet en nieuwe initiatieven moeten worden gestimuleerd. 

 

Passende ondersteuning 

Het is niet altijd te voorkomen dat er een beroep gedaan wordt op ondersteuning vanuit de gemeente. 

Dit geldt voor alle beleidsterreinen. De ondersteuning die wordt geboden moet zo goed mogelijk aan-

sluiten bij de vraag van de inwoner(s). Daar hebben we stappen te zetten. Passende ondersteuning 

moet daarom een belangrijke pijler zijn binnen de integrale beleidsnota.  

 

Cultuurverandering 

Het bieden van passende ondersteuning vraagt om een vraaggerichte aanpak in de hele keten. Die 

beweging is in gang gezet, maar nog niet overal opgenomen in de manier van denken en handelen.  

 

Samenwerking binnen en buiten het Sociaal Domein 

Om bovenstaande te kunnen realiseren is een samenwerking binnen en buiten het Sociaal Domein 

essentieel. We werken toe naar een integrale beleidsnota Sociaal Domein, waarin niet alleen aan-

dacht moet zijn voor bestaande verbindingen maar ook voor nieuwe samenwerking. Dat betekent in-

vesteren in nieuwe samenwerking tussen het Sociaal Domein en andere beleidsterreinen zoals onder-

wijs, economie, duurzaamheid, wonen en sport. 
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Bijlage 1 - Beleidsverantwoording 
 
1a.  Beleidsplan WMO 
 

Inleiding 

In de Wmo 2015 is opgenomen welke onderwerpen in het beleidsplan aan de orde moeten komen. 

Deze zes onderwerpen vormen de hoofdstukken van het Wmo beleidsplan. Per hoofdstuk zijn doel-

stellingen geformuleerd, waaraan weer actiepunten zijn gekoppeld. Per hoofdstuk wordt het beleids-

plan geëvalueerd. Om een goed beeld te krijgen is het van belang om hier ook de actiepunten bij de 

betrekken. Deze zijn ook geëvalueerd en samengevoegd in een overzicht in bijlage. 

 

Voor de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 waren gemeenten al actief 

op tal van onderwerpen, opgenomen in die wet. Nieuw in 2007 was met name de hulp bij het huishou-

den. De nieuwe Wmo 2015 heeft als belangrijkste toevoeging de verantwoordelijkheid voor gemeen-

ten voor de extramurale begeleiding en (op termijn) maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

 

 

Gebruik van Wmo-voorzieningen in Stichtse Vecht 

2241 Inwoners van gemeente Stichtse Vecht maken gebruik van een of meerdere Wmo-voorzieningen  

in de periode tussen januari en april 2018. Verstrekte gehandicaptenparkeerkaarten worden hierbij 

meegeteld, maar vallen officieel niet onder hulpmiddelen of ondersteuning. Daarbij kan het voorkomen 

dat inwoners gebruik maken van meerdere Wmo-voorzieningen.  3,2% van de bevolking heeft een be-

schikking voor een of meerdere hulpmiddelen (wat varieert van een rolstoel tot een woningaanpas-

sing). Dit aantal is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. Het aantal nieuwe beschikte voorzienin-

gen gericht op ondersteuning (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en begeleiding) is proportioneel geste-

gen met de toename in bevolking. Het aantal trajecten per cliënt is gestegen met gemiddeld 1,8 trajec-

ten per cliënt. Hierdoor is het aantal zorgtrajecten hoger dan het aantal inwoners in zorg.  

 

Het aandeel inwoners met zorgondersteuning is relatief gezien constant sinds 2016. De absolute toe-

name van nieuwe beschikte voorzieningen komt mogelijk door de toename van bevolking en de mate 

van vergrijzing. 
  



19 
 

1. Sociale samenhang 

 

Doelstellingen: 

1. We faciliteren dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen in de wijk;  

2. Versterken van eigen kracht; 

3. We stimuleren initiatieven van bewoners (samenkracht) die gericht zijn op onderlinge hulp; 

4. We bevorderen de toegankelijkheid van voorzieningen, activiteiten, ruimten en informatie voor 

mensen met een beperking.  

 

De sociale samenhang binnen de verschillende dorpskernen en wijken binnen onze gemeente is 

groot. Om de onderlinge betrokkenheid nog meer te bevorderen ondersteunt de gemeente doorlopend 

initiatieven van inwoners om elkaar te ontmoeten en initiatieven van bewoners die gericht zijn op on-

derlinge hulp. We stimuleren inwoners hun netwerk te versterken en aan te spreken. Bijvoorbeeld door 

bij een hulp- of ondersteuningsvraag van een inwoner te kijken naar wat de inwoner kan organiseren 

in het eigen netwerk. Jaarlijks worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op ontmoeting om zo 

de sociale samenhang te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten georganiseerd door Kom 

Erbij. De gemeente zet ook in op betere toegankelijkheid van voorzieningen, activiteiten, ruimten en 

informatie voor mensen met een beperking. Zo is de gemeentelijke website aangepast zodat informa-

tie over zorg en ondersteuning beter vindbaar is. Voor het stimuleren van de sociale samenhang is het 

leefbaarheidsbudget beschikbaar. In 2017 zijn inwonersinitiatieven, wijkcommissies en dorpsraden 

vanuit dit budget ondersteund. Daarbij maken we onderscheid tussen sociale en fysieke initiatieven. 

Voor 2018 is er ook weer een leefbaarheidsbudget beschikbaar. 

 

De komende periode staat in het teken van het verder versterken van de sociale samenhang. De nota 

Een Sterke Basis is eind 2017 vastgesteld. Met deze nota geven we een impuls aan het versterken 

van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de inwoners van Stichtse Vecht. Vanuit deze nota 

is jaarlijks een initiatievenbudget beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving, gericht op kwets-

bare inwoners. We geven daarmee zoveel mogelijk ruimte aan inwoners en partners om met initiatie-

ven te komen. 

 

 

2. Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers 

 

Doelstellingen: 

1. Mantelzorgers ondersteunen en faciliteren zodat zij de zorg goed vol kunnen houden en zorgvra-

gers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen; 

2. Vrijwilligerswerk stimuleren en particuliere initiatieven voor vrijwilligerswerk faciliteren.  

 

Ruim voor de komst van de Wmo 2015 gebeurt er in onze gemeente al veel op dit gebied. Mantelzor-

gers en vrijwilligerswerk werden al ondersteund; met de komst van de Wmo 2015 is deze ondersteu-

ning geïntensiveerd. 

 

Mantelzorgers 

De gemeentelijke inzet is erop gericht mantelzorgers te ondersteunen zodat zij de zorg goed vol kun-

nen houden en zorgvragers zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Naast de in het Schema inventarisatie actiepunten 3 beleidsplannen (zie de bijlage) vermelde actie-

punten en initiatieven is ‘mantelzorg’ in 2016 bestempeld als een bestuurlijk topdossier. Begin 2016 

zijn direct twee impulsen gegeven: 

 structurele versterking van Steunpunt Mantelzorg door verdubbeling van de subsidie; 

 substantiële verhoging van de subsidie van vrijwilligersmaatjes organisatie Handjehelpen. 
  

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om de sociale samenhang in Stichtse Vecht te verster-

ken. De komende periode staat in het teken van het verder versterken van de sociale samen-

hang. De initiatieven uit de nota Een Sterke Basis zijn hiervoor van belang. 
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Daarnaast is voor de mantelzorgondersteuning onderstaand pakket maatregelen vastgesteld, ge-

stoeld op de volgende twee pijlers: 

 we willen geregeld in gesprek met mantelzorgers; 

 bijzondere aandacht voor bijzondere groepen mantelzorgers. 

 

Het vastgestelde pakket ziet er als volgt uit: 

1. Nulmeting & Interactief onderzoekstraject ‘In gesprek met mantelzorgers’ 

2. De waardering 2016 van mantelzorgers 

3. De campagne Werk & Mantelzorg 

4. Mantelzorg en dementie (Samen Dementievriendelijk en Dement Talent) 

5. Jonge mantelzorgers 

6. Dag van de mantelzorg 

 

Met dit uitgebreide pakket aan maatregelen is blijvende, intensieve aandacht voor mantelzorgers ge-

garandeerd. Dat is ook nodig, gelet op het grote belang van mantelzorgers en het beroep dat op hen 

wordt gedaan. 

 

In het najaar van 2016 hebben het Expertisecentrum Mantelzorg (Movisie) en Mezzo (Landelijke Ver-

eniging van Mantelzorgers en Zorgvrijwilligers) een inventarisatie gemaakt van de in onze gemeente 

beschikbare ondersteuning van mantelzorg. Conclusie van beide partijen was dat onze gemeente lan-

delijk gezien hoog scoort. En opnieuw is vastgesteld dat er behoefte is aan meer respijtzorg in de 

vorm van logeeropvang. 

Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd om met mantelzorgers in gesprek te gaan. Naast deze 

‘eigen’ bijeenkomsten organiseert het Steunpunt Mantelzorg maandelijks bijeenkomsten voor mantel-

zorgers. Door mantelzorgers met elkaar in contact te brengen worden ervaringen en verhalen uitge-

wisseld en ondersteunen mantelzorgers elkaar.  

 

De afgelopen jaren (2015 – 2017) is als blijk van waardering jaarlijks een Mantelzorgcompliment uitge-

deeld aan intensieve mantelzorgers in de vorm van VVV-bonnen. In 2015 zijn 350 mantelzorgers be-

reikt, in 2016 860 en in 2017 ging het om 970 mantelzorgers. Het Mantelzorgcompliment wordt ge-

waardeerd door de mantelzorgers.  

 

Predicaat mantelzorgvriendelijke werkgever verkregen 

De campagne Werk & Mantelzorg is in eerste instantie binnen de eigen gemeentelijke organisatie ge-

voerd. Er is onderzoek gedaan onder alle medewerkers waaruit bleek dat onze gemeente landelijk ge-

zien bovengemiddeld goed scoort bij de ondersteuning van werknemers die ook mantelzorgers zijn. 

Toch bleef er nog het nodige te verbeteren, met name in de informatievoorziening.  

De afgelopen jaren vinden er regelmatig mantelzorglunches plaats voor medewerkers die hun werk 

combineren met intensieve mantelzorg. Op basis van de resultaten van het gehouden onderzoek en 

van de aanbeveling vanuit de lunchdeelnemers heeft de directie eind 2017 een pakket van maatrege-

len vastgesteld om het predicaat ‘mantelzorgvriendelijke werkgever’ te verwerven. Dit predicaat is in 

juni 2018 verleend.  

 

Verder is door het Steunpunt Mantelzorg en Kwadraad AMW in het eerste kwartaal van 2018 een drie-

tal goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners die hun werk combineren met inten-

sieve mantelzorg. Komend najaar voeren we ook campagne richting werkgevers in onze gemeente. 

 

Ter ondersteuning van jonge mantelzorgers vonden vanouds gastlessen voor leerlingen en trainingen 

voor mentoren plaats op de VO-scholen in onze gemeente. Dit is beëindigd door enerzijds afnemende 

belangstelling (en overvolle agenda’s) bij de scholen en anderzijds door het wegvallen van Indigo, de 

instantie die deze trainingen verzorgde. Begin 2018 is Handjehelpen een pilot gestart waarin erva-

ringsmaatjes gekoppeld worden aan jonge mantelzorgers. Bij de pilot worden de VO-scholen en het 

jongerenwerk betrokken. Door deze pilot krijgen jonge mantelzorgers meer ondersteuning waardoor 

de kans op overbelasting kleiner wordt. 
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Waardering van mantelzorgondersteuning in Stichtse Vecht 

De afgelopen jaren zijn vragen over mantelzorgondersteuning toegevoegd aan het cliënt ervaringson-

derzoek dat we jaarlijks uitvoeren onder  Wmo-cliënten. 

 

Vraag 2017 2016 2015 

Bij het aanbod van ondersteuning is rekening gehouden met mijn wensen en 

behoeften als mantelzorg (1= helemaal niet mee eens 5 = helemaal mee 

eens) 

3,4 3,3 3,0 

Ik voel mij door het ondersteuningsaanbod minder belast als mantelzorger 

(1= helemaal niet mee eens 5 = helemaal mee eens) 

3,4 3,3 3,2 

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed (1= helemaal niet 

mee eens 5 = helemaal mee eens) 

3,5 3,3 3,3 

Ik weet waar ik kan aankloppen voor mantelzorgondersteuning (1= helemaal 

niet mee eens 5 = helemaal mee eens) 

3,4 3,4 2,9 

 

Tussen 2015 en 2017 is de tevredenheid over de mantelzorgondersteuning toegenomen blijkt uit de 

cliëntervaringsonderzoeken. Mogelijk is dit te verklaren door extra aandacht, ondersteuning en waar-

dering voor mantelzorgers in Stichtse Vecht de afgelopen jaren. 

 

Vrijwilligers 

In Stichtse Vecht bestaat al jarenlang een solide basis voor ondersteuning en promotie van vrijwillige 

inzet, met name vanuit de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht, onderdeel van Welzijn Stichtse Vecht. 

Zij zijn actief op onder andere de volgende gebieden: bemiddelingsfunctie vraag en aanbod organisa-

ties en vrijwilligers, advisering organisaties, ondersteunen inwonersinitiatieven, beheer collectieve vrij-

willigersverzekering (ook voor mantelzorgers), workshops, een jaarlijkse netwerkconferentie en een 

makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stages voor scholieren. 

 

 

3. Preventie 

 

Doelstellingen: 

1. Zorgen dat inwoners, vrijwilligers en professionals weten waar zij signalen kunnen melden; 

2. Door vroegtijdig signaleren voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren; 

3. Zoveel mogelijk hulpvragen in het preventieve ‘voorveld’ oplossen door lichte vormen van onder-

steuning in te zetten. 

 

Vroegsignalering is het vroegtijdig signaleren van een (dreigend) probleem. Een goede uitvoering hier-

van levert informatie op over risico’s. Voor een aantal signaleringsfuncties die meer of minder in de 

crisissfeer liggen (crisisopvang 24 uur, Meldpunt Zorg & Overlast, Advies en Meldpunt Huiselijk Ge-

weld en Kindermishandeling (AMHK) en maatschappelijke opvang) wordt in 2018 gekeken naar een 

andere invulling. Daarbij is het belangrijk dat het meldpunt bekend is bij inwoners en betrokken par-

tijen binnen het sociaal domein. In 2016 zijn er 31 meldingen binnen gekomen bij het Meldpunt Zorg & 

Overlast, in 2017 waren dit er 44. Afhankelijk van de aard van de melding is vervolgens overgedragen 

naar passende zorg en ondersteuning. Het is ook belangrijk dat inwoners weten waar zij een melding 

kunnen doen indien er nog geen sprake is van overlast. Samenwerking tussen verschillende partijen 

is belangrijk zodat meldingen van inwoners goed worden opgepakt. 

 

Preventie is het inzetten van activiteiten om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en te be-

schermen. Door vroegtijdig ondersteuning te bieden wordt geprobeerd om grotere problemen te voor-

komen zodat zwaardere ondersteuning in de toekomst kan worden voorkomen. Een voorbeeld hiervan 

is een pitstop voorziening. In een pitstop voorziening kunnen inwoners terecht voor een korte periode 

De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekre-

gen. Dit heeft tot veel waardering geleid onder inwoners. Met het predicaat mantelzorgvriendelijke 

werkgever zetten we deze ondersteuning de komende jaren voort. 
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(maximaal zes maanden). Terwijl zij tijdelijk in de pitstop voorziening wonen worden ze begeleid om 

zo snel mogelijk weer zelfstandig te kunnen gaan wonen. In 2018 worden de mogelijkheden onder-

zocht om ook in Stichtse Vecht een pitstop voorziening te realiseren.  

 

Campagne Samen Dementievriendelijk 

Eind 2016 is door 16 organisaties in onze gemeente een intentieverklaring ondertekend om te komen 

tot een dementievriendelijke gemeente. Het initiatief hiervoor lag bij de gemeente, Alzheimer Neder-

land en Welzijn Stichtse Vecht. Inmiddels zijn bij vele organisaties trainingen verzorgd en heeft een 

aantal het predicaat ‘dementievriendelijk’ ontvangen. In onze gemeente is supermarkt Albert Heijn een 

van de voortrekkers in deze campagne. Door het verzorgen van trainingen wordt dementie eerder ge-

signaleerd waardoor eerder hulp en ondersteuning geboden kan worden.  

 

 

 

4. Algemene voorzieningen 

 

Doelstellingen: 

1. Het versterken van algemene voorzieningen; 

2. Het gebruik van algemene en laagdrempelige voorzieningen in de wijk staat voorop bij een onder-

steuningsvraag; 

3. Aan mensen die een algemene voorziening nodig hebben maar deze niet zelf kunnen betalen, 

geeft de gemeente een vergoeding of voucher als daarmee inzet van zwaardere ondersteuning 

kan worden voorkomen.  

 

Algemene voorzieningen zijn diensten of activiteiten die toegankelijk zijn zonder indicatie of uitgebreid 

onderzoek. Vaak zijn het diensten die in opdracht van de gemeente worden georganiseerd. Bij alge-

meen gebruikelijke voorzieningen is er geen regie van de gemeente, mensen regelen en betalen het 

zelf, zoals maaltijdservices en particuliere schoonmaakhulp. Welzijn Stichtse Vecht heeft over 2016 en 

2017 een aantal servicediensten (maaltijden, klussendienst en vervoer bijvoorbeeld) aangeboden met 

behulp van vrijwilligers. Deze servicediensten maken het mogelijk dat inwoners langer zelfstandig 

thuis kunnen blijven wonen. De verbinding tussen vrijwilligers en inwoners met een ondersteunings-

vraag draagt bij aan het voorkomen van een sociaal isolement. In 2018 worden de servicediensten 

ook aangeboden door Welzijn Stichtse Vecht. Het blijft noodzakelijk om te investeren in algemene 

voorzieningen, om daarmee het gebruik van duurdere maatwerkvoorzieningen te kunnen beperken.  

 

Na in 2016 de Verkenning ontwikkeling onafhankelijke cliëntondersteuning 2017 Stichtse Vecht te 

hebben uitgevoerd, is, als uitvloeisel daarvan, de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) aanbe-

steed. Vanaf 2017 zijn er vier (nieuwe) aanbieders van OCO actief in Stichtse Vecht. Hierdoor is er 

keuzevrijheid voor inwoners. Gezamenlijk hebben de vier aanbieders een breed palet aan specialis-

men waarbinnen zij ondersteuning aanbieden. Daarnaast is de inzet van ervaringsdeskundigen en de 

doorontwikkeling van de OCO een belangrijk onderdeel van de aanbesteding. Samen met de aanbie-

ders geven wij hieraan vanaf 2017 verder invulling. Zo is veel aandacht besteed aan het beter bekend 

maken van OCO, onder andere door het uitbrengen van een flyer en het inzetten van de gemeente-

lijke communicatiekanalen. 

 

Landelijke koploper cliëntondersteuning 

Dankzij onze vernieuwende aanpak is Stichtse Vecht verkozen tot één van de landelijke Koplopers 

cliëntondersteuning, een project van onder andere de VNG. In het kader van dit koploperschap is in 

2018 een klantreis cliëntondersteuning uitgevoerd. Uit deze klantreis komt naar voren dat de betrok-

Vroegsignalering en preventie verdient de komende jaren meer aandacht. Daarbij is het be-

langrijk dat inwoners weten waar ze een melding kunnen maken en dat er voldoende voorzie-

ningen zijn voor inwoners die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Hiermee wordt voorkomen 

dat problemen ontstaan of verergeren. Ketensamenwerking is daarbij de komende jaren ook 

een belangrijk aandachtspunt zodat meldingen snel en juist worden opgepakt.  
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ken inwoners tevreden zijn met de cliëntondersteuning omdat cliëntondersteuners de juiste ondersteu-

ning bieden en goed de weg weten. Een aandachtspunt is de algemene vindbaarheid van cliëntonder-

steuning voor inwoners. De uitkomsten van deze klantreis bespreken we met de aanbieders en ge-

bruiken we om de OCO verder te ontwikkelen. In 2017 maakten ruim 450 inwoners gebruik van onaf-

hankelijke professionele ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp. Dat is vier keer meer dan het 

jaar ervoor. 

 

 

5. Maatwerkvoorzieningen 

 

Doelstellingen: 

1. Maatwerk leveren waar dat nodig is en voorkomen van automatische inzet van zware ondersteu-

ning; 

2. Inzetten op innovatieve oplossingen in het kader van de begeleiding; 

3. Tegengaan van overlap in maatwerkvoorzieningen.  

 

In 2017 zijn we gestart met een andere manier van werken met betrekking tot de hulp bij het huishou-

den. Alle circa 1000 inwoners met een indicatie voor hulp bij het huishouden hebben een gesprek ge-

had met een Wmo-consulent om te beoordelen wat precies nodig is aan ondersteuning. Als is vastge-

steld dat ondersteuning nodig is, ontvangt de inwoner in ieder geval de ‘basisvoorziening’. Dit is 105 

uur hulp bij het huishouden per jaar. Aanvullend daarop is het mogelijk om een extra maatwerkmodule 

in te zetten bijvoorbeeld als extra hygiëne nodig is bij iemand met longproblemen, als kinderen ver-

zorgd moeten worden of als de cliënt zelf de regie niet meer kan voeren. Ook is een klantreis uitge-

voerd voor hulp bij het huishouden. Hiervoor zijn inwoners geïnterviewd die huishoudelijke hulp ont-

vangen. Eén van de belangrijkste verbeterpunten betreft de communicatie zodat inwoners tijdig weten 

wanneer de huishoudelijke hulp kan starten. 

 

In 2016 en 2017 hebben aanbestedingen van regiotaxi Utrecht plaatsgevonden. Dit was nodig omdat 

er problemen met vervoerders en de stiptheid waren. Bij de aanbesteding in 2017 is daarom nadruk-

kelijk meer ingezet op kwaliteit. Vanaf 1 april 2018 is een nieuwe vervoerder gestart. 

 

Jaarlijks voeren medewerkers Inkoop & Monitoring Utrecht West en de Utrecht West gemeenten 

voortgangsgesprekken met Wmo-aanbieders. Tijdens deze gesprekken bespreken we onder andere 

in hoeverre zij lichtere zorgvormen inzetten om zwaardere zorg te voorkomen. In Utrecht West zijn di-

verse aanbieders die innovatieve oplossingen aanbieden in het kader van begeleiding. Een voorbeeld 

hiervan is beeldbellen bij begeleidingstrajecten. Hierdoor is het mogelijk om vaker contact te hebben 

met begeleiders als iemand zelfstandig woont. Door aanbieders worden ook steeds vaker ervarings-

deskundigen ingezet bij begeleiding. 

 

In de Wmo is bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht op alle Wmo-voorzienin-

gen. Dit toezicht heeft betrekking op enerzijds calamiteiten en anderzijds de kwaliteit (die de aanbie-

ders leveren) en is belegd bij de GGD-regio Utrecht. De toezichthouder bezoekt in beginsel alle Wmo-

aanbieders en doet onderzoek naar de kwaliteit. Ook op basis van signalen kan de GGD een onder-

zoek starten. In 2016 zijn er door de GGD 69 aanbieders bezocht. Over 2017 zijn de cijfers nog niet 

bekend.  

 
  

Stichtse Vecht is één van de landelijke koplopers voor onafhankelijke cliëntondersteuning 

geworden. De vernieuwende aanpak krijgt veel waardering. Naast cliëntondersteuning heb-

ben inwoners de afgelopen jaren gebruik gemaakt van een breed scala aan algemene voor-

zieningen aangeboden door verschillende organisaties. De doorontwikkeling van de alge-

mene voorzieningen en onafhankelijke cliëntondersteuning zal de komende periode aan-

dacht blijven krijgen. 
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Uit de jaarlijks gehouden cliëntervaringonderzoeken blijkt dat inwoners in het algemeen tevreden zijn 

over de kwaliteit van de voorzieningen en de bijbehorende dienstverlening: 

 

Kwaliteit van de zorg/ondersteuning (1= Helemaal niet mee eens; 5 = Hele-

maal mee eens) 

2017 2016 2015 

Ik vind de kwaliteit van de zorg/ ondersteuning die ik krijg goed  4,0 4,0 3,8 

De zorg/ ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag  4,0 4,0 3,8 

Door de zorg/ ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden  4,0 4,0 3,8 

Door de zorg/ ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven  3,9 3,9 3,7 

 

Tussen 2015 en 2017 is de tevredenheid over de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die inwoners 

hebben ontvangen toegenomen. Mogelijke verklaring hiervoor is dat inwoners meer gewend zijn aan 

de zorg/ondersteuning die zij ontvangen via de Wmo. 

 

 

6. Maatwerkvoorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

 

Doelstellingen: 

1. Inzetten op preventie om de toestroom naar maatschappelijke opvang te voorkomen; 

2. Inzetten op wonen met begeleiding en minder toestroom naar beschermde woonvormen; 

3. Afspraken maken met de centrumgemeente over de toegang tot maatschappelijke opvang en be-

schermd wonen.  

 

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO en BW) is nu nog de verantwoordelijkheid van de 

centrumgemeenten. Vanaf 2020/2021 worden de regiogemeenten hier medeverantwoordelijk voor. 

Samen met centrumgemeente Utrecht bereiden de U16 gemeenten zich hierop voor. 

Eind 2017 is in alle U16 gemeenten de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wo-

nen U16 vastgesteld. Dit document vormt het kader waarbinnen de beoogde verschuiving richting de 

regiogemeenten gaat plaats vinden. Belangrijk uitgangspunt is dat MO en BW cliënten zoveel mogelijk 

in de eigen gemeente en in de wijk worden opgevangen 

In 2017 is een convenant ondertekend door de U16 gemeenten waarin afspraken zijn gemaakt over 

met name de uitstroom van inwoners uit de beschermde woonvormen, die nu nog voornamelijk in de 

centrumgemeente wonen. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de huisvesting en begelei-

ding van deze inwoners. 

 

Om de regiogemeenten de komende jaren op deze nieuwe taak voor te bereiden starten binnen de 

U16 regio diverse pilots. Deze pilots zijn gericht op meer begeleiding thuis en op herstel en preventie. 

In Stichtse vecht is in 2018 gestart met een Buurtcirkel. Een Buurtcirkel is bedoeld voor inwoners die 

uitstromen vanuit beschermd wonen naar een zelfstandige woonruimte. De Buurtcirkel wordt gevormd 

door een aantal inwoners die zijn uitgestroomd en een vrijwilliger die hen ondersteunt. Doordat de 

deelnemers aan de Buurtcirkel elkaar kunnen ondersteunen is het mogelijk om zelfstandig te wonen. 

We starten de komende periode meer pilots om ons op verschillende aspecten van MO en BW voor te 

bereiden. 

Tussen 2015 en 2017 is de tevredenheid over de kwaliteit van de zorg/ondersteuning die inwo-

ners hebben ontvangen toegenomen. Het is belangrijk om de kwaliteit te blijven monitoren en 

samen met aanbieders te kijken hoe de dienstverlening beter kan. De komende jaren willen we 

samen met aanbieders de maatwerkvoorzieningen innoveren en daarmee nog beter aansluiten 

bij de ondersteuningsbehoeften van inwoners. 

In 2017 is de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 vastgesteld. 

Vanaf 2020/2021 worden de regiogemeenten medeverantwoordelijk voor deze taak. De ko-

mende jaren bereiden we ons hierop voor met verschillende pilots. Deze pilots zijn gericht op 

meer begeleiding thuis en op herstel en preventie. 
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1b. Evaluatie Nota Ouderen Zilver aan de Vecht 
 

In 2016 is de Nota Ouderen Zilver aan de Vecht vastgesteld. De nota heeft een looptijd van twee jaar. 

De nota is integraal opgesteld met aandacht voor verschillende thema’s die relevant zijn voor ouderen 

in Stichtse Vecht. Deze integrale nota Ouderen heeft als doel:  

 het in kaart brengen van de omvang van de doelgroep ouderen binnen de gemeente;  

 het in kaart brengen van de aandachtspunten en knelpunten voor ouderen in Stichtse Vecht; 

 het formuleren van een visie op en beleidsdoelstellingen voor het gemeentelijk ouderenbeleid; 

een overzicht geven van de actiepunten met betrekking tot het lokale ouderenbeleid. 

 

Vervolgens zijn drie speerpunten benoemd: 

 Mantelzorg 

 De zorg voor mensen met dementie 

 Verbinding en afstemming zodat er meer samenhang komt in het aanbod en dit beter toegan-

kelijk wordt voor de doelgroep 

 

De leidraad voor deze evaluatie vormen de hoofdstukken zoals die in de Nota Ouderen zijn benoemd. 

Per hoofdstuk beschrijven we wat er de afgelopen jaren is gebeurd. De bijlage bij deze evaluatie be-

staat uit een overzicht van alle acties die beschreven zijn in de Nota Ouderen. 

Allereerst kijken we naar de bevolkingsontwikkeling en het aantal ouderen in Stichtse Vecht in de af-

gelopen 2 jaar.  

 

Bevolkingsontwikkeling gemeente Stichtse Vecht 

Het aantal inwoners in de gemeente Stichtse Vecht bedroeg op 1 januari 2018 in totaal 64535. Op 1 

januari 2016 waren dit er 64003. Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder was 12.676 op 1 januari 

2018. Dit is 19.6 % van de bevolking. Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder was 11.890 op 1 janu-

ari 2016. Dit was 18.6 % van de bevolking. 2727 inwoners waren 1 januari 2018 80 of ouder. Dit is 4,2 

% van de bevolking. De tabel hieronder laat de bevolkingsontwikkeling in Stichtse Vecht zien. 

 

 
Met deze bevolkingsontwikkeling zit Stichtse Vecht boven het landelijk gemiddelde voor wat betreft het 

aantal inwoners van 65 jaar en ouder, dit was op 1 januari 2018 18,5%. 4,5% van de totale Neder-

landse bevolking was op 1 januari 2018 80 jaar of ouder. 
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Prognose 

In 2020 zien we een grotere groep inwoners met een hogere leeftijd. Het aantal inwoners van 80 jaar 

en ouder zal naar verwachting stijgen van 2727 in 2018 naar 2931 in 2020. Zoals in 2016 ook al is 

vastgesteld, is er sprake van een zogenaamde dubbele vergrijzing: aan de ene kant zijn er de ko-

mende jaren steeds meer mensen die tot de groep senioren behoren, tegelijkertijd bereiken deze seni-

oren een steeds hogere leeftijd. Het aantal personen van 65 jaar en ouder neemt toe ten opzichte van 

de mensen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar.  
 

 

Welzijn en Preventie 

Doelstelling en thema’s Welzijn en Preventie 

Door de toenemende vergrijzing neemt het aantal zorg- en ondersteuningsvragen toe. Hierdoor wordt 

het belang van Welzijn en Preventie steeds groter. In het hoofdstuk Welzijn en Preventie is het vol-

gende doel geformuleerd: 

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid: het voorkomen van gezondheidsproblemen (fysiek en geestelijk) 

bij ouderen vanaf 65 jaar. 

Vanuit de Wmo: ouderen doen mee in de samenleving en kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wo-

nen. Ouderen die het nodig hebben krijgen ondersteuning. 

 

Dit is een algemene doelstelling. Om deze doelstelling concreter te maken is een breed palet aan 

thema’s benoemd: bewegen, valpreventie, mantelzorgondersteuning, ontmoetingen en het tegengaan 

van eenzaamheid, vrijwillige inzet, vervoer, huisbezoek 75+, cliëntondersteuning, huiselijk geweld en 

discriminatie en Antidiscriminatie Bureau 

 

Acties Welzijn en Preventie 

Er zijn niet alleen thema’s benoemd, er zijn ook acties geformuleerd die bij moeten dragen aan het be-

halen van de geformuleerde doelstelling. 

Meer bewegen voor ouderen 

Welzijn Stichtse Vecht vernieuwt stapsgewijs haar aanbod. Er vindt een verschuiving plaats van de 

reguliere sportactiviteiten naar wijkgerichte sportactiviteiten. Daarbij wordt gekeken welke sportactivi-

teiten eventueel onder gebracht kunnen worden bij sportverenigingen. Met het instellen van het Sport-

punt Stichtse Vecht zijn er meer mogelijkheden om sportactiviteiten onder de aandacht te brengen van 

senioren. Sportpunt Stichtse Vecht heeft sport- en beweegactiviteiten voor senioren in Stichtse Vecht 

verzameld. Een overzicht van alle bekende activiteiten is op de website geplaatst. Inwoners en vereni-

gingen zijn opgeroepen om activiteiten aan te melden om een zo compleet mogelijk overzicht te krij-

gen. 

 

Voorlichting gezonde voeding 

Door Welzijn Stichtse Vecht is een informatiebijeenkomst georganiseerd over gezonde voeding in sa-

menwerking met een diëtiste. In 2018 bekijken we samen met Welzijn Stichtse Vecht hoe hier een ver-

volg aan gegeven kan worden.  

 

Aanpak overmatig alcoholgebruik 

De afgelopen jaren is in Stichtse Vecht  meegedaan met de landelijke IkPas campagne. Deze cam-

pagne is bedoeld om de bewustwording rondom alcoholgebruik te vergroten. Uit de Gezondheidsmo-

nitor van de GGD uit 2016 blijkt dat het aantal 

overmatige drinkers onder senioren in Stichtse 

Vecht ongeveer gelijk is gebleken ten opzichte 

van 2012. 

 

Valpreventie 

In 2017 zijn enkele bijeenkomsten over valpre-

ventie georganiseerd door Welzijn Stichtse 

Vecht in samenwerking met een aantal par-

tijen. In 2018 worden ook bijeenkomsten over 

valpreventie georganiseerd. Zorgverzekeraars 

hebben valpreventie nog niet opgenomen in de 

basisverzekering. In Stichtse Vecht bieden 

De komende jaren is het noodzakelijk om binnen 

het gezondheidsbeleid van de gemeente aan-

dacht te blijven houden voor de gezondheid van 

senioren in Stichtse Vecht. Voorlichting over ge-

zonde voeding, alcoholgebruik en valpreventie 

zijn daarin van belang.   

Het tegengaan van eenzaamheid blijft ook een 

belangrijk aandachtspunt. Belangrijk is dat per 

kern gekeken wordt welke aanpak het beste aan-

sluit. 
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huisartsen en fysiotherapeuten gezamenlijk cursussen valpreventie aan. In 2018 onderzoeken we hoe 

we de samenwerking tussen de gemeente, huisartsen/fysiotherapeuten en buurtsportcoaches kunnen 

versterken rondom valpreventie.  

 

Versterken van sociale netwerken, zelfredzaamheid en tegengaan eenzaamheid 

In Stichtse Vecht zijn vele initiatieven en organisaties die bijdragen aan het versterken van sociale net-

werken en het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. Door Welzijn Stichtse Vecht zijn in 

2016 en 2017 wijkopbouwwerkers ingezet om initiatieven te verbinden en te ondersteunen. In 2018 

wordt deze inzet gecontinueerd.  

 

 

Werk en inkomen 

In het hoofdstuk Werk en Inkomen is het volgende doel geformuleerd: Bevorderen van arbeidspartici-

patie van inwoners van 55 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd en het bevorderen van partici-

patie van ouderen met een laag inkomen. Bij deze doelstelling zijn ook een aantal thema’s benoemd: 

arbeidsparticipatie, inkomensvoorziening en minimabeleid. 

 

Acties Werk en Inkomen 

Naast deze thema’s zijn er acties benoemd die moeten bijdragen aan de geformuleerde doelstelling: 

 

Meer oudere werklozen aan het werk 

In 2017 is in Breukelen een tweede In Between Café gestart naast het eerder gestarte In Between 

Café in Maarssen. De In Between Cafés ondersteunen werkzoekenden en bijstandsgerechtigden. Bij 

het begeleiden van ouderen naar een baan wijst de jobhunter in gesprek met de werkgever op de 

voordelen die er zijn bij het in dienst nemen van ouderen. Landelijk is het werkeloosheidscijfer ge-

daald de afgelopen jaren. Dit geldt ook voor Stichtse Vecht. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de werke-

loosheid onder ouderen minder hard daalt. Het blijft voor senioren lastig om een baan te vinden.  

 

Meer ouderen maken gebruik van regelingen in het kader van minimabeleid 

In 2017 is een Minima Effect Rapportage uitgevoerd door het Nibud. Uit deze rapportage is gebleken 

dat de gemeente Stichtse Vecht een zeer ruimhartig minimabeleid heeft. Een aanbeveling van het Ni-

bud is het beter bekend maken van de regelingen binnen het minimabeleid. In 2017 is daarom een Mi-

nimagids gemaakt en verspreid onder inwoners, ‘Rondkomen in Stichtse Vecht’. In deze gids staan 

alle regelingen binnen het minimabeleid overzichtelijk gepresenteerd. De gemeentelijke website bevat 

inmiddels alle informatie over de regelingen binnen het minimabeleid. In 2018 onderzoeken we hoe 

we de bekendheid van deze regelingen verder kunnen vergroten. 

 

Verbeteren beleid bijzondere bijstand en vergroten bereik 

In de Minimagids staat ook informatie over de regelingen in het kader van de Bijzondere Bijstand. 

Hiervoor geldt ook dat we onderzoeken hoe we de bekendheid van deze regelingenkunnen vergroten. 

 

Bevorderen deelnemers aan vrijwillige participatie 

In Stichtse Vecht worden jaarlijks veel activiteiten 

georganiseerd voor het bevorderen en promoten 

van vrijwillige participatie. De Vrijwilligerscentrale 

Stichtse Vecht (onderdeel van Welzijn Stichtse 

Vecht) is actief op onder andere de volgende ge-

bieden: bemiddelingsfunctie vraag en aanbod orga-

nisaties en vrijwilligers, advisering organisaties, on-

dersteunen inwonersinitiatieven, beheer collectieve 

vrijwilligersverzekering (ook voor mantelzorgers), 

workshops, een jaarlijkse netwerkconferentie. Er 

zijn TOP-bijeenkomsten georganiseerd voor senioren die graag actief betrokken blijven bij de maat-

schappij door vrijwillige inzet. In 2016 is door het Gilde Stichtse Vecht het project POWER gestart. Dit 

project is gericht op senioren en bestaat uit informatiebijeenkomsten en inspiratiebijeenkomsten om 

senioren te stimuleren en te motiveren om actief in de samenleving te blijven staan. Het Gilde heeft 

het aanbod gedaan een POWER-project te starten voor oudere uitkeringsgerechtigden. Het overleg 

hierover met de gemeente loopt nog.  

De komende jaren is het noodzakelijk om blij-

vend aandacht te houden voor werkloze senio-

ren. Voor oudere werkelozen blijft het moeilijker 

een baan te vinden. In de gemeente Stichtse 

Vecht zijn er veel regelingen waar senioren met 

een lager inkomen van gebruik kunnen maken. 

Het is noodzakelijk dat deze regelingen blijvend 

onder de aandacht worden gebracht om het be-

reik ervan te vergroten.  
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Zorg en ondersteuning thuis 

 

In het hoofdstuk zorg en ondersteuning thuis is het volgende doel geformuleerd: 

In samenwerking met het medisch domein goede ondersteuning en zorg realiseren voor thuiswo-

nende kwetsbare ouderen waarbij deze zoveel mogelijk zelf regie houden.  

 

De thema’s bij deze doelstelling zijn: wijkverpleging, huisartsen, overige eerste lijn, welzijn en als zorg 

thuis niet voldoende is. 

 

Acties zorg en ondersteuning thuis 

Naast deze thema’s zijn ook acties benoemd die moeten bijdragen aan de geformuleerde doelstelling. 

 

Continuering inzet casemanagers dementie 

De casemanagers dementie maken deel uit van Ketenzorg Dementie West-Utrecht en worden gefi-

nancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Gemeente Stichtse Vecht is onderdeel van de stuurgroep 

van Ketenzorg Dementie West-Utrecht. In 2016 en 2017 zijn casemanagers dementie ingezet voor 

advies en informatie indien er sprake was van geheugenverlies of dementie bij inwoners. In 2018 zijn 

de casemanagers dementie ook actief. 

Voortzetting van de financiering van het Project Ouderenzorg; uitbreiding naar heel Stichtse Vecht. 

Realiseren van een voldoende zorgaanbod 

Het Project Ouderenzorg werd gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Deze financiering is niet 

doorgezet in 2017 en 2018. In 2016 en 2017 zijn er door de zorgverzekeraars nieuwe programma’s 

ontwikkeld waar huisartsenpraktijken in Stichtse Vecht aan mee hebben gedaan. Voorbeeld hiervan 

was het project Om U. Een project waarbij praktijkondersteuners en huisartsen een scan uitvoerden 

om kwetsbare ouderen in kaart te brengen. 

 

Vergroten samenwerking medisch en sociaal domein (welzijn en sociaal wijkteam); meer doorverwij-

zingen naar algemene voorzieningen, (preventieve) activiteiten 

In 2016 en 2017 zijn diverse bijeenkomsten geweest waar verschillende partijen die actief zijn in het 

medisch en sociaal domein elkaar ontmoetten. Voorbeelden zijn meet & greets, georganiseerd door 

de sociaal wijkteams samen met betrokken partners en de eerstelijnscafés. In 2018 is met de verte-

genwoordiging van de huisartsen in Stichtse Vecht afgesproken dat de gemeente structureel aansluit 

bij hun overleg. In 2018 heeft, in samenwerking met zorgverzekeraar het Zilveren Kruis, een bijeen-

komst plaats gevonden over het verbeteren van de samenwerking rondom de zorgverlening aan seni-

oren.  

 

Ouderen kennen het aanbod voor zorg- en dienstverlening thuis 

In 2016 is de 55plusgids uitgebracht en verspreid. Deze gids biedt informatie over de zorg- en dienst-

verlening voor senioren in Stichtse Vecht. De gids is digitaal beschikbaar via de gemeentelijke web-

site, en in gedrukte vorm te verkrijgen bij de bibliotheekvestigingen, de locaties van Welzijn Stichtse 

Vecht en in de hal van het gemeentehuis. Per kwartaal brengt Welzijn Stichtse Vecht boekjes uit met 

daarin een overzicht van alle Kom Erbij activiteiten in Breukelen, Loenen aan de Vecht, Maarssen-

dorp en Maarssenbroek. Tijdens de huisbezoeken aan inwoners van 75 jaar en ouder door Welzijn 

Stichtse Vecht wordt ook informatie verschaft over de zorg- en dienstverlening in Stichtse Vecht. 

 

  

Verbinding en afstemming is genoemd als één van de speerpunten binnen de Nota Ouderen. De 

afgelopen jaren is ingezet op meer verbinding tussen alle partijen in het sociaal domein. Hierdoor 

weten partijen elkaar beter te vinden en is er meer afstemming en uitwisseling. De verbinding en 

samenwerking tussen partijen is noodzakelijk voor succesvol ouderenbeleid. Dit vraagt blijvende 

aandacht de komende jaren. Het aanbod voor zorg- en dienstverlening voor senioren is groot in 

Stichtse Vecht. De afgelopen jaren zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet om dit aan-

bod onder de aandacht te brengen. Dit moet blijvend gedaan worden om daarmee het bereik te 

verbeteren. 
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Wonen 

In het hoofdstuk Wonen is het volgende doel geformuleerd: 

Iedereen in de gemeente Stichtse Vecht heeft de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te blij-

ven wonen. Dit betekent dat er voldoende geschikte woningen moeten zijn. Daarnaast moet er ge-

zorgd worden voor voldoende intramurale capaciteit, moet de toegankelijkheid van de openbare 

ruimte voor mensen met een beperking verbeterd worden en dient er een samenhangend pakket van 

zorg- en welzijnsdiensten te zijn dat de inwoners ondersteunt bij het langer zelfstandig wonen. 

 

De thema’s bij deze doelstelling zijn: toekomstbestendig wonen, intramurale capaciteit en zorg en 

dienstverlening. 

Acties Wonen 

Naast deze thema’s zijn er ook acties benoemd die moeten bijdragen aan de geformuleerde doelstel-

ling. 

Uitbreiding van het aanbod geschikte en beschutte woningen 

In de prestatieafspraken voor 2017 en 2018 is met de corporaties afgesproken waar zij nieuwbouw 

gaan realiseren. Door de gemeente is daarbij gewezen op het belang van levensloopbestendig bou-

wen. Bij het realiseren van nieuwbouw hanteren corporaties levensloopbestendig bouwen als uit-

gangspunt. 

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking en ouderen verbeteren 

Voor inwoners is het mogelijk om melding te maken van beperkte toegankelijkheid van de openbare 

ruimte. In 2018 is in samenwerking met het Platform Gehandicapten Stichtse Vecht gekeken naar de 

toegankelijkheid van openbare parkeerplaatsen en liften. Bij het realiseren van nieuwbouw houden 

projectontwikkelaars en corporaties rekening met de toegankelijkheid van de openbare ruimte. 

 

Voor de meest kwetsbare inwoners moet gelden dat er een ‘basispakket’ beschikbaar is. Denk aan: 

maaltijdvoorziening, alarmering, vervoer, ontmoeting   

Door Welzijn Stichtse Vecht en andere organisaties zijn in 2016 en 2017 servicediensten aangebo-

den. Deze servicediensten worden aangeboden met behulp van vrijwilligers. Het gaat daarbij o.a. om: 

maaltijden, vervoersdiensten, tuinonderhoud en een klussendienst. In 2018 worden deze servicedien-

sten voortgezet. Verschillende zorgaanbieders in Stichtse Vecht bieden abonnementen voor perso-

nenalarmering aan.  

 

 

Dementie 

In het hoofdstuk Dementie is het volgende doel geformuleerd: 

 
Een passend aanbod (activiteiten, ondersteuning, zorg) voor mensen met dementie en hun mantelzor-

gers waarbij zij zo lang als zij willen en kunnen actief blijven en de regie houden.  
De thema’s bij deze doelstelling zijn: dementievriendelijke gemeente, casemanagement dementie, 

Huidig ondersteuningsaanbod en dementieketen. 

 

Acties Dementie 

Naast deze thema’s zijn er acties benoemd die moeten bijdragen aan de geformuleerde doelstelling. 

 

Mensen met dementie blijven zolang mogelijk actief en blijven hun talenten als vrijwilliger inzetten 

In Stichtse Vecht zijn verschillende partijen actief die inwoners met geheugenverlies of dementie be-

geleiden. Een voorbeeld is het project Dementalent, gestart in 2016. Binnen dit project wordt samen 

met inwoners met geheugenverlies of dementie, gezocht naar een waardevolle dag invulling als vrijwil-

liger. 

 

Om te bewerkstelligen dat alle senioren in de toekomst langer zelfstandig thuis kunnen blijven 

wonen in Stichtse Vecht moeten er voldoende voorzieningen en geschikte woningen zijn. Dit 

vraagt de betrokkenheid van vele partijen in Stichtse Vecht. De afgelopen jaren zijn stappen ge-

zet om gezamenlijk aan deze opgave te werken maar dit is niet voldoende. De komende jaren zal 

het thema wonen en zorg aandacht moeten blijven krijgen.  
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Aandacht voor de jongere groep met dementie en hun mantelzorgers: passende dagbesteding; inno-

vatief aanbod 

Voor jong dementerenden is passende dagbesteding en begeleiding nodig om te komen tot een waar-

devolle daginvulling. Het project Dementalent speelt hierop in. Al langer biedt Handjehelpen vrijwil-

ligersmaatjes voor deze groep. Daarnaast bieden verschillende aanbieders dagbesteding voor (jong) 

dementerenden aan in Stichtse Vecht.  

 

Voldoende ondersteuning mantelzorgers (ook specifiek mantelzorgers voor de jongere groep met de-

mentie) 

Alzheimer Nederland en Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van Welzijn Stichtse Vecht) organiseren in 

Maarssen en Breukelen Alzheimercafés. Het doel van de Alzheimercafés is het geven van voorlichting 

en lotgenotencontact. De ontmoetingsgroepen Blijf Actief! bieden, naast activiteiten voor mensen met 

dementie, ook respijt aan hun. Naast de al langer bestaande groepen in Maarssen, Breukelen en Loe-

nen, is in 2017 een groep gestart in Kockengen. Bij de Blijf Actief-groep in Merenhoef Maarssen zijn in  

2017 ook tweemaandelijkse bijeenkomsten gestart voor de mantelzorgers van de deelnemers aan ont-

moetingsgroep en dagopvang.  

 

We werken aan dementie-vriendelijke gemeente en de standaard dementie zorg. Ketenzorg Utrecht 

West heeft een voorstel hiervoor opgesteld  

In 2016 is de intentieverklaring Samen Dementievriendelijk Stichtse Vecht ondertekend met als doel 

inwoners meer informeren over dementie en inwoners met dementie en hun mantelzorgers goede on-

dersteuning bieden. In 2017 zijn er in het kader van Samen Dementievriendelijk door Alzheimer Ne-

derland trainingen verzorgd voor het beter herkennen en signaleren van dementie door medewerkers 

van bijvoorbeeld de supermarkt, de bibliotheek, de gemeentelijke loketten, de apotheek. In de tweede 

helft van 2018 wordt de campagne voortgezet.  

 

Mantelzorgers zijn meer bekend met en maken gebruik van respijtzorg 

De afgelopen jaren heeft het Steunpunt Mantelzorg informatie verstrekt en voorlichting gegeven aan 

mantelzorgers. De jaarlijkse ‘dag van de mantelzorg’ (10 november) is de afgelopen jaren gebruikt om 

mantelzorgers op te roepen zich te laten registreren. In 2016 waren er 860 mantelzorgers geregi-

streerd bij het Steunpunt Mantelzorg.  

 

  

Mantelzorg en de zorg voor mensen met dementie zijn benoemd als speerpunten in de Nota Oude-

ren. De afgelopen jaren hebben beide speerpunten veel aandacht gekregen binnen Stichtse Vecht. 

Mantelzorg is benoemd tot een van de bestuurlijke prioriteiten (topdossier). Het aantal geregi-

streerde mantelzorgers is toegenomen, als onderdeel van de campagne voor het gemeentelijk 

Mantelzorgcompliment, en Steunpunt Mantelzorg heeft de afgelopen jaren veel activiteiten ter on-

dersteuning van mantelzorgers georganiseerd. In het kader van Samen Dementievriendelijk 

Stichtse Vecht zijn er de afgelopen jaren verschillende projecten gestart voor inwoners met demen-

tie. Voor zowel mantelzorg als de zorg voor mensen met dementie geldt dat dit de komende jaren 

blijvende aandacht verdient.  
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1c. Evaluatie beleidsplan Jeugdhulp 
 

Inleiding 

De landelijke doelstelling van de Jeugdwet is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het efficiënter 

en effectiever te maken. Dit heeft uiteindelijk als doel om de eigen kracht van de jongere te versterken 

en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving te verster-

ken.2 De hulp die vanuit de jeugdwet geboden wordt, loopt uiteen van dyslexie, tot GGZ-problematiek 

en intramurale zorg. Voorafgaand aan de transitie van de jeugdhulptaken heeft de gemeenteraad in 

september 2014 de Nota ‘Geen zorg om Jeugdzorg’ vastgesteld. We willen passende zorg en onder-

steuning kunnen bieden aan kinderen en gezinnen die dit nodig hebben. Onze uitgangspunten zijn in 

de nota vastgelegd. Halverwege 2016 is deze nota tussentijds geëvalueerd en verlengd tot en met 

2018. In deze eindevaluatie wordt bekeken wat we hebben gerealiseerd om deze doelen te behalen 

en welke zaken nog aandacht behoeven.   

  

Algemeen 

De doelstelling zoals beschreven in de nota ‘Geen zorg om Jeugdzorg’ is om de jeugdhulp zo goed 

mogelijk in te richten, te zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend zorgaanbod dat aansluit 

bij de vraag van de jongere en diens ouders. Dit willen we bereiken door het versterken van het eigen 

netwerk en de eigen kracht en hierbij meer gebruik te maken van vrijwillige jeugdhulp. Ook is een dui-

delijk omschreven doel om de specialistische zorg percentueel af te laten nemen door lichte hulp in te 

zetten waar mogelijk en zwaar als het moet. 

 

Van 2015 naar 2016 zien we een lichte stijging in het aantal cliënten in zorg ten opzichte van het aan-

tal jeugdigen in Stichtse Vecht. Van 2016 naar 2017 is sprake van een lichte daling in absolute zin. Op 

basis van onze gegevens lijkt die beweging in 2018 door te zetten en zien we vooralsnog een verdere 

daling in het aantal cliënten in zorg. Het is echter nog te vroeg om te zeggen of we daarmee het doel 

hebben behaald om de specialistische hulp te laten afnemen. De lichte daling die we in Stichtse Vecht 

zien, komt niet overeen met de landelijke trend, waar juist een stijging in het aantal cliënten in de 

jeugdhulp te zien is (zie tabel 1). Wanneer we kijken naar de verschillende producten die de jeugdigen 

in 2017 hebben ontvangen, is de specialistische GGZ (sGGZ) het meest is ingezet (tabel 2).  

                                                      
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-bij-de-
jeugdwet  

Tabel 1 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-bij-de-jeugdwet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/07/01/memorie-van-toelichting-bij-de-jeugdwet
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Financiën 

Stichtse Vecht krijgt sinds 2015 jaarlijks middelen vanuit het Rijk om uitvoering te geven aan de 

Jeugdwet. De middelen zijn elk jaar afgenomen in het kader van de bezuiniging en de verwachting dat 

de zorg steeds efficiënter en goedkoper ingezet wordt. In 2016 betrof de rijksbijdrage een bedrag van 

ongeveer € 9,5 mln. en in 2017 was dit € 9 mln. In 2018 voorzien we een tekort op ons jeugdbudget 

op basis van de realisatie in 2017 en de eerste maanden van 2018. Het is nog te voorbarig om aan te 

geven waardoor dit komt. Landelijk zien we echter een trend richting steeds meer specialistische dure 

zorg. Om de kosten beter te beheersen nemen we maatregelen zoals het aanstellen van een casema-

nager, het sturen op de verwijzingen via Buurtzorg Jong naar SAVE en specialistische GGZ, onder-

zoeken van de mogelijkheid tot uitbreiden van de POH-jGGZ en inzetten op het voorkomen van crisis. 

 

 

Preventie & vroegsignalering 

Eén van de doelen van de transitie van de jeugdhulptaken is om beter in te kunnen spelen op lokale 

ontwikkelingen en daarmee meer in te zetten op preventie en vroegsignalering. We zetten in op het 

voorkomen van een hulpvraag, maar ook op het voorkomen dat problematiek verzwaart. Om dit te la-

ten slagen, is het van belang dat er goede basisvoorzieningen zijn en dat betrokkenen in de jeugd-

hulpketen adequaat kunnen schakelen met elkaar. Het wijkteam, voor jeugd uitgevoerd door Buurt-

zorg Jong, heeft dan ook de opdracht om bij te dragen aan de beweging naar voren, door in te zetten 

op preventie. Ook heeft het wijkteam een belangrijke rol als het gaat om signaleren van trends en ont-

wikkelingen in de hulpvragen van gezinnen uit Stichtse Vecht. 

Tabel 2 

Door het inzetten van lichte zorg waar mogelijk, willen we een daling in de specialistische zorg 

realiseren. Vanaf 2017 zien we een lichte daling in het aantal jeugdcliënten in de specialistische 

jeugdhulp. Het is nog te vroeg om aan te geven of dit een beweging is die doorzet en gevolg is 

van ingezette interventies. De opgave is het blijven monitoren van deze beweging. 
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De afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven opgezet om dit te realiseren. Concrete voorbeelden 

zijn de KIES-trainingen3, BSO+ en de praktijkondersteuner voor huisartsen. Maar ook initiatieven voor 

ouders, zoals de trainingen E-Health bij scheidingen2 en trainingen voor het versterken van eigen re-

gie van ouders. Ook richten we ons op professionals, zoals leerkrachten. Er komen meer en meer van 

dergelijke initiatieven in Stichtse Vecht. Dat is mogelijk een teken dat het lokale veld bewust wordt van 

de beweging die we willen maken en hierop inspeelt. Komende periode sturen wij aan op het in beeld 

brengen van het trainingsaanbod, ook vanuit school, en zetten we in op samenwerking tussen par-

tijen. 

 

 

Ook het voorkomen of tijdig signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld is van groot be-

lang. Daarom stellen we met de regio Utrecht West een coördinator aan. Deze brengt de lokale situa-

tie in beeld en ontwikkelt een plan van aanpak tegen kindermishandeling en huiselijk geweld om de 

lokale en regionale aanpak te versterken. Daarnaast zetten wij in op het voorkomen van crisisplaatsin-

gen door het stimuleren van het werken met de ‘prioriteitenladder crisis’ in samenwerking met de ke-

tenpartners. 

 

Eén van de doelen van de inzet op preventie en vroegsignalering is, naast het besparen van onnodig 

leed in gezinnen, ook het aantal cliënten en trajecten en daarmee de zorgkosten te laten dalen. Zoals 

in tabel 1 te zien is, lijkt een trend te ontstaan van een daling in aantal cliënten in zorg en het aantal 

trajecten. Komende jaren moet echter blijken hoe deze ontwikkeling verloopt.  

 

 

 

 

Passende hulp dichtbij 

Een ander doel van de transitie is om zorg in de leefwereld van de jongere en het gezin te organiseren 

die niet zwaarder is dan nodig.  

 

Hulp zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig 

Verwijzers, zoals wijkteams en huisartsen, spelen hier een belangrijke rol. Zij dienen goed zicht te 

hebben op het zorgaanbod en eerst te kijken of informele ondersteuning mogelijk is, zoals door het 

eigen netwerk of vrijwilligers. Zo is in bijna 14% van de gezinnen die Buurtzorg Jong in 2017 zag een 

vrijwilliger of een mantelzorger actief. Samen met de huisartsen werken wij aan passende zorg door 

de praktijkondersteuner huisartsen voor jeugd-GGZ (POH-jGGZ) te faciliteren. De praktijkondersteu-

ners die bij een groot deel van de huisartsen actief zijn in Stichtse Vecht, hebben in 2017 191 kin-

deren gezien. Zij hebben slechts 45% doorverwezen naar de basis- of specialistische-GGZ. De rest 

van de kinderen (55%) hebben zij met maximaal 5 gesprekken kunnen helpen om zonder specialisti-

sche hulp verder te kunnen. Ook hebben we sinds 2018 een overlegstructuur met de huisartsen 

waarin we dergelijke onderwerpen samen verder kunnen brengen. 

 

                                                      
3 Is onderdeel van de nota Een Sterke Basis 

Een voorbeeld van een preventief middel is de Kinderen in echtscheidingssituaties (KIES)-trai-

ning. Kinderen die te maken hebben met ouders die gaan scheiden of al gescheiden zijn kun-

nen deze training samen volgen. Zij vinden steun bij elkaar en leren hoe ze hiermee om kunnen 

gaan. Ook ouders kunnen een online training volgen over hoe hun scheiding invloed kan heb-

ben op hun kind(eren). 

Er ontstaan steeds meer initiatieven op het gebied van preventie en welzijn en we zien een daling 

in het aantal jeugdhulpcliënten. Een causaal verband is echter niet aan te tonen. Desondanks blij-

ven wij hierop inzetten om onnodig leed te voorkomen. 
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De BSO+ biedt buitenschoolse opvang aan kinderen die net een beetje extra aandacht nodig hebben, 

vanwege aandachts- of ontwikkelproblemen. In kleine groepen, van maximaal zes kinderen, en met 

begeleiding van een pedagogisch medewerker biedt dit een oplossing voor kinderen die niet goed op 

hun plek zitten op de reguliere BSO. In plaats van dat ouders thuis moeten blijven of het kind zelfs 

naar dagbesteding wordt gebracht, biedt dit voor deze kinderen een oplossing die dichtbij huis is en 

niet zwaarder is dan nodig. Sinds 2016 zitten er gemiddeld zo’n 8 kinderen bij de BSO+. In 2018 wordt 

de pilot BSO+ geëvalueerd. Wat we nu al zien is dat het zoeken blijft voor welke specifieke doelgroep 

de BSO+ een passende oplossing biedt.  

Naast de nieuwe plaatsingen, sturen wij er ook op dat aanbieders constant beoordelen of een lichter 

alternatief mogelijk is, eventueel in samenwerking met een andere aanbieder. 

 

Zorg dichtbij  

Via de regionale inkoop van jeugdhulp streven wij na een passend aanbod te bieden dat dichtbij is. 

We merken dat dit nog niet altijd lukt, doordat veel van de grotere gecontracteerde aanbieders rondom 

Utrecht, Amsterdam of nog verder weg gevestigd zijn. Het is van belang dat wij het aanbod beter in-

zichtelijk maken voor verwijzers en meer naar lokale vrijgevestigde aanbieders verwijzen die wel in de 

buurt liggen, zoals lokale psychologenpraktijken. Een eerste stap hierin, is een app die momenteel 

ontwikkeld wordt om beschikbaarheid van zorg inzichtelijk te maken. Die app stellen we ook voor huis-

artsen beschikbaar. 

 

In bovenregionaal verband werken wij hard aan de transformatie van de essentiële functies; drie-mili-

euvoorzieningen en jeugdzorg plus. Daarbij motiveren wij aanbieders om getransformeerde residenti-

ele zorg te bieden in de regio’s, zoals gezinshuizen en pleegzorg met professionele ondersteuning. 

Ook intensieve ambulante zorg kan een oplossing bieden om te voorkomen dat een kind uit huis ge-

plaatst moet worden. Komende jaren zetten we hier meer op in. In januari 2017 hebben we een ge-

zinshuis geopend in Loenen. Ook faciliteren wij het in 2017 opgerichte pleegoudernetwerk van 

Stichtse Vecht. Pleegouders kunnen veel steun van elkaar ondervinden en het netwerk kan als 

spreekbuis dienen voor pleegouders in Stichtse Vecht. 

 

Vraaggericht 

Jongeren en ouders kunnen vaak zelf goed aangeven wat hen zou helpen om verder te komen. Het is 

van belang om hiernaar te luisteren. Op die manier horen we dat elke hulpvraag anders is en kunnen 

we ook het beste maatwerk bieden. Lokaal is het wijkteam, voor jeugd specifiek Buurtzorg Jong, goed 

in staat om vraag- en gezinsgericht te werken. Met het gezin worden doelen en een plan opgesteld 

waaraan samen gewerkt wordt. Via onze inkoop werken we steeds meer toe naar resultaatgerichte 

inkoop. Op dit moment speelt een aantal aanbieders hier goed op in door nieuwe vormen van onder-

steuning aan te bieden. Voorbeelden hiervan zijn Integrale Jeugdhulp van Youké en Focuz en InVer-

binding van Youké. Bij Integrale Jeugdhulp werken gezinswerkers en kinderpsychologen samen en 

bekijken en betrekken ze het hele netwerk om het kind of de jongere heen. InVerbinding kan geboden 

worden in een gezin wanneer uithuisplaatsing tijdelijk onafwendbaar is, waarbij ook actief in de thuissi-

tuatie van de jongere wordt ondersteund met als doel dat het kind toch thuis kan blijven wonen. In de 

toekomst willen wij nog meer vraaggericht werken. Hier valt meer op te sturen en wij zullen meer sa-

menwerken met aanbieders.  

 
  

De POH-jGGZ ziet veel kinderen in Stichtse Vecht. Zo zag zij een meisje dat last had van drift-

buien. De praktijkondersteuner bood in enkele gesprekken ondersteuning aan het meisje en haar 

ouders. Haar moeder liet achteraf weten: “Ze is helemaal niet boos meer. Het gaat heel goed, ook 

op school. We kunnen er nu zelf verder mee aan de slag. Meer hulp is niet nodig.” 
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Tijdig 

Passende hulp bieden betekent voor ons ook dat een jeugdige tijdig de juiste zorg krijgt en geen be-

lemmeringen van wachtlijsten ervaart. De werkelijkheid is dat landelijk nog veel wachtlijsten zijn, met 

name in de jeugd GGZ, waar wij ook in de regio mee kampen. In Utrecht West wordt in de zomer van 

2018 een app ontwikkeld die verwijzers inzicht geeft in de beschikbaarheid van zorg. Zo kan een ver-

wijzer sneller zien wat alternatieve aanbieders zijn in het geval dat bij een aantal aanbieders wachtlijs-

ten zijn.  

 

 

Integrale hulp  

Kinderen in een gezinssetting zijn onlosmakelijk verbonden met de andere leden van het gezin. Hier is 

altijd sprake van een wisselwerking. Vandaar dat het van belang is dat hulpverleners een integrale blik 

hebben. Die integrale blik is van belang binnen een gezin, maar ook bij andere levensgebieden van 

een kind (o.a. school), andere hulpverleners of veranderende wetgeving. Daarom is als doelstelling in 

beleid opgenomen dat wanneer meerdere hulpverleners in één gezin betrokken zijn, zij van elkaar op 

de hoogte zijn en er één plan is voor het gezin. Om dit te bereiken geven we het wijkteam een regie-

rol. Ook biedt Buurtzorg Jong de mogelijkheid aan een gezin een familiegroepsplan op te stellen. 

Hierin kan een gezin zelf doelen stellen om samen te behalen. Ook is voor gezinnen en jeugdcliënten 

onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar die hen wegwijs kan maken en kan ondersteunen in 

de toeleiding naar hulp. 

 

Zoals in het eerste hoofdstuk is beschreven, is de interne organisatie voor het sociaal domein gewij-

zigd en zijn drie nieuwe teams in het sociaal domein gevormd. In team toegang zitten alle consulenten 

bij elkaar in één team en wordt de komende periode flink ingezet op integrale samenwerking en een 

integrale benadering van een hulpvraag. Naast de samenwerking tussen spelers in de toegang, komt 

hierbij ook samenwerking met bijvoorbeeld zorgverzekeraars bij kijken. Wanneer een ouder in behan-

deling is voor psychische of verslavingsproblematiek, dient de behandelaar een kind-check te doen. 

Dit houdt in dat de behandelend psycholoog of psychiater controleert of er kinderen betrokken zijn en 

of deze leiden onder de problematiek van hun ouders. Dit gebeurt nog ondermaats en hierin moeten 

wij de samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen opzoeken. Daar kunnen we komende jaren 

op investeren.   

 

Integrale hulp betekent ook hulp bieden die mogelijk 

uit verschillende wetten geboden wordt. Dit speelt 

bijvoorbeeld ook in de overgang van 18- naar 18+. 

Daarbij merken we dat informatievoorziening een 

belangrijk aspect is. De gemeente speelt hier een 

belangrijke rol is. Dat bleek ook uit het cliënterva-

ringsonderzoek dat in 2017 is uitgevoerd.  

Voor jongeren in een kwetsbare positie is onlangs een pilot gestart die ondersteuning aan deze doel-

groep biedt op de route op weg naar werk, opleiding of dagbesteding. Dit kunnen ook jongeren zijn die 

een (verlengde) jeugdhulpvoorziening hebben. Dit is een voorbeeld van hoe wij jongeren met een inte-

grale benadering ondersteunen. Hierbij betrekken we alle stakeholders. Dat is essentieel bij het bie-

den van integrale hulp voor jongeren en hun gezin. Ook is de eerdergenoemde samenwerking tussen 

Youké en Focuz hierbij een mooi voorbeeld hoe samenwerking integrale zorg kan bevorderen.   

 

Wij sturen op de inzet van lichte (informele) hulp waar mogelijk. De opgave voor komende periode 

is inzetten op een breder lokaal aanbod. Ook lopen wij in de regio aan tegen wachtlijsten, met 

name in de specialistische GGZ. Hier is nog geen eenduidige oplossing voor. Initiatieven zijn uit-

gevoerd om te proberen het probleem te beperken. 

We zien mooie voorbeelden van aanbieders die integrale hulp bieden. Voor de komende periode 

is onze opgave om dit te blijven stimuleren en uit te laten breiden. 

 

‘Maak meer wegwijs, neem mensen mee, 

help ze in deze brij, maak het overzichtelijk!’  

(Cliëntervaringsonderzoek 2017) 



36 
 

Ketensamenwerking  

Wij merken dat, om de transformatie te laten slagen, de gehele keten van de jeugdhulp dient te bewe-

gen. Daarom willen wij een goede aansluiting tussen de verschillende ketenpartners faciliteren. Hier-

voor zoeken wij de samenwerking met huisartsen, stemmen consulenten, Buurtzorg Jong en de GGD 

af over de zorgvragen die zij krijgen. Ook zijn we gesprekken gestart met SAVE en BZJ. Deze laatste 

twee geven aan dat er hierdoor een betere samenwerking begint te ontstaan bij drang en preventieve 

jeugdbescherming. Hier is nog steeds ruimte voor verbetering. Wij stellen ook een casemanager aan 

in de toegang van de gemeente die als rol heeft om regie te voeren op casussen. De rol van de case-

manager is om input op hoofdlijnen te halen uit zorgpaden en financiële informatie en hier op casusni-

veau op te sturen. Wanneer bijvoorbeeld een kind van aanbieder naar aanbieder gaat en vaak sprake 

is van stapeling van zorg, kan deze ingrijpen en de juiste partijen aanspreken. Ook hiermee proberen 

wij de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders te versterken en te voorkomen dat zij niet 

enkel afzonderlijk van elkaar werken. Helaas zien wij dat aanbieders nog vaak afzonderlijk van elkaar 

werken.  

De verwijsindex is ook een instrument dat kan helpen om samenwerking te stimuleren. De focus van 

de verwijsindex is de afgelopen jaren verschoven van het melden van zorgen/risico’s naar het opzoe-

ken van de samenwerking. Dit gebeurt nooit zonder ouders hiervan op de hoogte te stellen. Om de 

verwijsindex van toegevoegde waarde te laten zijn, is het van belang dat deze door de maatschappe-

lijke partners op een eenduidige wijze wordt gebruikt.  

 

 

Samenwerking onderwijs 

De afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp is van groot belang om kwetsbare jongeren de juiste 

ondersteuning te bieden die aansluit op het onderwijs. Dit belang wordt onderstreept in de jeugdwet 

en onze beleidsnota jeugdhulp 2015-2018. Om die verbinding tot stand te brengen is de jeugdgezond-

heidszorg (JGZ) in het primair onderwijs op school gebracht en schoolmaatschappelijk (SMW) werk op 

het voorgezet onderwijs. De JGZ en SMW dienen als brugfunctie tussen het onderwijs en jeugdhulp. 

Ook Buurtzorg Jong staat direct in contact met het onderwijs. 

 

In de uitvoering zien we dat het onderwijs en de jeugdhulp nog aparte werelden zijn. Daarom zetten 

wij er op in om van elkaar te weten wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe we elkaar kunnen 

vinden. Onderwijs heeft een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugdigen 

en hun gezin. JGZ en SMW hebben ook hierin een belangrijke rol. Maar ook leerkrachten en mentoren 

dienen hierin gefaciliteerd te worden. Daarom zijn trainingen aangeboden aan leerkrachten door Veilig 

Thuis over het signaleren in de klas en het gesprek aangaan met ouders voor die signalen. Ook ou-

ders dienen gefaciliteerd te worden in het aangaan van het gesprek met onderwijs. Hiervoor geeft 

Utrecht West Ouderplatform in 2018 een training aan ouders. Komende jaren moet de preventie en 

vroegsignalering op scholen meer structureel en beter ondersteund worden. 

 

Vanuit de gemeente is er behoefte aan betere afstemming over verantwoordelijkheden en rollen. Het 

is nog zoeken welke taken onder welke wetgeving valt. Hier mag het kind en ouders niet tussen ko-

men te zitten. Daarom is het van belang dat we afspraken hierover maken en zetten we in op het in-

richtingen van onderwijs-zorg arrangementen (OZA’s). 

 

Er is nog ruimte voor verbetering in de samenwerking tussen ketenpartners. De casusregisseur 

krijgt een rol in het aanjagen deze samenwerking. In de toekomst moeten wij hier nog meer in in-

vesteren en ook samenwerking zoeken met huisartsen en zorgverzekeraars. 

In de samenwerking tussen onderwijs en de jeugdhulp is van beide kanten behoefte aan meer dui-

delijkheid over verantwoordelijkheden en rollen. In die samenwerking zijn ook stappen gezet, zo-

als het aanbieden van OZA’s. De taak voor de gemeente en het onderwijs is om deze samenwer-

king nog meer vorm te geven. 
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Kwaliteit en monitoring 

Eén van de doelstellingen in de beleidsnota is om te sturen op kwaliteit en monitoring in de jeugdhulp. 

Wat betreft de kwaliteit wordt een groot deel op landelijk niveau opgepakt; om lokale of regionale ver-

schillen in kwaliteit te voorkomen, worden jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen lande-

lijk geïnspecteerd. Ook is al het personeel verplicht om SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) of 

BIG-geregistreerd te zijn. Dit biedt echter een beperkt beeld van de kwaliteit van zorg. Om de kwaliteit 

inzichtelijk te maken voeren wij onder meer jaarlijks het cliëntervaringsonderzoek uit. Gesprekken wor-

den gevoerd met inwoners om te vragen hoe de toeleiding tot zorg en de zorgverlening is ervaren. Bij 

de inkoop van jeugdhulp en de nieuwe aanbesteding in de regio Utrecht West gaan wij meer werken 

met outcome-indicatoren. Ook in de samenwerking met lokale partners werken we steeds vaker met 

KPI’s. De komende periode gebruiken wij om dit steeds beter in te richten. 

 

In de samenwerkingsregio Utrecht-West maken wij gebruik van zorgpaden om inzicht te krijgen in het 

verloop van zorg bij cliënten uit de regio. Dit geeft ons een beeld van het aantal stapelingen van zorg 

in trajecten, uit te splitsen naar aanbieder en zorgvorm. Volgende stap is om dit verder te gebruiken.  

 

 

1d.  Evaluatie beleidsplan Participatie  
 

 

Wat wilden we bereiken? 

De doelstelling in de Participatienota SWW 2015-2018 luidt: iedereen kan naar vermogen deelnemen 

aan de samenleving. In de eerste plaats door middel van regulier werk. Wanneer dat (nog) niet tot de 

mogelijkheden behoort, in de vorm van vrijwillige activiteiten of een tegenprestatie. 

 

In de nota zijn uitgangspunten en keuzes beschreven waarmee we bovenstaande doelstelling wilden 

realiseren. Deze uitgangspunten en keuzes worden in deze eindevaluatie besproken aan de hand van 

de volgende indeling: 

 Omvang doelgroep & organisatorische ontwikkelingen 

 Opheffen GR PAUW & oprichten Werkbedrijf Stichtse Vecht 

 Wat hebben we gerealiseerd? 

o Preventie 

o Arbeidsontwikkeling & Werkgeversdienstverlening 

o Maatschappelijke plaatsing & participatie 

o Regionale samenwerking 

o Vangnet: minimabeleid 

 

Omvang doelgroep & organisatorische ontwikkeling 

In de beleidsnota is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de omvang van de doelgroep 

Participatiewet. In de tussenevaluatie is al een ‘tussenstand’ weergegeven, nu zetten we de omvang 

van de doelgroep per 1 januari 2018 daarnaast. Dit levert onderstaande ‘eindfoto’ op. 

 

 2014 

werkelijk 

2016 

werkelijk 

2018 

prognose 

2018 

werkelijk 

WWB/Participatiewet 678 835 755 815* 

WSW 171 155 139 135 

Totaal 849 990 894 955 

* Peildatum: 5 juni 2018 

 

 

De zorgpaden in Utrecht West geven ons meer zicht op de aantallen cliënten en producten en in 

de dienstverlening van aanbieders. Onze opgave is om hier optimaal gebruik van te gaan maken. 

Bij de nieuwe inkoop van jeugdhulp gaan wij meer gebruik maken van outcome-indicatoren. 
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Het totale aantal uitkeringsgerechtigden is, zoals te zien in bovenstaande tabel, groter dan voorzien in 

2014 (toen nog WWB). Bij de tussenevaluatie in 2016 is reeds aangegeven dat dit met name te ver-

klaren is door de verhoogde instroom van vergunninghouders. Ook het afsluiten van de Wajong en 

WSW heeft geleid tot een toename van het aantal inwoners met een Participatiewet uitkering. Sinds 

2016 is het totale aantal inwoners met een uitkering, inclusief WSW-ers, wel afgenomen, maar nog 

steeds fors hoger dan verwacht in 2014.  

 

In de volgende grafiek staat de in- en uitstroom over de periode 2016-2018 weergegeven. Te zien is 

dat het verschil tussen de in- en uitstroom steeds positiever uitslaat, met vooralsnog in 2018 een ho-

gere uitstroom dan instroom. De cijfers in onderstaande grafiek zijn van peildatum 5 juni 2018. Indien 

we deze cijfers extrapoleren naar een heel jaar komt dit uit op een instroom van 185 en een uitstroom 

van 194. Uitstroom wordt gerealiseerd om verschillende redenen, waarbij de uitstroom naar ‘een 

dienstbetrekking’ (betaald werk of zelfstandig ondernemerschap) de belangrijkste en meest voorko-

mende is. Daarnaast zijn ook verhuizing en pensionering in de genoemde periode belangrijke redenen 

voor uitstroom.  

 
* cijfers over in- en uitstroom kunnen door administratieve verwerking afwijkingen vertonen met werkelijke cijfers 

 

Het aantal cliënten met een Participatiewet-uitkering is echter groter dan het beschikbare BUIG-bud-

get dat wij ontvangen van het ministerie SZW. Dit geldt overigens voor 79% van de gemeenten in Ne-

derland. Het terugdringen van het totaal aantal bijstandsgerechtigden is dus ook van belang om finan-

ciële redenen. Over het jaar 2017 is een aanvraag Vangnetregeling ingediend bij de Rijksoverheid om 

een deel van dit tekort vergoed te krijgen. De gemeenteraad moet instemmen met deze aanvraag. De 

aanvraag vangnetregeling staat op de agenda van de gemeenteraad op 10 juli 2018.  
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In 2017 was er sprake van een tekort op het BUIG-budget. De opgave voor de komende periode 

is er één vanuit maatschappelijk en financieel belang: er is extra inzet nodig, gericht op de brede 

doelgroep van de Participatiewet, om inwoners zoveel als mogelijk naar vermogen te laten parti-

ciperen en het totale bijstandsvolume te laten dalen.  
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In 2016 is het grootste deel van de doelgroep in beeld gebracht via een bestandsanalyse door Com-

petenSYS; deze wordt op dit moment geactualiseerd. De doelgroep is onderverdeeld in vijf loon-

waarde-categorieën. In bovenstaande grafiek wordt de verdeling van de doelgroep weergegeven, af-

komstig uit de meest recente monitor Sociaal Domein. Doordat deze cijfers zijn opgenomen in de mo-

nitor kunnen we de ontwikkeling op dit gebied goed volgen. Deze indicaties bieden daarnaast con-

crete aanknopingspunten om onze dienstverlening aan te passen aan de doelgroep.  

 

De instroom in de bijstand is al langer onderdeel 

van de Monitor Sociaal Domein, zie onderstaande 

grafiek. Hierin is te zien dat de instroom én herin-

stroom terugloopt over 2016 en 2017. Deze trend 

zet vooralsnog door in 2018. Er stromen dus min-

der mensen in, daarnaast neemt ook het aantal 

herinstromers af. Een verklaring wordt gevonden in 

het aanpassen van het aanvraagproces. De nadruk 

ligt hierbij nu eerst op werk, in plaats van op inko-

men. Als iemand ‘jobready’ is, wordt direct ingezet 

op het (opnieuw) verkrijgen van werk. Vervolgens 

wordt er ook een gesprek gevoerd over de rechten 

en plichten die horen bij een uitkering. Daarnaast 

trekt ook de economie aan, waardoor het beroep op 

bijstand afneemt. 

 

Organisatorische ontwikkeling 

Eind 2017 is, zoals eerder genoemd, team Toegang gestart. In de afgelopen periode is er ook een for-

matieve impuls gegeven aan dit team, waarbij externen zijn vervangen door vaste collega’s. Het be-

treft re-integratieconsulenten, een toetser, een extra jobhunter en handhavers. Het team krijgt steeds 

beter vorm en biedt een goede basis om in de toekomstige periode positieve resultaten te gaan boe-

ken met de doelgroep.  

 

 
 
  

Om te bereiken dat zoveel mogelijk mensen naar vermogen participeren is de ambtelijke           

capaciteit uitgebreid. Het afgelopen jaar is benut om op stoom te komen. De opgave is om de    

onderlinge samenwerking verder te versterken en de benodigde dienstverlening in te zetten voor 

onze inwoners. 
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Wat hebben we gerealiseerd? 

 

Opheffen GR PAUW & oprichten Werkbedrijf Stichtse Vecht  

De meest in het oog springende ontwikkeling in afgelopen periode is (het voorbereiden van) het op-

heffen van PAUW Bedrijven en het oprichten van Werkbedrijf Stichtse Vecht. Dit is een langdurig en 

intensief traject met grote organisatorische gevolgen. College en gemeenteraad zijn hier actief bij be-

trokken. De gemeente vormt nu nog samen met vijf andere gemeenten de gemeenschappelijke rege-

ling PAUW Bedrijven. In de raadsvergadering van 26 september 2017 is ingestemd met de transitie 

van de WSW naar een meer lokale en integrale oplossing en besloten om de GR PAUW per 1 januari 

2019 op te heffen. Vervolgens is de lokale oplossing verder uitgewerkt. Deze heeft er onder andere 

toe geleid dat de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 30 januari 2018 unaniem heeft besloten om het 

college toestemming te verlenen over te gaan tot aankoop van het gebouw van PAUW in Breukelen, 

daarin een Werkbedrijf Stichtse Vecht op te richten en daarmee de huidige werkplekken voor de 

WSW-doelgroep te behouden. Daarnaast doen we onderzoek naar mogelijke activiteiten voor de ont-

wikkeling van de brede doelgroep uit de Participatiewet op die locatie. De ontwikkeling van het Werk-

bedrijf is een grote opgave voor de komende periode en deze loopt parallel aan de uitwerking en im-

plementatie van de clusters Arbeidsontwikkeling, Maatschappelijke Plaatsing en Participatie en Werk-

geversdienstverlening uit het dienstverleningsmodel. Op 10 juli zal de gemeenteraad zich buigen over 

de definitieve organisatie-inrichting van Werkbedrijf Stichtse Vecht. 

 

 
 
  

De discussie en besluitvorming rondom het Werkbedrijf Stichtse Vecht is positief en goed verlo-

pen. Alle stakeholders zijn zorgvuldig in een vroeg stadium betrokken en geïnformeerd. Hierdoor 

is een goede oplossing gevonden voor de bestaande groep WSW-medewerkers. De uitdaging ligt 

de komende jaren in het verder vormgeven en ontwikkelen van het Werkbedrijf Stichtse Vecht. 
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Preventie 

In de participatienota is preventie een belangrijk uitgangspunt waarmee we wilden voorkomen dat in-

woners in een uitkeringssituatie belanden. 

  

Schuldhulpverlening 

Op 1 januari 2018 is gestart met het project ‘Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemen’. 

Het project zet in op het verplaatsen van het zwaartepunt van de ondersteuning en hulp van het speci-

alistische traject naar de voorkant. Het is in lijn met het dienstverleningsmodel Sociaal Domein en 

geeft mede vorm aan het cluster Preventie & Welzijn. Het project is een vervolg op een eerder traject 

wat diende als opstartfase. In de opstartfase zijn de volgende resultaten geboekt: 

 het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is afgenomen ten opzichte van eenzelfde 

periode daarvoor; 

 de daadwerkelijke aanmeldingen voor schuldhulpverlening betreffen zwaardere en meer spe-

cialistische hulpvragen dan in de periode daarvoor; 

 er wordt veel gebruik gemaakt van de inzet van een (vrijwillig) budgetmaatje; 

 er is minder terugval door de investering in goede en passende nazorg; 

 de basis is gelegd voor het verder inrichten en vormgeven van de signaalfunctie voor deze 

problematiek. 

Het in januari 2018 gestarte project omvat het hele veld van voorkomen en tijdig signaleren van finan-

ciële problemen; hierin wordt samengewerkt onder andere met Leef! Maatschappelijke dienstverle-

ning.  

 

Het beleid ten aanzien van schuldhulpverlening is vastgelegd in het Beleidsplan schuldhulpverlening 

2016-2020 en wordt apart geëvalueerd.  

 

Jongeren in een kwetsbare positie 

In Q2 van 2018 is een pilot gestart die gericht is op het bieden van integrale ondersteuning aan kwets-

bare jongeren op de route naar werk, opleiding of dagbesteding ter bevordering van zelfredzaamheid 

en ter voorkoming van het verslechteren van hun uitgangspositie. Doelstelling van de pilot is om bin-

nen de Toegang een integrale werkwijze te ontwikkelen voor deze doelgroep, waarbij alle stakehol-

ders worden betrokken.  

 

Regelarm wijkbudget 

Het regelarm wijkbudget kan worden ingezet door de Sociale Wijkteams op het moment dat een im-

passe in de noodsituatie van een inwoner niet vanuit de voorliggende voorzieningen kan worden door-

broken. De financiering van deze regeling was afkomstig uit gelden voor het minimabeleid. Dit zorgde, 

vanwege de wet- en regelgeving die daarmee gepaard gaat, voor problemen in de uitvoering. Dit is 

inmiddels opgelost, zodat het budget ingezet kan worden voor waar het bedoeld is vanuit de gedachte 

van integraal werken, vraaggericht werken en maatwerk. De ervaringen met deze regelingen zijn zeer 

positief. 

 

 
 

 
Arbeidsontwikkeling en werkgeversdienstverlening 

 

Rekenkameronderzoek naar effectiviteit van Re-integratie (2017) 

Het algemene beeld uit dit onderzoek is dat het re-integratiebeleid positieve effecten heeft en we rede-

lijk presteren ten opzichte van referentiegemeenten en het landelijk gemiddelde. In de bestuurlijke re-

actie op dit onderzoek is erkend dat redelijk betekent dat het beter kan. De aanbevelingen die daartoe 

zijn gedaan, zijn ter harte genomen en worden betrokken bij de ontwikkeling van het Werkbedrijf en de 

Er zijn diverse activiteiten uitgevoerd, deze bevinden zich in verschillende fases. Alle initiatieven 

zetten in op een preventieve aanpak, om erger leed te voorkomen. De opgave is om deze activi-

teiten en ontwikkelingen voort te zetten en goed te monitoren, om effecten en resultaten in beeld 

te brengen. 
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ontwikkeling en implementatie van de clusters arbeidsontwikkeling, werkgeversdienstverlening en 

maatschappelijke plaatsing en participatie.  

 

Een van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek is gericht op monitoring. De Monitor SD is 

aangevuld met gegevens over de loonwaarde van de doelgroep en de inzet van re-integratie voorzie-

ningen. De eerstvolgende monitor (1e helft 2018) wordt uitgebreid met gegevens over uitstroom en 

een verdeling van het type voorziening naar diverse doelgroepen. Deze stappen maken monitoring 

beter mogelijk en geven de komende periode beter inzicht in effecten en resultaten van onze aanpak. 

 

Groepsgewijze aanpak 

In 2018 is daarnaast gestart met een groepsgewijze aanpak gericht op het bevorderen van uitstroom 

op korte termijn. Uitkeringsgerechtigden met reële kansen op de arbeidsmarkt worden wekelijks in 

groepen getraind en gecoacht door een accountmanager en RI-consulent en helpen ook elkaar. Doel 

is dat zij (weer) in beweging komen en uitstromen richting de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn ook be-

trokken bij deze aanpak, die op het moment van deze evaluatie loopt. Ondanks de recente start zijn 

de eerste deelnemers al uitgestroomd naar werk. 

 

Baanafspraak 

Landelijk ligt de realisatie van de banenafspraak op koers. De resultaten in Midden-Utrecht liggen no-

minaal echter onder de indicatie van de Werkkamer. Eind 2017 zijn in Midden-Utrecht 1.415 extra ba-

nen gerealiseerd, 76% van het aantal van de Werkkamer (1.853 extra banen).  

Relatief zien we een meer positieve ontwikkeling in onze regio. Vergeleken met de nulmeting eind 

2012, is eind 2017 het aantal banen met 69% toegenomen voor de doelgroep. Dat is meer dan de lan-

delijke toename van 49%. De baanafspraak is één van de drie actielijnen van de Utrechtse Werktafel. 

Via deze regionale samenwerking wordt hier een extra impuls aan gegeven. 

 

Lokaal hebben we diverse plaatsingen gerealiseerd voor de doelgroep die valt onder de banenaf-

spraak, ook in onze eigen organisatie. Plaatsingen zijn gerealiseerd doordat inwoners met een indica-

tie baanafspraak zichzelf melden of op het moment dat werkgevers zich met een dergelijke vraag mel-

den. In 2017 en 2018 zijn 10 personen met een indicatie baanafspraak geplaatst. 

 

Om lokaal een extra impuls te geven aan deze opgave is in oktober 2017 een overeenkomst gesloten 

met de Albert Heijn. Het doel van deze overeenkomst is om jongeren met een arbeidsbeperking aan 

het werk te helpen. Tot op heden is er één persoon gestart bij Albert Heijn. 

 

Werkgeversdienstverlening 

Het werkgeversservicepunt (WSP) Stichtse Vecht heeft banen en kansen gecreëerd voor uitkerings-

gerechtigden bij werkgevers. Er wordt daarbij samengewerkt met andere uitvoeringsorganisaties in de 

arbeidsmarktregio, door het uitwisselen van vacatures en het werken volgens key-accounthouder-

schap. Dit laatste betekent dat één subregio (bijvoorbeeld Stichtse Vecht) als contactpersoon optreedt 

voor een werkgever die actief is in meerdere subregio’s van de arbeidsmarktregio, om zodoende de 

werkgever te ontlasten. 

Een grote uitdaging ligt in de aansluiting van de vraag van werkgevers en het aanbod van kandidaten 

op de arbeidsmarkt. Ook op dit punt wordt regionale samenwerking gezocht, met als doel effectiever 

om te gaan met vraag en aanbod door slimmer te matchen.  

 

 
 
  

De uitgevoerde activiteiten dragen bij aan het vergroten van de participatie van onze inwoners, 

maar vragen om een intensivering. De opgave ligt in de dienstverlening aan de volledige doel-

groep, zowel bijstandsgerechtigden als werkgevers. Er moet een gevarieerd en dekkend aanbod 

aan voorzieningen en instrumenten liggen om de participatie van onze inwoners te vergroten.   
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Maatschappelijke plaatsing en participatie 

 

Een Sterke Basis – 3 projecten 

In de nota ‘Een sterke Basis’ is een drietal initiatieven opgenomen die bijdragen aan het voorkomen of 

verkleinen van hulpvragen (dit draagt ook bij aan preventie en vroegsignalering) en het vergroten van 

maatschappelijke participatie. Het gaat om de volgende projecten: 

 Het in beweging krijgen van uitkeringsgerechtigden via een speciaal sport- en beweegaanbod. 

Dit moet de gezondheid bevorderen en het geeft meer inzicht in de prestaties van de deelne-

mers, zodat maatwerk beter geboden kan worden. De geplande start is Q3 2018. 

 Het creëren van werkervaringsplekken bij sportverenigingen om inwoners werkervaring en –

ritme op te laten doen. Deze plekken worden actief opgevraagd bij sportverenigingen om te 

komen tot een database, die naar behoefte kan worden ingezet voor de doelgroep.  

 Het derde project is gericht op inwoners die gebruik maken van een dagbestedingsvoorzie-

ning. Het project beoogt de gezondheid en zelfredzaamheid van deze personen te behouden 

en/of vergroten. Dit project is nog in voorbereiding.  

 

Nieuw beschut  

Sinds 1 januari 2017 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan men-

sen met een arbeidsbeperking. Inwoners kunnen zelf bij het UWV een beoordeling aanvragen. Als 

deze beoordeling positief is, is de gemeente verplicht een beschutte plek aan te bieden. Wij zijn ver-

antwoordelijk voor het aanbieden van 11 beschutte plekken in 2018 en in totaal (voorlopig) 14 in 2019. 

Het aantal inwoners dat zich heeft gemeld voor beschut werk is gering. Tot nu toe hebben we aan 4 

personen een passende beschutte werkplek geboden. In regionaal verband onderzoeken we hoe we 

de bekendheid en dienstverlening rondom dit thema kunnen verbeteren, zodat meer mensen die in 

aanmerking komen voor een beschutte werkplek ook een passende werkplek krijgen aangeboden.  

 

Sociale Coöperatie 

Er zijn in de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met de initiatiefgroep Sociale Coöperatie 

Stichtse Vecht. Deze initiatiefgroep wil zich inspannen om inwoners met een uitkering te ondersteunen 

richting sociale activering en/of (parttime) ondernemerschap. De sociale coöperatie is op moment van 

schrijven van deze evaluatie in oprichting, maar is naar verwachting per 1 januari 2019 actief. 

 

 
 

Regionale samenwerking 

 

Utrechtse Werktafel: de Strategische Agenda 2017-2021 

De regionale samenwerking is geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot de vaststelling van een strategische 

agenda, waarbij drie actielijnen centraal staan:  

1. We vormen een krachtige regio 

2. Verbetering van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

3. Impuls banenafspraak 

 

Deze drie actielijnen vormen de focus voor de regionale samenwerking in de komende jaren. Op dit 

moment worden de actielijnen uitgewerkt in concrete acties en activiteiten. De gezamenlijke ambitie is 

om zoveel mogelijk mensen die kunnen en willen participeren zo goed mogelijk en naar vermogen aan 

het werk te helpen. Deze agenda is in 2017 vastgesteld en wordt geactualiseerd.  

 

Vanuit de Utrechtse Werktafel is, gefinancierd door het Rijk, daarnaast gestart met IPS-trajecten. Dit 

zijn werktrajecten die worden geboden aan GGZ-cliënten met een uitkering en in het kader van de be-

handeling krijgen deze personen een betaalde baan aangeboden. Het project is in februari 2018 ge-

start met de voorbereidingen. 
  

Er zijn verschillende activiteiten gestart om maatschappelijke plaatsing en participatie te bevorde-

ren. Een belangrijke opgave voor de komende periode is om ook voor inwoners met een grote(re) 

afstand tot de arbeidsmarkt passende ondersteuning en dienstverlening wordt geboden. Het voort-

zetten en door ontwikkelen van de reeds ingezette activiteiten kunnen daar positief aan bijdragen.  
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Aanpak Jeugdwerkloosheid 

In 2017 is de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid uitgevoerd. Deze aanpak gaf een extra impuls om 

jeugdwerkloosheid terug te dringen in onze arbeidsmarkt regio. Inmiddels is besloten dat een deel van 

de regionale instrumenten voortgezet wordt vanwege de goede resultaten. Het gaat om de inzet van 

jobhunters en gesubsidieerde trajecten voor jongeren buiten beeld of jongeren met een beperking. 

Meerdere regionale initiatieven hebben ook in 2018 een subsidie ontvangen.  

Lokaal hebben we een jobmatchingsevent georganiseerd waar 12 jongeren uit Stichtse Vecht aan 

hebben deelgenomen. Halverwege 2017 waren er reeds 5 jongeren die en baan hebben gevonden en 

2 jongeren die een Ondernemerstraject zijn gestart.  

 

Voortijdig schoolverlaters 

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) is een belangrijke stakeholder waar het gaat om voortijdig 

schoolverlaters. Het RBL is verstevigd door het beschikbaar stellen van een extra FTE voor de bege-

leiding van jongeren. Door deze extra FTE is er een inhaalslag op de monitoring van deze doelgroep 

gemaakt, waardoor de voortijdig schoolverlaters beter in beeld zijn en begeleid kunnen worden naar 

onderwijs of werk.  

Het regionale project Voetstappen is gestart in het eerste kwartaal van 2018 en hiermee wordt o.a. in-

gezet op het verbeteren van de aansluiting van het RBL op het Sociaal Domein. Lokaal starten we in 

2018 met de eerder genoemde pilot voor kwetsbare jongeren, waarin het RBL ook stakeholder is. 

 

Bestuursovereenkomst vergunninghouders 

In 2017 is een regionale bestuursovereenkomst getekend door de U16-gemeenten met als doel ken-

nisdeling en samenwerking om integratie en participatie van vergunninghouders te versnellen. Een 

belangrijk onderdeel is de doorgaande lijn, waarbij al in het AZC wordt ingezet op de integratie en par-

ticipatie van vergunninghouders. In een aantal gemeenten is een pilot gestart; inmiddels is Stichtse 

Vecht hier ook bij aangesloten. Het is echter te vroeg om lokale resultaten / effecten inzichtelijk te ma-

ken. De acties uit het regionale plan van aanpak, als vervolg op de bestuursovereenkomst, worden in 

2018 en verder gefaseerd geïmplementeerd. Daarnaast wordt gewerkt aan een regionale monitor om 

de resultaten en effecten van de regionale samenwerking inzichtelijk te maken.  

Lokaal is een analyse uitgevoerd om feitelijke informatie over deze doelgroep in beeld te brengen, als 

bouwsteen voor het door ontwikkelen van de lokale aanpak en het uitvoeren van regionale afspraken. 

 

Vangnet 

 

Minimabeleid 

De doelstelling van het minimabeleid, als onderdeel van de participatienota, is het bieden van inko-

mensondersteuning aan inwoners zodat zij kunnen (blijven) participeren in de samenleving via maat-

schappelijke activiteiten. Armoedebestrijding onder kinderen is hierbij een speerpunt. In 2017 is een 

minima effect rapportage (MER) uitgevoerd door het NIBUD. Deze MER heeft de effecten van lokale 

en landelijke regelingen op diverse huishoudtypen en inkomensgroepen onderzocht. De conclusie van 

het NIBUD is dat het minimabeleid in Stichtse Vecht zeer ruimhartig is. Door dit ruimhartige beleid is 

het mogelijk voor (bijna) alle inkomensgroepen en huishoudtypen om deel te nemen aan sociale en 

maatschappelijke activiteiten. Een aanbeveling van het NIBUD om regelingen beter te presenteren is 

ter harte genomen. De website bevat inmiddels alle informatie over onze regelingen, daarnaast is een 

minimagids uitgebracht en verspreid. We onderzoeken hoe we onze regelingen nog beter en duidelij-

ker kunnen presenteren, zodat het voor inwoners die deze voorzieningen nodig hebben makkelijker 

wordt deze aan te vragen. Ook is een bijeenkomst georganiseerd over kinderen in armoede. 

 

  
Ons minimabeleid is ruimhartig en, indien gebruikt, effectief. De opgave is het beter en overzich-

telijker presenteren van voorzieningen en het ontwikkelen van een integrale benadering van ar-

moedebestrijding.  

Op verschillende onderdelen is op regionaal niveau samengewerkt en zijn positieve resultaten be-

haald. De afgelopen periode is er focus aangebracht en worden er concrete acties verbonden aan 

de regionale agenda. Een opgave ligt in het voortzetten van deze regionale samenwerking en het 

realiseren en monitoren van effecten en resultaten. Integratie vraagt hierbij, mede vanwege aan-

komende wetgeving, extra aandacht. 
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Bijlage 2 - Verzamelen input 
 

De informatie voor deze eindevaluatie is op verschillende manieren en uit verschillende bronnen ver-

zameld. 

 

Kwalitatieve informatie 

Ervaringen in de praktijk zijn op de volgende wijze verzameld: 

 Gesprekken om o.a. duiding te krijgen bij de indicatoren: 

o Wmo-, jeugd- en re-integratieconsulenten 

o medewerkers van de sociaal wijkteams, 

o collega beleidsadviseurs 

o Adviesraad sociaal domein, UW-ouderplatform en Seniorenraad 

 Informatie uit databanken en recente onderzoeken zoals, 

o Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017 

o Divosa benchmark, voor allerlei data op gebied van participatie 

o Gezondheidsonderzoek GGD 

Deze informatie is verzameld in een aparte rapportage behorend bij dit evaluatierapport. 

Een belangrijke bron van informatie is de Sociale Kracht Monitor die in U10-verband wordt uitge-

voerd. De 7 pijlers waarop wordt gemeten zijn: zelfredzaamheid, participatie, mate van eenzaam-

heid, financiële zelfredzaamheid, collectieve zelfredzaamheid, leefbaarheidsbeleving, veiligheids-

beleving. De 1e meting vond plaats in 2016. Voorjaar 2018 vindt de 2e meting plaats; in juni waren 

de uitkomsten hiervan nog niet beschikbaar. 

 

Kwantitatieve informatie 

De onderwerpen in de vernieuwde Monitor Sociaal Domein zijn de volgende: 

 Huidige bevolkingsgrootte SV + prognose tot 2023. 

 Aantal Wmo-trajecten en cliënten >streven om ontwikkelingen en verschuivingen in beeld te 

brengen 

 Aantal jeugdtrajecten en cliënten > idem 

 Participatie: aantal cliënten bijstand, percentage herinstromers bijstand, info over trajecten 

schuldhulpverlening. Aantal uitstromers naar werk of opleiding, aantal geplaatst op baanaf-

spraak. Aantal actief in participatietraject. 

 Financiële prognose aan de hand van beschikte waarde huishoudelijke hulp (+ aantal trajec-

ten en producten) 

 Toegang: aantallen telefonisch contact en hulpvraagformulieren. 

 Aantal cliënten onafhankelijke cliëntondersteuning (historie sinds 2009 tot nu). 

 Tevredenheid: klachten en bezwaren binnen SD 

Ook betrekken we gegevens uit Wmo cliëntervaringsonderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan. 
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Bijlage 3 Actieoverzicht Wmo 
 

Actiepunt Planning Niet gestart, omdat … Loopt wel/niet volgens planning Afgerond 
     

Acties Sociale Samenhang     

Ontmoetingen tussen inwoners ondersteunen, onder 
meer door de inzet van subsidie. 

Doorlopend  Loopt op aanvraag van subsidies conform het voor de pe-
riode 2016-2018 vastgestelde subsidieprogramma. 

Nee, is doorlo-

pend 

Cliëntondersteuners krijgen de opdracht inwoners te on-
dersteunen bij het versterken en aanspreken van hun 
sociale netwerk. 

2015 e.v.  Dit is onderdeel van de onafhankelijke cliëntondersteu-
ning.  

Doorlopend 

In de eerste helft van 2015 is een website beschikbaar 
die vraag en aanbod van individuele inwoners in SWW 
aan elkaar koppelt. 

 

2015 Aanbesteding in 2014 mislukt. 

Toen besloten niet opnieuw aan 

te besteden. 

 Nee 

Initiatieven van inwoners ondersteunen door het bieden 
van expertise, een platform of faciliteiten.  

 

2015 e.v.   Gebeurt doorlopend door: opbouwwerk Welzijn SV, ge-
biedsregisseurs wijken en kernen, Kom Erbij, Vrijwilligers-
centrale. 
 

Nee, is doorlo-

pend 

Relevante partijen uitnodigen om jaarlijks knelpunten in 
kaart te brengen die verhinderen dat mensen met een 
beperking toegang hebben tot voorzieningen. 

Jaarlijks  Knelpunten worden niet jaarlijks verzameld. Met Platform 
Gehandicapten Stichtse Vecht is in 2018 gekeken naar de 
toegankelijkheid van parkeerplaatsen en openbare liften. 

Nee 

Bij bouwprojecten en (her)inrichting van de openbare 
ruimte wordt gecontroleerd op de toegankelijkheid vol-
gens de wettelijke eisen.  

Doorlopend  Dit gebeurt bij het verlenen van vergunningen. Doorlopend 

     

Acties ondersteuning mantelzorg en vrij-

willigers 
    

De situatie van de mantelzorger opnemen als vast on-

derwerp in het keukentafelgesprek. 

2015 e.v.  Dit gebeurt. Ja 

Huisartsen op de hoogte brengen van de mogelijkheden 
op het gebied van mantelzorgondersteuning. 

 

2015 & 2016  Najaar 2015 al gebeurd bij intensieve campagne mantel-
zorgwaardering 2015; in 2016 & 2017 gebeurd m.b.v. de 
55Plusgids en in campagne voor het mantelzorgcompli-
ment 
 

Nee, loopt 

door 

In overleg met de doelgroep en Wmo-raden in 2015 een 
plan uitwerken ter vervanging van het huidige mantel-
zorgcompliment en de invulling van de dag van de man-
telzorger. 

 

2015 & 2016  Voor 2015 gebeurd: 350 ‘complimenten’ uitgedeeld met 
wekelijks publiciteit in de maanden oktober-december. 
In 2016 en 2017 voortgezet, met een bereik van resp. 860 
en 970 intensieve mantelzorgers. 

Nee, loopt 

door. 

Onderzoeken of het budget dat in 2014 incidenteel be-
schikbaar is, kan worden gebruikt om in 2015 een laag-
drempelige inloopochtend op te zetten voor dementeren-
den en hun mantelzorgers. 

2014 Incidentele budget 2014 bleek 

uiteindelijk geheel niet beschik-

baar. 

Mantelzorgers van mensen met dementie bezoeken de 
Alzheimercafe’s (Breukelen en Maarssen e.o.) en de in-
loopbijeenkomsten voor mantelzorgers in Maarssen. 

Ja 



47 
 

 

Om elkaars aanbod te leren kennen en samenwerking te 
faciliteren, éénmaal per jaar een bijeenkomst voor vrij-
willigersorganisaties organiseren.  

Jaarlijks   Er vinden jaarlijks Verenigingsmarkten plaats in Bison-
spoor en in Breukelen/Loenen. Bovendien regelmatig 
Meet & Greet-bijeenkomsten met partners sociaal wijk-
teams. 

Nee, vindt 

jaarlijks plaats 

In overleg met vrijwilligersorganisaties en Wmo-raden in 
de tweede helft van 2015 een plan uitwerken hoe vrijwil-
ligerswerk het beste gestimuleerd kan worden. 

2015 e.v.  Is deels ook het thema van hierboven genoemde bijeen-
komsten.  

Ja 

Particuliere vrijwilligersinitiatieven faciliteren. 2015 e.v.  Waar het zich voordoet. Zie hierboven bij ‘initiatieven van 
inwoners ondersteunen’. Vanaf 2018 is er ook een initia-
tievenbudget beschikbaar vanuit de nota een Sterke Ba-
sis. 

Nee, is doorlo-

pend 

Vrijwilligers die in contact komen met cliënten, moeten 
beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

2016  Loopt via de organisaties zelf. Deels vergoed door het 
Rijk.  

Ja 

     

Acties preventie     

Maatschappelijke partners voor 1 januari 2015 informe-
ren dat de meldfunctie bij de sociaal wijkteams is belegd 
en afspraken maken over een werkwijze.  

2014  De maatschappelijke partners zijn inmiddels goed op de 
hoogte van het bestaan van de sociaal wijkteams 
(SWT’s). Het hulpvraagformulier kan gebruikt worden voor 
meldingen. Ook kunnen professionals rechtstreeks aan-
melden. Gemeentelijke website is aangepast zodat deze 
toegankelijker is. Informatie op de website is up to date.   
 

Ja 

Afspraken maken met de zorgverzekeraar over de sa-
menwerking tussen de wijkverpleegkundige en het soci-
aal wijkteam in de eerste helft van 2015. Deze afspraken 

leggen we vast in een samenwerkingsprotocol. 

2015  Dit punt is inmiddels achterhaald. De wijkverpleging 
maakt inmiddels geen deel meer uit van het sociaal wijk-
team. 

Ja 

Voor 1 januari 2015 samenwerkingsafspraken maken 
met het AMHK over de uitwisseling van signalen met so-
ciaal wijkteams. Deze afspraken leggen we vast in een 
samenwerkingsprotocol. 

2014  Er is geen sprake van een protocol. Wel zijn er duidelijke 
werkafspraken gemaakt over het beleggen van signalen 
en het afhandelen van melding van Veilig Thuis. 

Ja 

In een protocol moet worden vastgelegd wat de richtlij-
nen zijn over het uitwisselen van gegevens tussen het 
sociaal wijkteam en zorgprofessionals. 

 

 

 Er is geen protocol beschikbaar. Op basis van een trai-
ning over privacy kunnen de leden van het SWT de do’s 
en don’ts kennen. Er is een training aangeboden over pri-
vacy voor het sociaal wijkteam en medewerkers van team 
Toegang.  

Nee 

Medewerkers van de sociaal wijkteams gaan op signa-
len af, ook als de inwoner zich niet zelf meldt (out-
reachend werken). 

  Medewerkers van de wijkteams gaan niet op signalen af 
als de inwoner niet geïnformeerd is. Soms is de inwoner 
wel op de hoogte, maar is er geen sprake van een actieve 
hulpvraag. Dan gaat het wijkteam er wel op af.  Er wordt 
geprobeerd om zoveel mogelijk afspraken bij inwoners 
thuis te laten plaatsvinden. 

Doorlopend 

Ook middels algemene voorzieningen zetten we in op 

preventie, bijvoorbeeld ontmoetingsactiviteiten en maat-

jesprojecten die bijdragen aan vermindering van een-

zaamheid. 

Doorlopend  Dit gebeurt op heel veel terreinen. Een voorbeeld hiervan 
zijn de activiteiten van Handje Helpen en Kom Erbij 

Doorlopend 
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Aan maatschappelijke partners en zorgorganisaties vra-

gen maatjes en ervaringsdeskundigen in te zetten om te 

zorgen dat mensen daadwerkelijk gaan deelnemen aan 

activiteiten. 

  Organisaties als Handje Helpen, Welzijn SV en LeefMD 
zetten goed toegerust en gecoacht vrijwilligersmaatjes in, 
in huishoudens met kinderen met een beperking, bij men-
sen met vroege dementie en in huishoudens waarin de re-
gie over het eigen leven structureel zwak ontwikkeld is 
(door psychiatrische of licht verstandelijke beperking). 
Voorts in huishoudens met oplopende schuldenproblema-
tiek. Ook: pilotprojecten Buurtgenoten, Netwerkmaatjes 
en DemenTalent 
Door aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning 
worden ervaringsdeskundigen ingezet. 

Nee, gebeurt 

doorlopend 

Op basis van de 4-jaarlijkse gezondheidspeilingen van 
de GGD een actieplan maken voor de inzet van preven-
tieve gezondheidsactiviteiten. 

  Er wordt momenteel een Nota gezondheidsbeleid opge-
steld, met daarin de kaders. Startbijeenkomst is geweest 
om tot kaders te komen. 
 

Nee 

We zetten in op een verschuiving van het budget van 
maatwerkvoorzieningen naar algemene en preventieve 
voorzieningen. 

  Als onderdeel van de transformatie binnen het sociaal do-
mein wordt ingezet op laagdrempelige en vroegtijdige on-
dersteuning van inwoners. Voorbeeld hiervan is de onaf-
hankelijke cliëntondersteuning. 

Doorlopend 

     

Acties algemene voorzieningen     

Het aanbod van algemene voorzieningen per wijk inzich-
telijk maken en hiermee een digitale sociale kaart ont-
wikkelen die toegankelijk is voor inwoners en maat-
schappelijke partners. We starten hier in 2015 mee. 

2015 e.v.  De sociale kaart van Stichtse Vecht is nog online. Deze is 
niet verder ontwikkeld. 

Nee 

In 2015 in beeld brengen of er voldoende laagdrempe-
lige inloopactiviteiten zijn en deze waar nodig versterken 
of verbreden, op basis van lokale behoeften. 

2015 & 2016  Jaarlijks vinden er gesprekken plaats met Welzijn Stichtse 
Vecht over hun activiteitenaanbod. Het initiatievenbudget 
uit de nota Een Sterke Basis biedt de mogelijkheid aan in-
woners en organisaties om activiteiten te organiseren. 

Doorlopend 

In de opleiding voor de sociaal wijkteams sturing op al-
gemene voorzieningen en kennis van het aanbod opne-
men. Ook in de opleiding van KCC medewerkers wordt 
kennis van het aanbod aan algemene voorzieningen op-
genomen. 

Vanaf 2015  In het begin is hier enige sprake van geweest. Er is veel 
nadruk op inzet algemene voorzieningen, waarbij AMW 
het meest wordt ingezet en ook onderdeel uitmaakt van 
de SWT’s. Kennis van het aanbod gaat ook i.s.m. de 
backoffices en regelmatig worden partijen uitgenodigd om 
het aanbod kenbaar te maken en kennis up-to-date te 
houden.  

Nee 

Een ‘startbijeenkomst’ (laten) organiseren waarbij maat-
schappelijke partners worden geïnformeerd over de 
werkwijze van het sociaal wijkteam en het aanbod in de 
wijk.  
 

2014/2015  Er zijn hier alternatieven op geweest: meerdere presenta-
ties bij partners in het veld. Ook een zgn. Meet & Greet 
vanuit het wijkteam. 

Ja 

In 2015 onderzoeken we de mogelijkheden voor een 
vergoeding/voucher systeem voor algemene voorzienin-
gen voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen. 

2015  In 2017 is gestart met een andere manier van werken met 
betrekking tot de hulp bij het huishouden. Alle inwoners 
met een indicatie voor hulp bij het huishouden hebben 
een gesprek gehad. Als is vastgesteld dat er ondersteu-
ning nodig is ontvangt de inwoner in ieder geval de ‘basis-
voorziening’. Aanvullend daarop is het mogelijk om een 
extra maatwerkmodule in te zetten 

Nee 
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Aansluiten bij de landelijke initiatieven om hulp op af-
stand te organiseren 

  Aangesloten is bij landelijke organisatie Sensoor (7x24u 
bereikbaar voor anonieme info of gesprek). 

Ja 

In 2015 de prestatieafspraken over cliëntondersteuning 
monitoren.  

2015  Jaarlijks vinden er voortgangsgesprekken plaats met de 
aanbieders van onafhankelijke clientondersteuning op ba-
sis van managementrapportages. 

Ja 

In de tweede helft van 2015 op basis van de ervaringen 
met cliëntondersteuning een plan maken voor vernieu-
wing van cliëntondersteuning. 

2015  In 2017 is de clientondersteuning opnieuw aanbesteed. 
Momenteel zijn er vier aanbieders van clientondersteu-
ning. Stichtse Vecht is in 2017 verkozen tot één van de 
landelijke koplopers van clientondersteuning. 

Ja 

     

Acties maatwerkvoorzieningen     

Scholing van medewerkers met een toegangsfunctie: 
KCC en sociaal wijkteam in 2014 gericht op het bieden 
van maatwerk aan inwoners. 

2014  Scholing heeft plaatsgevonden. Ja 

Overstappen op resultaatgericht financieren van hulp bij 
het huishouden per 1 juni 2015, en onderzoeken of een 
algemene voorziening voor schoonmaakwerk nodig is. 

Voor 1-1-2015  In 2017 is gestart met een andere manier van werken met 
betrekking tot de hulp bij het huishouden. Alle inwoners 
met een indicatie voor hulp bij het huishouden hebben 
een gesprek gehad. Als is vastgesteld dat er ondersteu-
ning nodig is ontvangt de inwoner in ieder geval de ‘basis-
voorziening’. Aanvullend daarop is het mogelijk om een 
extra maatwerkmodule in te zetten 

Ja 

In 2015 een regeling ontwikkelen voor inwoners met een 
laag inkomen zodat ook voor deze groep huishoudelijk 
hulp betaalbaar blijft. 

2015  In vorige punt meegenomen. Ja 

In 2016 in beeld brengen welke vormen van laagdrem-
pelige dagactiviteiten passend zijn voor mensen met een 
indicatie voor ‘begeleiding groep basis’ en bekijken 
welke rol welzijn daarin kan spelen. 
 

2016   Afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven genomen 
en voorzieningen gecreëerd zoals de ontmoetingsgroepen 
Blijf Actief! voor mensen met beginnende dementie. 
Evenzo het project Buurtgenoten, een samenwerking tus-
sen Welzijn SV en Kwintes & Abrona. In 2018 is door 
Kwintes ook gestart met de Buurtcirkel. In een Buurtcirkel 
worden inwoners begeleid en gecoacht door vrijwilligers. 

Nee, loopt 

door. 

In 2016 in overleg met vertegenwoordigers van vrijwil-
ligers kijken op welke manier een combinatie van bege-
leiding door professionals en vrijwilligers gemaakt kan 
worden bij de laagdrempelige dagactiviteiten. 

2015 e.v.  Gebeurt al in samenwerking tussen Kwadraad & Handje 
Helpen en bij aanbieders van dagbesteding zoals Kwin-
tes, Abrona & Reinaerde. 

Nee, loopt 

door 

Deels in 2014 en doorlopend in 2015 kennismaken met 
de cliënten die overkomen vanuit de AWBZ en daarbij 
kijken naar overlap in de ondersteuning. 

2014, 2015  Wmo-consultenten en wijkteam(s) hebben dit gedaan. Ja 

 
    

Acties beschermd wonen en maatschap-
pelijke opvang 

    

Bij overlastsituaties wordt vroegtijdig een professional 
vanuit het sociaal domein betrokken.  

Doorlopend  Bedoeld is: professional uit het wijkteam; dit gebeurt wan-
neer dit signaal van overlast bekend is. 

Doorlopend 

In 2015 het sociaal wijkteam trainen in het aanbod van 
beschermde woonvormen. 

2015  Er is een inventarisatie gemaakt van het aanbod van be-
schermde woonvormen. 

Ja 
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Wonen en zorg worden zo veel mogelijk gescheiden 
aangeboden. Wonen blijft zo veel mogelijk de eigen ver-
antwoordelijkheid van de inwoner zelf. 

  Waar dit binnen onze invloedssfeer ligt dragen we bij aan 
de scheiding van wonen en zorg. 

Doorlopend 

In 2014 afspraken maken met de centrumgemeenten 
over de doorstroom van maatschappelijke opvang naar 
begeleid wonen. 

2014  In 2017 is de regionale koers maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen U16 vastgesteld. Vanaf 2018 en verder 
worden er afspraken gemaakt voor het overhevelen van 
de maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar 
de regiogemeenten. Voor 2017 en 2018 zijn er in de U16 
afspraken gemaakt over de in en uitstroom van inwoners 
naar beschermd wonen.  

Ja 

Voor 2015 nadere afspraken maken met de regioge-
meenten over de verantwoordelijkheden ten aanzien van 
het budget maatschappelijke opvang. 

2014  Zie vorig punt. Ja 
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Bijlage 4 Overzicht acties Nota Ouderen 2016-2018 ‘Zilver aan de Vecht’ 
 

 Hieronder volgt een schematisch overzicht van alle acties uit de nota Ouderen.  

 

Thema: voorlichting gezonde voe-

ding 

Ouderen beter bereiken en voorlich-

ten over goede voeding. 

4.2 Agendering in 1e-lijns café, 1e kwartaal 

2016 en 2017 
Welzijn Stichtse Vecht organiseerde in 2017 een informatiebij-

eenkomst over gezonde voeding in samenwerking met een di-

etiste.  
4.3 In persberichten belichten we regelmatig 

initiatieven voor gezonde voeding. 
Persberichten over gezonde voeding zijn niet verstuurd. 

4.4 Onderzoeken of er  apps kunnen worden 

ontwikkeld waar ouderen makkelijk mee 

om kunnen gaan. 

Landelijk zijn verschillende apps beschikbaar over (het berei-

den van) goede voeding. Een aantal apps richten zich specifiek 

op senioren.   
 
Thema: aanpak overmatig alcohol-
gebruik 
 

Huisartsen en POH’s kunnen alcohol 

problematiek beter  signaleren en 

ouderen zijn zichzelf hiervan ook 

meer bewust. 

4.5 Agenderen van het  thema ouderen en al-

cohol voor een 1e lijnscafé, 1e kwartaal 

2016 en 2017 

Dit onderwerp is niet geagendeerd voor de 1e-lijns cafés.  

De afgelopen jaren is in Stichtse Vecht meegedaan met de lan-

delijke IkPas campagne. Het doel van de campagne is het ver-

groten van de bewustwording rondom alcoholgebruik.  

4.6 Gebruik van apps van het Trimbos insti-

tuut 

Het Trimbos instituut biedt op dit moment geen apps aan voor 
het signaleren van alcohol problematiek. 

Hoofdstuk 4 Welzijn en Preventie 

Thema en acties  Uitvoering Status 

Thema: meer bewegen voor oude-

ren 

Extra inzetten op beweegactiviteiten 

voor ouderen. 

4.1 In samenwerking met Stichting Welzijn 

biedt de buurtsportcoach vanaf 2016 extra 

sport en beweegactiviteiten in alle wijken. 

Meer voorlichting over het aanbod. 

Welzijn Stichtse Vecht vernieuwt stapsgewijs haar aanbod. Een 
verschuiving vindt plaats van de reguliere sportactiviteiten naar 
wijkgerichte sportactiviteiten. Onderbrengen van reguliere sport-
activiteiten bij verenigingen is daarbij mogelijk.  
 
Sportpunt Stichtse Vecht heeft sport en beweegactiviteiten voor 
senioren in Stichtse Vecht verzameld. Een overzicht van alle 
bekende activiteiten is op de website geplaatst. 
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Thema: valpreventie 
Zorgverzekeraar vergoed meer be-
handelingen of maakt valpreventie 
een apart  programma. 

4.7 Agenderen voor het gesprek met de zorg-

verzekeraar 

Valpreventie is door zorgverzekeraars nog niet opgenomen in 
de basisverzekering.  In Stichtse Vecht bieden huisartsen en fy-
siotherapeuten gezamenlijk cursussen valpreventie aan. 

Ouderen zijn zich meer bewust van 

de risico’s op vallen en de manieren 

om deze te verkleinen 

4.8 We vragen Welzijn Stichtse Vecht om 

vanaf 2016 dit onderwerp mee te nemen 

bij de huisbezoeken 75plus.   

Bij de huisbezoeken wordt valpreventie besproken. 
 
In 2017 zijn er enkele bijeenkomsten over valpreventie georga-
niseerd door Welzijn Stichtse Vecht in samenwerking met een 
aantal partijen. In 2018 organiseert Welzijn Stichtse Vecht ook 
bijeenkomsten over valpreventie.  

Thema: Versterken van sociale 

netwerken, zelfredzaamheid en te-

gengaan eenzaamheid 

Inwoners nemen vaker initiatieven 

om sociale netwerken en zelfred-

zaamheid in de kernen te versterken, 

waaronder ook voor alternatief ver-

voer. 

4.9 Ondersteunen bewonersinitiatieven op dit 

terrein en hen hiertoe ook faciliteren met 

bijv. trainingsmogelijkheden. Dit onder de 

aandacht brengen van dorps- en wijkra-

den. 

 
In 2018 is de behoefte aan trainingen en ondersteuningen geïn-
ventariseerd bij de dorps- en wijkraden. Workshops worden 
aangeboden op het gebied van: ledenwerving, social media, 
agressie en conflicthantering. 
 
Inwoners en bewonersgroepen kunnen aanspraak maken op 
het leefbaarheidsbudget en het stimuleringsbudget voor het uit-
voeren van activiteiten. 
 

In iedere kern is minimaal één plek 

waar activiteiten en ontmoeting kun-

nen plaatsvinden. 

4.10 Dit krijgt aandacht bij de uitvoering van het 

accommodatiebeleid. 

Elke kern heeft (de mogelijkheid voor) minimaal 1 

(multi)functionele ontmoetingsplek in de vorm van een 

dorpshuis of via verspreid sociaal cultureel aanbod en 

accommodaties, in de kern zelf of in de directe nabijheid. Dit is 

onderdeel van het dorpshuizenbeleid. 
 

Er zijn voldoende passende activitei-

ten voor (eenzame) ouderen. Be-

langrijk is een goede match tussen 

aanbod en vraag, en initiatieven 

waarbij vrijwilligers als maatje oude-

ren begeleiden naar activiteiten. 

4.11 Er is veel aanbod. We onderzoeken hoe 

we meer kunnen doen om ouderen effec-

tief gebruik te laten maken van het aan-

bod. Als blijkt dat er ’witte vlekken’ zijn, sti-

muleren we extra aanbod. 

Jaarlijks bespreekt de gemeente het activiteitenaanbod met 
Welzijn Stichtse Vecht om te kijken of de activiteiten voldoende 
aansluiten bij ontwikkelingen binnen de gemeente. 
 
In de nota Een Sterke Basis is een initiatievenbudget opgeno-
men. Met het initiatievenbudget stimuleert de gemeente inwo-
ners en maatschappelijke organisaties om nieuwe activiteiten te 
ontwikkelen.    

Het aanbod van activiteiten moet vol-

doende bekend zijn bij zowel de 

doelgroep als bij de professionals 

4.12 In afstemming tussen gebiedsgericht wer-

ken, de gebiedsgerichte communicatie, de 

sociale wijkteams, de welzijnsorganisatie 

en de ouderenorganisaties zoeken we 

In 2018 zijn gebiedslunches georganiseerd. Voor deze ge-

biedslunches zijn alle partijen die actief zijn in een bepaalde 

kern en/of gebied uitgenodigd met als doel om de onderlinge 

communicatie en samenwerking te vergroten.  
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naar de beste manier om ouderen te infor-

meren. 

 

 4.13 Optimaliseren (digitale) sociale kaart 

(communicatie sociaal domein) en onder-

zoeken hoe hierbinnen specifiek ouderen 

goed hun weg kunnen vinden. 

De huidige sociale kaart is niet geoptimaliseerd.  

De informatie op de gemeentelijke website is geactualiseerd. 

Daarbij is gebruik gemaakt van een klankbordgroep met o.a. 

senioren. 
 

Thema: bevorderen van de vrijwil-

lige inzet van ouderen 

Meer ouderen zetten zich als vrijwilli-

ger in 

4.14  

't Gilde Stichtse Vecht start het project 

POWER 

Project POWER is gestart door ’t Gilde Stichtse Vecht 

 4.15 Met Steunpunt Vrijwilligerswerk onder-

zoeken of er vrijwilligerspool kan komen 

waarin ouderen op projectmatige basis 

hun deskundigheid ten behoeve van orga-

nisaties inzetten. 

De Vrijwilligerscentrale heeft nog geen poule voor ouderen 

waarbinnen op projectmatige basis hun deskundigheid ingezet 

kan worden   
De Vrijwilligerscentrale organiseerde TOP bijeenkom-

sten, bedoeld om senioren te inspireren en te ondersteunen bij 
actieve deelname aan de maatschappij  

Thema: huiselijk geweld 

Ouderenmishandeling wordt tijdig 

gesignaleerd 

 

4.16 Medewerkers van de sociale wijkteams en 

backoffices krijgen training om huiselijk 

geweld, waaronder ouderenmishandeling, 

te signaleren. 

In 2016 en 2017 zijn trainingen gegeven over het signa-
leren van huiselijk geweld voor de sociale wijkteams. Daarbij 
ging het om huiselijk geweld in het algemeen. 

 

 

Hoofdstuk 5 werk en in-
komen 

 Uitvoering Status 

Meer oudere werklozen aan het 

werk. 
5.1 In de communicatie met werkgevers en 

bedrijfsleven naar aanleiding van Partici-

patiewet en sociaal akkoord wijzen we op 

de tegemoetkomingen voor het in dienst 

nemen van ouderen.  

Bij het begeleiden van ouderen naar een baan wijst de jobhun-
ter in gesprek met werkgevers op de voordelen die er zijn bij 
het in dienst nemen van ouderen. 

 

5.2 Gerichte brief over de huisraadregeling 

aan belanghebbenden 

Eind 2017 is de hulpgids ‘Rondkomen in Stichtse Vecht’ ont-

wikkeld en verspreid. In deze gids staan alle regelingen voor 
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Hoofdstuk 6 zorg en on-
dersteuning thuis 

 Uitvoering Status 

Continuering inzet casemanagers 

dementie. 
6.1 Agendering voor de regietafel met de 

zorgverzekeraar. Gezamenlijke strategie 

bepalen met huisartsen en de grotere 

zorgaanbieders. 

Inzet van dementieconsulenten in Stichtse Vecht is gecontinu-
eerd.  
 
Het Project Ouderenzorg werd gefinancierd vanuit de Zorgver-
zekeringswet. Deze financiering is niet doorgezet in 2017 en 
2018. 

Voortzetting van de financiering van 
het Project Ouderenzorg en uitbrei-
ding naar de hele Stichtse Vecht. 

Vergroten samenwerking medisch en 

sociaal domein (welzijn en sociaal 

wijkteam) en bevorderen dat vaker 

wordt doorverwezen naar algemene 

6.2 

 
Structurele samenwerkingsafspraken met 

huisartsen en lokale uitwerking van het af-

gesloten convenant met huisartsen, eer-

ste kwartaal 2016 

In 2018 zijn afspraken gemaakt met een vertegenwoordiging 
van de huisartsen in Stichtse Vecht om regelmatig overleg te 
voeren.  
 

Meer ouderen maken gebruik van re-

gelingen in het kader van minimabe-

leid.  
 

inwoners met een laag inkomen vermeld. De huisraadregeling 

staat in deze hulpgids vermeld. De huisraadregeling staat ook 

vermeld in de 55plusgids. 
5.3 Aandacht voor ouderen in communicatie-

plan minimabeleid 
In de 55plusgids is informatie opgenomen over de regelingen 

binnen het minimabeleid. Welzijn Stichtse Vecht verstrekt ook 

informatie over de regelingen in het minimabeleid. 

5.4 Nagaan of mensen met alleen een AOW 

uitkering bij aanvragen behandeld kunnen 

worden als bekende klanten participatie-

wet en vereenvoudigde formulieren ge-

bruikt kunnen worden. 

Op dit moment is dit nog niet mogelijk. In 2018 zal verder on-

derzocht worden of het mogelijk is om de regeldruk rondom 

aanvragen binnen de participatiewet te vereenvoudigen.  

Verbeteren beleid bijzondere bijstand 

en vergroten bereik 
5.5 Afstemmen en informatie-uitwisseling met 

betrokken organisaties zoals Stichting 

Welzijn, het maatschappelijk werk, oude-

renbonden, voedselbank en kerkelijke or-

ganisaties over maatregelen, effecten van 

het beleid en knelpunten.  Hiertoe zoveel 

mogelijk bij bestaande overlegvormen re-

gelmatig aan te sluiten. 

Op dit moment vindt er geen structureel overleg plaats met be-

trokken organisaties over het verbeteren van het beleid bijzon-

dere bijstand en het vergroten van het bereik er van.  

Bevorderen deelnemers aan vrijwil-

lige participatie. 
5.6 0-meting, inventarisatie van aantal oude-

ren dat onbetaald werk doet.  
In 2016 en 2017 is niet geregistreerd hoeveel ouderen onbe-

taald werk doen door de gemeente. In 2018 wordt begonnen 

met de registratie hiervan. 
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voorzieningen, (preventieve) activitei-

ten. 
In de nota een Sterke Basis is een pilot Welzijn op Recept op-
genomen. Deze pilot wordt in 2018 gestart.  

6.3 Informatie aan huisartsen over de sociale 

kaart. 

De 55plusgids is verspreid onder huisartsen. In 2018 is samen 
met huisartsenpraktijk Vechtverband de sociale kaart voor 
Breukelen geactualiseerd.  

Ouderen kennen het aanbod voor 

zorg- en dienstverlening thuis. 
6.4 Ontwikkelen van gerichte communicatie 

voor ouderen. 
Ouderengids is ontwikkeld en verspreid. De gids biedt een 
overzicht van alle activiteiten en aanbieders.  
 
Jaarlijks leggen vrijwilligers van Welzijn Stichtse Vecht infor-
matieve huisbezoeken af aan 75plussers. Tijdens deze bezoe-
ken wordt ook informatie verstrekt. 

 
 

Hoofdstuk 7 wonen  Uitvoering Status 

Thema: de woning 

Uitbreiding van het aanbod geschikte 

en beschutte woningen 

7.1 We informeren en stimuleren huisei-

genaren over de mogelijkheden om 

hun woning aan te passen. Dit impli-

ceert dat er gericht informatie wordt 

verstrekt over bijvoorbeeld domotica-

toepassingen, woningaanpassingen 

en over de bekostiging daarvan. 

In 2017 is door Welzijn Stichtse Vecht een bijeenkomst georgani-
seerd over langer zelfstandig thuis wonen.  

 

In de nota Een Sterke Basis is de pilot Passend Wonen opgeno-

men. Binnen deze pilot wordt een adviseur passend wonen aange-

steld in samenwerking met de corporaties. 

 7.2 In de prestatieafspraken met de cor-
poraties wordt vastgelegd hoe zij in 
de komende jaren hun woningvoor-
raad vergroten en verbeteren zodat 
deze beter toegankelijk en beter ge-
schikt wordt voor mensen met een 
beperking.  

In de prestatieafspraken voor 2017 en 2018 is met de corporaties 
afgesproken waar zij nieuwbouw gaan realiseren. Door de ge-
meente is daarbij gewezen op het belang van levensloopbestendig 
bouwen. 

 7.3 Analyse van de mogelijkheden in 

(herbestemming) van bestaand vast-

goed, voorjaar 2016. 

Er is geen nieuwe analyse gemaakt van de mogelijkheden in her-

bestemming van bestaand vastgoed. 

De afgelopen jaren zijn er wel verschillende gesprekken geweest 

tussen zorgaanbieders en beheerders van vastgoed om de moge-

lijkheden van woonzorgconcepten te bespreken. 
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 7.4 We onderzoeken met Zorgkantoor en 
zorgaanbieders de mogelijkheid voor 
intramurale capaciteit dan wel ver-
zorgd wonen in Maarssenbroek. Start 
verkenning najaar 2015, uitwerking in 
2016. 

In 2017 en 2018 hebben gesprekken plaatsgevonden met het Zorg-

kantoor en zorgaanbieders uit Stichtse Vecht. In 2018 en verder 

wordt onderzocht welke maatregelen er genomen moeten worden 

om tot voldoende capaciteit te komen voor verzorgd wonen in 

Stichtse Vecht en Maarssenbroek in het bijzonder  

 7.5 Bij nieuwbouw van woningen maken 
we met marktpartijen en corporaties 
afspraken over het realiseren van le-
vensloopbestendige woningen in de 
huur- en de koopsector. 
 

In de prestatieafspraken voor 2017 en 2018 is met de corporaties 

afgesproken waar zij nieuwbouw gaan realiseren. Door de ge-

meente is daarbij gewezen op het belang van levensloopbestendig 

bouwen. 

 7.6 In samenwerking met corporaties sti-
muleren we met persoonlijke advise-
ring doorstroming van senioren die 
nog niet te maken hebben met fy-
sieke beperkingen om te verhuizen 
naar een geschikte woning. 

In de prestatieafspraken over 2017 en 2018 heeft Portaal de senio-

renkortingsregeling opgenomen om doorstroom te bevorderen.  

 7.7 We benutten optimaal de mogelijkhe-
den van de woonruimteverdeling, zo-
dat geschikte huurwoningen bij leeg-
komen met voorrang toegewezen 
worden aan ouderen of mensen met 
een beperking. 

In de prestatieafspraken over 2017 en 2018 zijn geen afspraken 
gemaakt over het verlenen van voorrang aan ouderen of mensen 
met een beperking 

Tussen zorgaanbieders en corporaties zijn de afgelopen jaren af-

spraken gemaakt over het toewijzen van woningen. 

 
 

Thema: woonomgeving 

Toegankelijkheid voor mensen met 

een beperking en ouderen verbete-

ren 

7.8 Een meerjarenplan van aanpak wordt 

opgesteld tussen november 2015 en 

april 2016. 

Een meerjarenplan is niet opgesteld. Er is de mogelijkheid om mel-
ding te maken van beperkte toegankelijkheid per kern. Met het 
Platform Gehandicapten Stichtse Vecht worden knelpunten bespro-
ken rondom parkeerplaatsen en openbare liften.  
 
 

Thema: zorg en diensten 

Voor de meest kwetsbare inwoners 

moet een ‘basispakket’ beschikbaar 

zijn. (Zoals maaltijdvoorziening, alar-

mering, vervoer, ontmoeting.)   

 

7.9 We versterken in de wijken en ker-

nen de samenwerking op uitvoerend 

niveau tussen de verschillende aan-

bieders van zorg en welzijn (inclusief 

huisartsen fysiotherapeuten etc.) om 

Door gebiedsregisseurs zijn er in 2018 gebiedslunches georgani-
seerd. Tijdens deze lunches is besproken welke ontwikkelingen er 
zijn en hoe de samenwerking kan worden verbeterd. 
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versnippering tegen te gaan en het 

aanbod beter bereikbaar te maken. 

Welzijn Stichtse Vecht biedt servicediensten aan. Hiervoor worden 
vrijwilligers ingezet. Het gaat daarbij o.a. om: maaltijden, vervoers-
diensten, tuinonderhoud en een klussendienst. 

 

Hoofdstuk 8 dementie  Uitvoering Status 

Mensen met dementie blijven zolang 

mogelijk actief en  blijven hun talen-

ten als vrijwilliger  inzetten 

8.1  
Het project DemenTalent gaat van 
start. 

Het project Dementalent is in 2016 gestart. Binnen dit project wordt 

voor inwoners met geheugenverlies of dementie gezocht naar een 

waardevolle daginvulling. 

 
Aandacht voor de groep jongeren 

met dementie en hun mantelzorgers: 

passende dagbesteding;  innovatief 

aanbod. 

8.2  
Met de ketenpartners dementie en de 
coördinator Utrecht Westelijk stellen 
we een gezamenlijke actieagenda op 
voor Stichtse Vecht. Hierop deze on-
derwerpen agenderen.  Ook de af-
stemming op lokaal niveau wordt 
hierbij betrokken. Dan is ook meer 
duidelijk over de kosten. Ketenzorg 
heeft subsidie ontvangen om trainin-
gen te organiseren om onze ge-
meente dementievriendelijk te ma-
ken. 

In 2016 is de intentieverklaring samen dementievriendelijk Stichtse 

Vecht ondertekend met als doel inwoners meer te informeren over 

dementie en inwoners met dementie en hun mantelzorgers goede 

ondersteuning bieden. In 2017 zijn in het kader van samen demen-

tievriendelijk door Alzheimer Nederland trainingen verzorgd voor 

het beter herkennen en signaleren van dementie. Door Alzheimer 

Nederland en Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van Welzijn 

Stichtse Vecht) worden in Maarssen en Breukelen Alzheimercafés 

georganiseerd. 

Gemeente Stichtse Vecht maakt deel uit van de Stuurgroep Keten-

zorg Dementie West Utrecht. Deze stuurgroep heeft als doel in 

West Utrecht dementie beter op de kaart te zetten en lokale sa-

menwerkingsafspraken te stimuleren.  

Voldoende ondersteuning mantelzor-

gers (ook specifiek voor mantelzor-

gers van mensen die al op jongere 

leeftijd dementie krijgen) 
We werken aan dementie-vriende-

lijke gemeente en standaard demen-

tie zorg. Ketenzorg Utrecht West 

heeft een voorstel hiervoor opge-

steld. 
Mantelzorgers zijn meer bekend met 

en maken gebruik van respijtzorg. 
8.3 Inzet van gemeentelijke communica-

tiekanalen 
Door Steunpunt Mantelzorg is de afgelopen jaren informatie ver-

strekt en voorlichting gegeven aan mantelzorgers.  

De jaarlijkse ‘dag van de mantelzorg’ (10 november) is de afgelo-

pen jaren gebruikt om mantelzorgers op te roepen zich te laten re-

gistreren. In 2016 waren 860 mantelzorgers geregistreerd bij het 

Steunpunt Mantelzorg. In 2017 waren 970 mantelzorgers geregi-

streerd bij het Steunpunt Mantelzorg. 

 

 

 
 


