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Opmerking vooraf 
Zoals ook in de begeleidende memo is aangegeven, worden de richtinggevende uitgangspunten voor 
het integraal beleidskader, aan de commissie SD ter bespreking aangeboden. Om de discussie te fa-
ciliteren zijn per uitgangspunt enkele vraagstukken c.q. dilemma’s geformuleerd. Deze zijn ook niet 
meer dan dat: ter facilitering van het gesprek en ter illustratie. Hier geeft het integraal beleidskader 
straks richting. 
Het gaat dus niet om het voeren van het inhoudelijk gesprek over de genoemde voorbeelden, vragen 
en dilemma’s. 
 
 
 

Integraal beleidskader sociaal domein – de uitgangspunten 
 
 

Inleiding 
Met de invoering van de drie decentralisaties zijn we als gemeente voor een flinke uitdaging gesteld. 
We voeren de nieuwe taken uit die horen bij de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Het doel 
van de decentralisaties is om zorg en ondersteuning dichterbij de inwoner te organiseren om zo meer 
maatwerk te kunnen leveren en kosten te besparen. Het sociaal domein is een breed domein waar het 
gaat over onder andere welzijn, gezondheid, zorg, jeugd, werk en inkomen, schuldhulpverlening, pas-
send onderwijs en sport.  
De gewenste transformatie is nog niet klaar. Daar werken we de komende jaren intensief verder aan. 
De uitvoering van de nieuwe taken heeft ons veel geleerd en dit levert belangrijke input voor de trans-
formatie en nieuw beleid. 
 
In het integraal beleidskader sociaal domein staat de inwoner van Stichtse Vecht centraal: de leefwe-
reld van de inwoner is leidend en de systeemwereld van de gemeente en de aanbieders is volgend en 
ondersteunend. We zijn een gemeente waar iedereen erbij hoort en naar vermogen meedoet. Inwo-
ners die hierbij ondersteuning nodig hebben vinden die gemakkelijk en dichtbij.  
Wanneer we het leven van onze inwoner in al zijn facetten en diversiteit als uitgangspunt nemen, be-
tekent dat dat we in de systeemwereld integraal moeten werken. Door integraal te werken geven we 
inhoud aan de gewenste transformatie in het sociaal domein. We stellen daarvoor in dit beleidskader 
duidelijke uitgangspunten op die richting geven, zodat het niet nodig is om alles telkens weer af te 
stemmen.  
 
Focus en koers 
Met het integraal beleidskader brengen we focus en koers aan voor langere termijn. Het geeft richting 
en houvast. Daarom leggen we in het beleidskader de uitgangspunten vast die we hanteren bij het op-
stellen van beleid, programma’s en projecten. Al onze plannen voor het sociaal domein leggen we 
langs deze meetlat. Op basis daarvan bepalen we wat we wel en niet gaan doen: we maken keuzes! 
 
Het is een beleidskader op hoofdlijnen: het zet de koers voor de toekomst uit. De uitwerking vindt ver-
volgens plaats in interactie met betrokken partners. Met dit stuk creëren we daarmee handelings-
ruimte, om ervoor te zorgen dat partijen samen slimme oplossingen organiseren. Dit is een ontwikkel-
proces, dat in de komende jaren steeds concreter vorm krijgt. 
 
Opzet integraal beleidskader 
Het eerste en strategische deel van het integraal beleidskader geeft de visie van onze gemeente 
weer. We kiezen in dit deel voor een aantal richtinggevende uitgangspunten voor het sociaal domein. 
Het beleid krijgt hierdoor een duidelijk signatuur, waardoor we voor inwoners en maatschappelijke 
partners een betrouwbare en eenduidig opererende partner zijn.  



Het tweede deel bestaat uit een aantal hoofdstukken waarin de tactische kaders voor de beleidsterrei-
nen Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen zijn beschreven. Hier borgen we de integraliteit door te benoe-
men waar inhoudelijke onderwerpen elkaar raken en/of overlappen. Dit beleidskader vertaalt zich naar 
een integrale manier van werken, zowel op het niveau van bestuurlijke besluitvorming, als op beleid 
en uitvoering. Op deze wijze sluiten beleid en uitvoering op gebieden als welzijn, gezondheid, zorg, 
jeugd en werk en inkomen als vanzelf op elkaar aan. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de organisatie effi-
ciënt en effectief kan werken. Zowel in het Coalitieakkoord als het Collegewerkprogramma (CWP) is 
de wens opgenomen om integraal te werken binnen het sociaal domein. 
 
We hebben bij het schrijven van het document rekening gehouden met een aantal bestaande kaders. 

Dit zijn het Dienstverleningsmodel sociaal domein, het Transformatieplan en het Collegewerkpro-

gramma. Met name de twee eerste documenten geven richting aan organisatorische vraagstukken. In 

dit integraal beleidskader geven we richting en vorm aan de inhoudelijke vraagstukken waar het soci-

aal domein voor staat. 

 

  



Deel 1: Strategisch kader voor het sociaal domein 
 
Het strategisch deel kent twee onderwerpen: 

A. Wat willen we bereiken? 
B. Welke sturingsvisie past daarbij?  

 

A. Wat willen we bereiken? 

  
De samenleving zoals die ons in de gemeente Stichtse Vecht voor ogen staat, beschrijven we aan de 
hand van vier richtinggevende uitgangspunten: 

1. De leefwereld van onze inwoner is leidend 
2. Voorkomen is beter 
3. Mensen zijn zelfredzaam en samenredzaam 
4. Iedereen doet mee (inclusieve samenleving) 

 
De uitgangspunten staan niet op zichzelf; zij kunnen en moeten in samenhang met elkaar worden be-
keken. Ze grijpen op elkaar in en lopen soms ‘in elkaar over’. En de één is van invloed op de ander. 
 
 

1. De leefwereld van onze inwoner is leidend 

De leefwereld is de wereld zoals onze inwoners deze ervaren en beleven. De leefwereld is een lei-
dend principe in ons beleid én handelen en is één van de uitgangspunten van dit beleidskader. Want 
dat is waar het uiteindelijk om draait: het leven en de leefomgeving van onze inwoners. De inwoner 
met zijn (hulp)vraag staat centraal: de leefwereld van de inwoner (inhoud) is leidend en de systeem-
wereld van de gemeente (vorm) is volgend en ondersteunend. De systeemwereld is de wereld van re-
gels, beleid, protocollen en prestatie-indicatoren. 
Concreet betekent dit dat we met alle betrokkenen in het veld werken aan een uitvoering die dichtbij 
de inwoner staat en waarbij we integraal en oplossingsgericht werken. Niet vanuit de verschillende 
wetten, maar vanuit de leefwereld van de persoon die een (hulp)vraag heeft.  
Door de leefwereld centraal te stellen en daarin talent en passie aan te boren bij inwoners en onder-
nemers bereiken we duurzame resultaten. Het vraagt lef van ons om onze systeemwereld te verande-
ren en hierop aan te sluiten. 
 
We normaliseren, dat wil zeggen dat eenvoudige vragen zoveel en zo bijtijds mogelijk worden beant-
woord in de leefwereld van inwoners. De leefwereld van de meeste mensen omvat drie soorten steun-
systemen: familie, vriendschappelijke betrekkingen en als derde maatschappelijke diensten zoals de 
huisarts, de werkgever, docenten etc. Een belangrijke context voor die steunsystemen vormt de wijk, 
de buurt waarin je woont en onderdeel uitmaakt van het dagelijks leven.  
Meer leefwereld en minder systeemwereld vraagt om het vermogen ons met aandacht te verplaatsen 
in de belevingswereld van een ander en van daaruit samen de vragen te beantwoorden waar iemand 
mee zit. 
Bijvoorbeeld: de vader wil geen beschikking, maar hulp voor zijn onhandelbare kind. De oudere zit niet 
te wachten op een indicatie, maar wil graag geholpen worden in het huishouden. En de buurman wil 
gewoon een baan en inkomen om zo mee te kunnen doen in de samenleving en geen re-integratietra-
ject of verplichte tegenprestatie. Door met inwoners in gesprek te gaan, zichtbaar te zijn in de wijk en 
op huisbezoek te gaan, komen we letterlijk en figuurlijk dichtbij de leefwereld van onze inwoners. We 
realiseren ons hierbij dat de leefwereld van vandaag niet de leefwereld van morgen is. 
 

  

Ambitie: 
In 2030 kan iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen ontwikkelen, binnen zijn of haar 
mogelijkheden meedoen en aan de samenleving bijdragen. Dit geeft voldoening en heeft 
een positief effect op het welzijn en de gezondheid van mensen, Inwoners kijken naar elkaar 

om en helpen en ondersteunen, zodat eenvoudige vragen niet uitgroeien tot ingewikkelde pro-

blemen.  



Mogelijke vraagstukken en dilemma’s bij dit uitgangspunt: 

 De leefwereld is leidend, we gaan uit van de behoefte van een inwoner. Wat sluit goed aan op 
deze behoefte? Uit deze mogelijkheden moet vervolgens een keuze worden gemaakt. Keuzevrij-
heid vinden we een belangrijk goed. 
Dilemma: hoe gaan we om met keuzevrijheid versus beheersbaarheid. 
 

 We werken vraaggericht (bottom-up), we acteren op basis van een vraag en/of behoefte. De inwo-
ner vormt daarmee de start van ieder proces.  
Vraag: hoe kijken we naar een ondersteuningsvraag? Bijvoorbeeld: hoe kijken we naar kinderen? 
Dilemma: vanuit de bril van ‘jeugdhulp’ kijken versus normaliseren (normale opvoedingsvraag). 
 

 Als we werken vanuit de leefwereld van burgers in plaats van vanuit producten en regeltjes leidt 
dit tot meer verscheidenheid. Ieder leven verschilt ten slotte van elkaar. Dat kan betekenen dat 
inwoners met op het oog een vergelijkbare ondersteuningsvraag vraag, op verschillende manieren 
worden geholpen.  
Vraag: Vinden we dit willekeur of juist maatwerk? 

 
 

2. Voorkomen is beter 

We streven naar het goede voor onze inwoners. We willen voorkomen dat problemen ontstaan of dat 
kleine problemen uitgroeien tot complexe, omvangrijke en relatief dure ondersteuningsvragen. 
Daarom zetten we in Stichtse Vecht stevig in op preventie. Preventie staat hier tegenover curatie 
waarbij we afwachten tot er een (groter) probleem ontstaat waar we vervolgens mee aan de slag 
gaan.  
We geven voorrang aan preventie, door vroeg te signaleren wat er aan de hand is. Door te investeren 
in maatregelen waarvan we verwachten dat ze problemen kunnen voorkomen of voorkomen dat ze 
escaleren. En door te zorgen dat we snel en passend kunnen schakelen op het moment dat het nodig 
is. 
 
Met deze verschuiving naar de voorkant voorkomen we de inzet van (zwaardere) hulp en ondersteu-
ning. Uitgangspunten zijn dus: 

- het voorkomen van toekomstige (verergering of verzwaring van) narigheid voor inwoners; 
- het voorkomen dat inwoners te lang of te zwaar en daarmee niet passende hulp of ondersteu-

ning ontvangen; 
- het voorkomen van inzet van (zwaardere) hulp/ondersteuning door (vroeg)tijdig iets te doen 

en hierin (financieel) te investeren (de kost gaat voor de baat uit). 
 
Deze beweging ‘naar voren’ naar lichtere vormen van hulp en vroegsignalering, heeft tijd nodig. De 
kost gaat voor de baat uit. We zijn ons er van bewust dat het jaren kan duren voordat het effect zicht-
baar wordt. Dit neemt niet weg dat de enige manier om minder zware zorg in te zetten, investeren in 
preventie is. Dat past bij de samenleving die ons voor ogen staat. 
 
We werken eraan om de preventieve ondersteuning eenvoudig vindbaar te maken, te vernieuwen en 
te versterken. Om de strategische doelen gericht op gezondheid en versterking van zelfredzaamheid 
te kunnen realiseren, is het belangrijk dat voor inwoners dichtbij huis een passend aanbod aan vrij 
toegankelijke voorzieningen beschikbaar en vindbaar is.  
 
Mogelijke vraagstukken en dilemma’s bij dit uitgangspunt: 

 We zetten als gemeente in op het stimuleren van een gezonde leefstijl, onder andere met preven-
tieve programma’s en activiteiten. We willen niet ‘met het vingertje wijzen’.  
Vraag: hoe ver gaan we hier in? Tot hoever bemoeien we ons met het persoonlijk leven en de 
keuzes van onze inwoners? Want dit gaat over gedragsverandering en intrinsieke motivatie van 
mensen. Wanneer is het betuttelend? Willen we dat? 

 
  



3. Mensen zijn zelfredzaam en samenredzaam 

Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo 
min mogelijke professionele ondersteuning en zorg. Het gaat zowel om praktische handelingen als om 
het voeren van zelfregie. Samenredzaamheid is de zelfredzaamheid van mensen met behulp van hun 
sociale netwerk. 
 
We vinden het belangrijk om de zelfredzaamheid te faciliteren en te ondersteunen. Waarom? Omdat 
de meeste mensen onafhankelijk willen zijn van anderen, zelfstandig willen blijven wonen en zelf de 
regie over hun leven willen voeren. Mensen voelen zich hierdoor beter, gelukkiger, het draagt bij aan 
hun gezondheid en ze zijn beter en langer in staat om iets voor onze samenleving te betekenen. Zelf-
redzaamheid is ook om een andere reden van belang; we moeten immers met minder mensen en 
minder geld meer mensen helpen. Ook daarom vinden we het belangrijk om te investeren in de sa-
menredzaamheid van onze lokale samenleving. 
 
Versterking van de samenredzaamheid in onze wijken en kernen zorgt er voor dat mensen kunnen 
blijven mee doen en dat ze langer thuis, in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook voor-
komt het eenzaamheid. 
Daarom moeten we de zelfredzaamheid van onze inwoners faciliteren. Dat betekent dat wij ervoor zor-
gen dat inwoners eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap kunnen nemen door ze te stimuleren, 
te informeren over mogelijkheden en te verbinden. We stimuleren dat inwoners aandacht hebben voor 
elkaar en elkaar helpen waar nodig. Zo ontstaan wederkerigheid en samenredzaamheid. 
Daarbij is het essentieel dat de samenredzaamheid van de Stichtse Vechtse gemeenschap versterkt 
wordt. Mensen die in de wijken actief zijn met eigen acties en projecten maken de buurt leuker, aan-
trekkelijker en socialer.  
 
Mogelijke vraagstukken en dilemma’s bij dit uitgangspunt: 

 Het streven naar zelfredzaamheid is een (leer)proces van jaren. Het betekent dat we altijd op zoek 
zijn naar grensgebieden: wat kan iemand wel of niet zelf? Het betekent onderzoeken, proberen en 
dus ook vallen en opstaan. Want af en toe gaat iets niet goed of lukt het niet. Het zal dus schuren.  
Vraag: accepteren we dit? Accepteren we dat er af en toe iets mis gaat en dat er iemand (tijdelijk) 
buiten de boot valt of, achteraf gezien, toch eerder had moeten worden geholpen? Accepteren we 
dit op alle niveaus binnen de gemeente? En ook daarbuiten? 
En zo ja: hoe gaan we daar mee om? 
 

 Vraag: Samenredzaamheid betekent meer inzetten op het informele netwerk. Vinden we dat we 
inwoners kunnen vragen dit te benutten als men hier (in eerste instantie) moeite mee heeft? 
 

 

4. Iedereen doet mee 

Stichtse Vecht wil een inclusieve samenleving zijn omdat wij vinden dat iedereen erbij hoort, iedereen 
ertoe doet en iedereen mee moet kunnen doen naar eigen vermogen. Uitsluiting gaan we tegen. Ie-
dereen draagt bij aan deze samenleving. Dit is een krachtige samenleving, omdat ieders talenten naar 
vermogen benut worden en ten goede komen aan die samenleving. En het streven naar inclusie ver-
sterkt duurzaam de sociale kracht van de lokale gemeenschap. Inclusie staat voor gelijkwaardigheid 
en volwaardig burgerschap. 
Het maakt niet uit wat je leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, gender, geaardheid, talenten of be-
perkingen zijn. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking dezelfde dingen 
doen als mensen zonder beperking.  
Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven we als gemeente vorm 
aan die inclusieve samenleving. We zetten nadrukkelijk een beweging in naar een krachtige inclusieve 
samenleving. Dit is een leerproces van jaren. Het vergt een lange weg van vallen en opstaan met el-
kaar. 
Inclusie kan wel degelijk betekenen dat we voor een bepaalde groep enige mate van ondersteuning of 
beschutting creëren, soms tijdelijk (als onderdeel van een leerproces van alle betrokkenen), soms 
structureel. Dit is nodig, juist omdat niet iedereen de vaardigheden heeft om geheel op eigen kracht 
volwaardig mee te doen. En ‘meedoen’ is het parool voor een inclusief Stichtse Vecht! Duidelijk is wel 
dat we een beweging inzetten, bij ‘exclusie’ vandaan richting ‘inclusie’. Het streven naar inclusie mag 
er nooit toe leiden dat inwoners buiten de boot vallen.  
 
 



Mogelijke vraagstukken en dilemma’s bij dit uitgangspunt: 

 Inclusie vraagt zowel om gericht te zijn op de persoon als ook op de wijk en/of leefomgeving, om-
dat die inclusie mogelijk moet maken.  
Dilemma: de verwachtingen en behoeften van de persoon en de omgeving kunnen tegenstrijdig 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan het huisvesten van inwoners vanuit de Maatschappelijke Opvang en 
Beschermd Wonen. Hoe gaan we hiermee om? 

 Vraag: betekent inclusie dat we geen doelgroepen benoemen en geen doelgroepenbeleid heb-
ben? 
Dilemma: kan dit vervolgens betekenen dat we voorzieningen en instituties die exclusiviteit in 
stand houden, op termijn stoppen en afbouwen? 

  



B Welke sturingsvisie past daarbij? 
 
Belangrijke uitgangspunten van de sturingsvisie die past bij de besproken uitgangspunten zijn: 

 Meer handelingsruimte 
Op alle niveaus creëren we meer ruimte: voor inwoners, professionals en organisaties. Dit bete-
kent dat wij als gemeente (intern) ook op diverse niveaus ruimte moeten maken, vertrouwen moe-
ten geven en los durven laten: als gemeenteraad, als college, als werker in de ambtelijke organi-
satie.  

 Minder versnippering en minder verkokering 
Instituties van onze verzorgingsstaat focussen zich vooral op individuen met mankementen die 
gerepareerd moeten worden. We plaatsen mensen voortdurend in vakjes. Hieruit vloeien behan-
delplannen en interventies van afzonderlijke professionals voort –vooral omdat die alleen op die 
manier ‘verstrekkingen’ kunnen registreren voor de noodzakelijke financiering. Zodra de proble-
men ingewikkelder zijn, is dit opknippen en labelen van inwoners eerder een belemmering voor 
een effectieve aanpak en in veel gevallen zorgt het voor ‘toegevoegd leed’. Ook de gemeente ont-
snapt niet aan deze mechanismes. In de lijn met het Dienstverleningsmodel past daar maar één 
antwoord op: ruimte maken, los laten, lef hebben en vertrouwen schenken. 

 Partnership 
Om echt samen te werken, maken we op een andere manier afspraken en sluiten we minder 
losse overeenkomsten af. In plaats daarvan zetten we in op duurzame relaties en samen ontwik-
kelen.  

 Vertrouwen en los laten   verantwoording afleggen 

 We leggen afspraken minder tot in detail vast. We voeren het goede gesprek over hoe we de on-
dersteuning voor inwoners het beste kunnen organiseren. Dit vraagt ook van ons dat we meer los-
laten en meer vertrouwen op de kennis en kunde van de professionals die zich inzetten voor onze 
inwoners. We geven professionals meer ruimte om te experimenteren en te vernieuwen. 
We stimuleren creativiteit, het vinden van duurzame en onorthodoxe oplossingen over de diverse 
leefgebieden en schotten heen. Niet de procedures en regels op zich zijn leidend, maar de beste 
oplossing van een vraagstuk. 

 Eenvoud: enkelvoudig als het kan, integraal waar het moet 

 Toegankelijkheid 

 Nabijheid 
We organiseren de voorzieningen en het contact zo dicht mogelijk bij de inwoner. Denk pp indivi-
dueel niveau bijvoorbeeld aan het keukentafelgesprek. Op hoger schaalniveau aan het inzetten 
van sociale wijkteams. Deze worden ingezet om beter vindbaar te zijn en een betere signalerings-
functie te hebben.  

 
 

Deel 2: Tactisch kader voor het sociaal domein 
Dit wordt in de komende maanden uitgewerkt en geschreven. 
 
Het eerste, strategisch deel is bedoeld als paraplu. Het geeft koers aan en biedt focus. Het geeft ant-
woord op de WAT-vraag. 
In het tactisch deel geven we antwoord op de HOE-vraag. Hierin zoeken we aansluiting bij het ab-
stractieniveau van het College Werk Programma (CWP).  
De tactische hoofdstukken focussen vooral op de komende 4 jaar. We brengen verdieping aan op de 
drie inhoudelijke deelterreinen: Jeugd, Wmo/Welzijn en Werk & Inkomen. De indeling is per definitie 
arbitrair en sommige deelonderwerpen uit de begroting passen wellicht niet optimaal. Vanuit prakti-
sche overwegingen kiezen we echter voor deze indeling. 
Hoe onze gemeentelijke rol er uit ziet, is jaarlijks beschreven in de begroting en wordt duidelijk via af-
zonderlijke besluiten en/over operationele plannen. 
 


