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Waarom deze nota? 
 

 

De Transitie 

De rijksoverheid heeft per 1 januari 2015 taken 

overgedragen aan gemeenten 

(transities Sociaal domein). De gemeenten zijn 

vanaf dat moment verantwoordelijk geworden 

voor: 

- jeugdhulp en -zorg (Jeugdwet); 

- inwoners die voorheen een beroep deden 

op de AWBZ (WMO 2015); 

- werk en inkomen / re-integratie 

(Participatiewet). 

Eerder was de WMO 2007 al ingevoerd. Met 

deze wet verstrekken gemeenten huishoudelijk 

hulp en andere voorzieningen om inwoners zo 

goed mogelijk in staat te stellen om deel te 

nemen aan de samenleving. Vanaf 2012 

hebben gemeente een regierol voor de 

schuldhulpverlening gekregen. Door deze 

wijzigingen spelen gemeenten een cruciale rol 

bij het meedoen van haar inwoners. 

 

De opgave 

Voor de transities Sociaal domein zijn twee 

redenen: 

- de lokale overheid kan andere, betere 

ondersteuning en zorg bieden, omdat 

gemeenten dichter bij inwoners staan;  

- de ondersteuning en zorg kan goedkoper: 

gemeenten voeren dezelfde taken uit met 

minder geld. 

Ook Stichtse Vecht staat voor de uitdagingen 

om ondersteuning en zorg anders vorm te 

geven en in te richten en om dit goedkoper te 

doen (transformatie-opgave). In deze nota 

werken we deze opgave uit vanuit het 

perspectief van preventie en vroegsignalering. 

 

Andere, betere ondersteuning en zorg 

Onze kijk op andere, 

betere ondersteuning en 

zorg hebben we samen 

met Weesp en 

Wijdemeren vorm 

gegeven. In alle drie de 

gemeenteraden zijn de 

‘Visie en Uitgangs-

punten Sociaal Domein’ 

(januari 2014) 

vastgesteld. Dit 

document vormt de basis voor elke 

vervolgstap. De eerste vervolgstap was het 

‘Dienstverleningsmodel Sociaal Domein’ (mei 

2014). Dit sturingsmodel, ook wel 

bouwtekening genoemd, is gebruikt om de  

 

 

 

 

 

inrichting en werking van het gehele Sociaal 

Domein in beeld te brengen.  

 

 
 

Vervolgens zijn de kadernota’s Jeugd, Wmo, 

Participatie en Schuldhulpverlening door de 

raad vastgesteld. Met de bouwtekening en de 

kadernota’s in de hand is voor Stichtse Vecht 

het Transformatieplan Sociaal Domein’ (januari 

2017) opgesteld. In het Transformatieplan is 

onder andere de beweging beschreven om in 

te zetten op preventie en vroegsignalering. 

 
Deze nota ‘Een Sterke Basis’ is een nota met 

een uitvoeringsprogramma van de vier 

kadernota’s. Het betreft het gehele Sociale 

Domein. Het draagt bij aan een sluitende 

beleidscyclus. Hiermee wordt uitvoering 

gegeven aan de  aanbevelingen uit het 

onderzoek van de Rekenkamercommissie.  

 

Visie en Uitgangspunten 

 

Visie 

In ‘Visie en Uitgangspunten’ is het streven een 

vitale en krachtige samenleving, met 

zelfredzame en samenredzame inwoners.  

 

Uitgangspunten 

De uitgangspunten uit het visiedocument zijn: 

 

Uitgangspunt 1: het is een transformatie van 

het hele sociaal domein. We werken ontschot.  
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Uitgangspunt 2: We dagen de maatschappelijk 

partners en inwoners uit om de transformatie-

opgave gezamenlijk uit te werken. 

 

Uitgangspunt 3: We zetten in op preventie; 

want voorkomen is beter dan genezen. We 

stimuleren “…doelbewuste initiatieven, die 

voorkomen dat onze inwoners (op termijn) niet 

langer volwaardig kunnen participeren in de 

gemeentelijke samenleving”. 

 

Uitgangspunt 4: We zetten innovatieve 

oplossingen en middelen in. 
De kunst is om de opgave waar we voor staan 

zo eenvoudig mogelijk te maken. Geen 
ingewikkelde procedures of formulieren, maar 

toegankelijke voorzieningen. 
 

Uitgangspunt 5: We geloven in en vertrouwen 

op de eigen kracht van inwoners en hun 

omgeving. We hebben een samenleving voor 

ogen waarin inwoners naar elkaar omkijken en 

iets voor een ander willen betekenen, voordat 

zij een beroep doen op de gemeente. 

 

Uitgangspunt 6: Voor kwetsbare inwoners die 
ondersteuning nodig hebben zorgen wij voor 

een vangnet. Omdat meedoen voor deze groep 
niet vanzelfsprekendheid is, geven wij hun een 

steuntje in de rug.   
 

Uitgangspunt 7: 
Wij organiseren de toegang tot ondersteuning 

en zorg dicht in de buurt. Dit doen wij door 

sociale netwerken te versterken, zoals 

maatjesprojecten en met het welzijnswerk in 

de wijken.  

 

Goedkoper 

Uitgangspunt 8 stelt dat de gelden vanuit het 

rijk kaderstellend zijn. Om ondersteuning en 

zorg op termijn betaalbaar te houden, zal deze 

ontschot en goedkoper moeten. De algehele 

verwachting is dat als we doorgaan op de 

ingeslagen weg, de gelden vanuit het rijk 

ontoereikend zijn: 

 

 
 

 

De vraag is: hoe houden we de ondersteuning 

en zorg op termijn betaalbaar? We zetten in op 

een vitale samenleving, onder andere door 

preventie en vroegsignalering. Daardoor 

groeien eenvoudige vragen niet uit tot 

ingewikkelde problemen. Hierdoor wordt dure, 

specialistische ondersteuning en zorg 

voorkomen. Voorkomen is goedkoper dan 

genezen. Wij verwachten dat onze inzet op 

preventie en vroegsignalering op termijn kan 

worden betaald uit de reguliere budgetten. 

 

Nota ‘Een Sterke Basis’ 

Met de Nota ‘Een Sterke Basis’ richten we ons 

op het uitgangspunt van zelf- en 

samenredzaamheid door het versterken van 

de basis. Wat willen we met deze nota 

bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat 

mag het kosten? In de bijlage staat een 

uitgebreide beschrijving van de voorgestelde 

initiatieven. 
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Wat willen we bereiken? 
 

 

Vitale en krachtige samenleving 

Het streefbeeld, zoals dat beschreven is in 

‘Visie en Uitgangspunten’, dat wordt 

nagestreefd is dat van ‘de vitale en krachtige 

samenleving’: 

 

“In een vitale en krachtige samenleving 

voorzien mensen zoveel mogelijk op 

eigen kracht in hun bestaan; ze zijn 

zelfredzaam en organiseren hun 

samenredzaamheid. De inwoners van 

Stichtse Vecht … regelen hun zaken 

zelf binnen en met hun eigen 

omgeving.” (blz. 4) 

 

Richtinggevend in deze visie zijn ‘zelfredzame’ 

en ‘samenredzame’ inwoners, dàt is wat we 

willen bereiken. Alle ‘doelbewuste initiatieven’, 

waarover in het kader van preventie en vroeg-

signalering wordt gesproken, zijn gericht op: 

- het versterken van de zelfredzaamheid 

- en/of het versterken van de samenredzaamheid.  

Hierdoor kan dure, specialistische 

ondersteuning en zorg of intensivering hiervan 

worden voorkomen of uitgesteld. 

 

 
 

Preventie en vroegsignalering 

We maken onderscheid tussen: 

 preventie: het voorkomen van een mogelijk 

probleem (primaire preventie), en  

 vroegsignalering: het zo vroeg mogelijk 

ontdekken van een probleem (secundaire 

preventie).  

 

Zelf- en samenredzaamheid 

Met het oog op een adequate uitwerking van 

onze preventieve aanpak is het nodig deze 

centrale begrippen te omschrijven: 

 Zelfredzaamheid: het vermogen van 

inwoners om mee te doen op alle 

levensterreinen (lichamelijk, verstandelijk, 

geestelijk en financieel), met zo min 

mogelijk professionele ondersteuning en 

zorg. 

 

 

 

 

 

 

 Samenredzaamheid: het vermogen van 

inwoners om met hulp van het eigen 

netwerk, sociale verbanden, lotgenoten, 

en andere vormen van informele 

ondersteuning, mee te doen in de 

samenleving met zo min mogelijk 

professionele ondersteuning en zorg. 

Initiatieven in het kader van preventie en 

vroegsignalering dienen deze vermogens van 

de inwoners verder te versterken. 

 

Want wie een sterke basis heeft, valt minder 

snel om. 

 

 
 

Initiatieven komen uit de samenleving 

De initiatieven met het oog op preventie en 

vroegsignalering worden vanuit de inwoner(s), 

bewonersgroepen en / of maatschappelijk 

partners geïnitieerd. We geloven in en 

vertrouwen op de eigen kracht van inwoners 

en hun omgeving. De kennis en ervaring zit 

immers ook bij de inwoners en 

maatschappelijke partners. We willen bereiken 

dat onze samenleving steeds minder 

afhankelijk wordt van overheidssteun. Dat 

mensen uit zichzelf omzien naar elkaar. 

Daar waar initiatieven gewenst zijn en deze 

niet vanuit de inwoner(s), bewonersgroepen en 

of partners zelf komen, zijn wij aan zet. 

Inwoners, partners en de gemeente gaan met 

elkaar in gesprek over wat nodig is. 

 

  

http://wijersmeubelen.nl/wonen/zelfredzaamheid-ouderen/
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Wat gaan we daarvoor doen? 
 

 

Wat hebben we al gedaan?  

In 2014 heeft de gemeenteraad extra geld 

beschikbaar gesteld voor 14 initiatieven in 

2015 en 2016 met het oog op het versterken 

van de zelf- en samenredzaamheid van onze 

inwoners. Bijvoorbeeld:  

 

 ‘DemenTalent’ 

Dit initiatief zet in op de talénten van mensen 

met dementie, op wat zij nog wèl kunnen. 

Door de talenten van mensen met dementie 

te benutten en hen in te zetten als vrijwilliger, 

voelen zij zich nuttig en waardevol. Ze 

kunnen langer blijven meedoen. 

 

 

 

 ‘Maak je niet druk’  

Stichting Jeugd-Punt heeft 

dit voorlichtingsproject 

uitgevoerd op basis- en 

middelbare scholen, met 

als doel weerbare 

jongeren op het moment 

van overgang naar 

middelbaar onderwijs. 

 

 ‘Omzien naar elkaar in Nigtevecht’  

Op initiatief van een aantal 

inwoners is een 

coördinatiegroep actief. Er 

was behoefte aan 

ondersteunende 

activiteiten (bijvoorbeeld 

voor elkaar koken of 

boodschappen doen), 

waardoor inwoners van Nigtevecht zelf een 

belangrijke bijdrage leveren aan het prettig 

wonen in hun dorp. Inmiddels zijn er meer 

dan 100 vrijwilligers. 

 

Uit de evaluatie blijkt dat de 14 initiatieven 

succesvol zijn. Daarom willen we aan dit soort 

initiatieven een vervolg geven. 

 

 

 

 

Wat doen we al? 

 

Welke ruimte geven we al aan onze partners 

en inwoners? Wie vanuit het perspectief van 

preventie naar bestaande activiteiten kijkt, ziet 

dat er al veel gebeurt dat óók een preventieve 

werking heeft. Ook al gebeurt dit niet altijd 

bewust onder de noemer van ‘preventie’. 

 

De Leefbaarheidsbudgetten gebruiken 

bewonersgroepen en individuele bewoners om 

sociale en fysieke leefbaarheidsinitiatieven te 

ontplooien. Voorbeelden van gehonoreerde 

initiatieven zijn het financieren van EHBO/AED 

cursus voor de leden van de wijkcommissie of 

het aanleggen van 2 Jeu de Boules banen.  

 

Met ons Subsidiebeleid dragen we bij aan een 

vitale en zelfredzame samenleving, waar alle 

inwoners in Stichtse Vecht in hun eigen kern 

en passend bij hun behoefte kunnen 

deelnemen aan verschillende soorten elkaar 

aanvullende activiteiten en voorzieningen. We 

verstrekken subsidies in vier categorieën van 

voorzieningen: 

 gericht om kennis en informatie op te 

doen (1) en om competenties en ervaringen 

op te doen (2). Vanuit het perspectief van 

preventie dragen deze voorzieningen óók bij 

aan de zelfredzaamheid van onze inwoners. 

 gericht om informele ondersteunings-

netwerken en vangnetfuncties te bevorderen 

of te behouden (3) en die ontmoeting 

bevorderen (4). Vanuit het perspectief van 

preventie dragen deze voorzieningen óók bij 

aan de samenredzaamheid van onze 

inwoners. 

 

Ook binnen het Sociaal Domein doen we, 

samen met vrijwilligers en partners, al veel. Te 

veel om allemaal op te noemen. Daarom 

geven we een aantal voorbeelden.  

Onder de noemer maatjesprojecten kennen we 

Handje Helpen, Buurtgenoten, Budgetmaatjes, 

Taalpunt/taalmaatjes en de 

pilot Netwerkmaatjes. Met het oog op 

laagdrempelige ontmoetingen zijn er Studio 

Idee in ’t Kampje, Blijf actief!, Kom Erbij, 

OudersLokaal en JeugdPunt. We stimuleren 

bewonersinitiatieven, zoals in Dorpshuis Ons 

Genoegen, Omzien in Nigtevecht en Graag 

Gedaan en stimuleren vrijwilligerswerk, zoals 

de Vrijwilligerscentrale, Power (55+) en de 

vrijwilligersprijs. We ondersteunen 

mantelzorgers, onder andere door het 
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organiseren van ontmoetingsgroepen en het 

steunpunt mantelzorg. Ook werken we aan het 

versterken van de samenwerking tussen 

formele en informele zorg, zoals de combinatie 

Handje Helpen met Kwadraad AMW en de 

samenwerking tussen Kwintes, Abrona en 

Welzijn Stichtse Vecht. We zetten in op het 

leggen van verbindingen tussen onze partners, 

bijvoorbeeld door het organiseren van Meet & 

Greet bijeenkomsten en zoeken de verbinding 

met het kerkelijk sociaal werk. We werken 

preventief aan de gezondheid van onze 

inwoners, zoals bijvoorbeeld bij JOGG en 

buurtsportcoaches. Als het over het 

onderwijsveld gaat kennen we het Regionaal 

Thuiszitterspact, Vroeg en Voorschoolse 

Educatie (VVE) en taalondersteuning aan 

voormalige ISK leerlingen. We werken aan 

voorlichting en advies, zoals door de Sociale 

Kaart, de 55Plusgids en het In Between Café. 

We kennen een ruimhartig minimabeleid. En 

Leef stelt een plan op over vroegsignalering bij 

financiële problemen: welke combinatie van 

indicatoren vormt een signaal om begeleiding 

aan te bieden, ook als er nog geen vraag om 

hulp is gekomen? 

 

Uit bovenstaande blijkt dat vrijwilligers, 

maatschappelijk partners en de gemeente al 

veel aandacht besteden aan het versterken 

van de zelfredzaamheid en 

samenredzaamheid van onze inwoners. 

 

Wat gaan we nog meer doen? 

Uit de Monitor Sociale Kracht blijkt dat zo’n 

10% van onze inwoners het níet zelfstandig 

redt en/of onvoldoende steun heeft in de 

omgeving. Voor deze groep geldt dat ze niet 

zelfredzaam en/of samenredzaam zijn. Dit 

verhindert hen om deel te nemen aan het 

maatschappelijk leven. Ze hebben zorg nodig. 

Van elkaar, van onze partners en óók van ons. 

De gemeente als vangnet. 

Uit de Monitor Sociale Kracht blijkt ook dat het 

grootste deel van onze inwoners actief is, 

zichzelf goed kan redden en zich gesteund 

voelt door de omgeving. Met onder andere 

deze preventieve aanpak willen we er aan 

bijdragen dat deze groep inwoners groter 

wordt. Of tenminste voorkomen dat deze 

kleiner wordt. 

 

Hoe gaan we dat doen? 

We gaan dit doen langs twee sporen: 

Ten eerste richten we onze werkwijzen zo in, 

dat op de lange termijn inwoners en partners 

meer zelf de verantwoordelijkheid nemen voor 

de vitale samenleving. Tegen die tijd zijn de 

benodigde voorzieningen laagdrempelig en 

toegankelijk voor de specifieke doelgroep. De 

partners waarmee de gemeente samenwerkt 

versterken de eigen kracht van de inwoners en 

(lokale) samenleving. Daar waar nodig bieden 

zij ondersteuning op maat. De gemeente heeft 

een beleidsregisserende rol en stuurt op 

afgesproken effecten met de inwoners en 

partners. Deze werkwijze werken we uit in het 

cluster Preventie en Welzijn. In het 

‘Transformatieplan Sociaal Domein’ (januari 

2017) zijn hiervoor middelen beschikbaar 

gesteld. 

Onze partners hebben daarbij het verzoek 

gedaan om aandacht te besteden aan een 

aantal onderwerpen. Het gaat om het beter 

inzichtelijk maken van wat er in alle dorpen en 

kernen gebeurt. Ook het versterken van de 

onderlinge samenwerking tussen partners 

(bijvoorbeeld door informatie-uitwisseling) is 

nodig. Verder dient er aandacht te zijn voor het 

verbinden van formele en informele zorg, 

professionals en vrijwilligers. En er dient 

blijvende aandacht te zijn voor het belang van 

vrijwilligerswerk. 

 

Op korte termijn geven we, ten tweede, een 

tijdelijk impuls aan kansrijke initiatieven uit de 

samenleving die met oog op preventie en 

vroegsignalering bijdragen aan het versterken 

van de zelf- en samenredzaamheid. Deze 

initiatieven staat in deze Nota beschreven. 

Voor deze initiatieven uit de samenleving die 

geld kosten, stellen we voor twee jaar een 

budget beschikbaar. Met dit pakket dagen we 

onze partners en de inwoners uit om de 

transformatie-opgave zelf op te pakken. 

 

Welke initiatieven komen in aanmerking? 

Omdat de middelen beperkt zijn, wegen we 

zorgvuldig af aan welke initiatieven we een 

financiële impuls geven. We baseren 

besluitvorming op basis van informatie. Dit 

noemen we datagestuurd werken. Daarbij 

maken we onderscheid tussen: 

- Vertellen - kwalitatieve data: informatie 

verkregen op basis van interviews en 

gesprekken; 

- Tellen - kwantitatieve data: informatie 

verkregen op basis van cijfermatige 

gegevens, bij voorkeur op wijkniveau. 

Hierbij gebruiken we onze eigen gegevens. 

We maken ook gebruik van de (open) data 

van anderen, zoals van de GGD Regio 

Utrecht, het Centraal Bureau voor de 

Statistiek en het Sociaal en Cultureel 

Planbureau. 
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Combinatie van deze gegevens geeft de meest 

betrouwbare onderbouwing voor 

beleidsontwikkeling en besluitvorming.  

 

 
 

Voor de selectie van de initiatieven hebben we 

gebruik gemaakt van verschillende bronnen 

voor het verzamelen van kwalitatieve data. 

Gesprekken met onze partners, bijvoorbeeld 

Stichting Welzijn Stichtse Vecht en Buurtzorg 

Jong, leverden veel informatie op. Maar ook 

input vanuit het wijkteam, gebiedsregisseurs, 

team Veiligheid, de politie en 

beleidsmedewerkers is gebruikt.  

 

We wilden ook gebruik maken van 

kwantitatieve data. Hoewel er al wel 

cijfermatige gegevens beschikbaar zijn, zijn 

deze op dit moment nog van onvoldoende 

kwaliteit, nog onvolledig en nog niet op het 

gewenste detailniveau (indeling per wijk). 

Daarom hebben we er voor deze nota nog 

geen gebruik van kunnen maken. Samen met 

partners (gegevensuitwisseling) werken we er 

hard aan om dit in de toekomst wel te kunnen. 

 

Door de open uitvraag is een bonte 

verzameling aan initiatieven opgehaald. 

Inherent aan deze ongestructureerde wijze van 

informatie verzamelen, is dat alleen achteraf 

samenhang worden aangebracht.  
Er zijn vele manieren mogelijk om de 
initiatieven te ordenen: alfabetisch, thematisch, 
naar doelgroep, enzovoort. Met deze 
initiatieven geven een we impuls aan het 
kunnen mee doen van onze inwoners aan de 
samenleving. Daarom gebruiken we de 
volgend indeling: 
- Gaan mee doen: jongere inwoners; 
- Weer mee doen: volwassen inwoners; 
- Mee blijven doen: oudere inwoners. 

Preventie en vroegsignalering hebben 

betrekking op alle fasen in het leven. 

 

De initiatieven, die op grond van de 

gesprekken in beeld kwamen, hebben we 

inhoudelijk getoetst aan de hand van de 

volgende criteria. Deze zijn gebaseerd op de 

‘Visie en uitgangspunten’.  

 

 
 

Effect voor de inwoner: 

- draagt bij aan de behoefte van onze 

inwoners; 

- draagt bij aan het versterken van de zelf- en / 

of samenredzaamheid.   

Product : 

- is realistisch én uitvoerbaar; 

- is aanvullend en vernieuwend op reeds 

bestaande activiteiten; 

- levert een bijdragen aan preventie van 

uiteenlopende knelpunten; 

- is toekomstbestendig, ontschot èn 

innovatief.  

Proces:  

- wordt zo dicht mogelijk bij (in de leefwereld 

van) de inwoner aangeboden; 

- wordt (bij voorkeur) door een collectief 

(meerdere partijen, partners, 

maatschappelijke organisaties of inwoners) 

aangevraagd. Daarbij mag 1 partij als 

aannemer /contractant of subsidient 

optreden; 

- is in de pilotfase experimenteel, maar is in de 

realisatiefase wendbaar, duurzaam en 

bestendig. 

Middelen 

- wordt zoveel mogelijk rechtstreeks en direct 

ingezet voor de daadwerkelijke preventieve 

ondersteuning aan de inwoners; 

- mag niet reeds op een andere wijze 

gesubsidieerd worden en niet ten koste te 

gaan van reeds gesubsidieerde initiatieven. 

 

Ieder initiatief krijgt de volgende opdrachten 

mee: 

- bedenk gaandeweg op welke wijze het 

initiatief ‘overbodig’ wordt, omdat het 

overgenomen is door de vrijwillige inzet van 

inwoners, danwel een structurele inbedding 

heeft gekregen in het beleid van de 

gemeente. We streven naar een vitale 

samenleving, die overheidssteun steeds 

minder nodig heeft.  

- bedenk gaandeweg op welke wijze het 

initiatief, mits succesvol, ook financieel een 

structureel vervolg krijgt. Dit kan bijvoorbeeld 

zijn door bestaande middelen anders in te 

zetten en/of door co-financiering. 
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Na toepassing van deze criteria geven we een impuls aan de volgende initiatieven: 

 

Initiatief:  Partner(s): 

‘Maak je niet druk’ Stichting Jeugd-Punt, onderwijs en ouders 

‘Ken je kracht’ Buurtzorg Jong / Jeugdgezondeheidszorg, onderwijs 

en ouders  

KIES: Kinderen In Echtscheiding Situaties Buurtzorg Jong, Jeugdgezondheidszorg, ouders 

‘Help je kind tijdens en na de scheiding’ Buurtzorg Jong, Jeugdgezondheidszorg, Ehealth 

Psygogoed, onderwijs en ouders 

Vroegsignalering jeugdoverlast Buurtzorg Jong, Jeugd-Punt, ouders 

Sport en Sociaal domein Sportpunt Stichtse Vecht, lokale sportaanbieders 

‘Welzijn op recept’ Welzijn Stichtse Vecht, huisartsen, sportaanbieders en 

Sportpunt Stichtse Vecht 

Buurtgenoten Welzijn Stichtse Vecht, Kwintes, Abrona 

Passend wonen Welzijn Stichtse Vecht, ouderenbonden, 

woningbouwcorporaties en Zorgeloos Wonen 

Time-out voor mantelzorgers Wijkverpleging, huisartsen, Steunpunt Mantelzorg en 

dementieconsulenten 

DemenTalent Welzijn Stichtse Vecht, Vrijwilligerscentrale Stichtse 

Vecht, Steunpunt Mantelzorg, Zorggroep ‘De 

Vechtstreek’ en Zorginnovatiebureau DAZ 

 

Deze initiatieven zijn in de bijlage uitgebreid beschreven.  

 

 

Initiatievenbudget 

Verder stellen we een budget beschikbaar voor 

initiatieven uit de samenleving, 

gericht op kwetsbare inwoners. 

We geven daarmee zoveel 

mogelijk ruimte aan onze 

inwoners en partners. We dagen 

hen uit om de transformatie-

opgaven zelf vorm te geven. Bij 

de beoordeling van deze initiatieven worden 

dezelfde criteria gehanteerd. Hierbij hebben 

initiatieven voor doelgroepen, die in de 

Voorjaarsnota 2017 benoemd zijn als 

‘inwoners met een achterstand’, voorrang: 

inwoners in armoede, inwoners met schulden, 

inwoners met een verblijfsvergunning, 

inwoners met laaggeletterdheid, kwetsbare 

jonge inwoners en / of mantelzorgers. 

 

Voorlichting 

Het is belangrijk om dit initiatievenbudget 

onder de aandacht van onze inwoners en 

partners te brengen. Ook de overige 

regelingen willen we meer bekendheid geven. 

Want wanneer inwoners niet bekend zijn met  

 

 

onze voorzieningen, maken ze er ook geen 

gebruik van.  

Onwetendheid kan door toegankelijke 

informatie worden weggenomen. Zoals door de 

website, de 55+ gids, informatie over 

bijvoorbeeld onafhankelijke 

cliëntondersteuning, mantelzorg en de 

collectieve zorgverzekering. We brengen ook 

een minimabrochure en een informatiekrant 

Sociaal domein uit. 

Het liefst willen we aan iedere doelgroep op de 

voor hen geschikte wijze informatie 

verstrekken. Voor de één is onze website 

toereikend, een ander heeft meer aan een 

gedrukte folder. En weer een ander heeft meer 

aan informatie via Instagram. Het zoeken naar 

de passende wijze van informeren per 

doelgroep kost extra geld: € 25.000 per jaar, 

gedurende twee jaar. Deze middelen worden 

mede ingezet voor de projecten uit deze nota. 

 

Soms is meer nodig dan het verstrekken van 

algemene informatie. Er is maatwerk nodig. Dit 

kan via laagdrempelige advisering door het 

sociaal wijkteam, het maatschappelijk werk 

en/of onze partners. 
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Wat gaat het kosten? 
 

In onderstaande tabel staat weergegeven wat de initiatieven kosten: 

 

Initiatief Impuls in 2018 Impuls in 2019 Totaal 

‘Maak je niet druk’ € 40.000 € 40.000 € 80.000 

‘Ken je kracht’ € 5.000 € 5.000 € 10.000 

KIES: Kinderen In Echtscheiding Situaties € 5.000 € 5.000 € 10.000 

‘Help je kind tijdens en na de scheiding’ € 10.000 € 10.000 € 20.000 

Vroegsignalering jeugdoverlast € 7.000 € 7.000 € 14.000 

Sport en Sociaal domein € 30.000 € 30.000 € 60.000 

‘Welzijn op recept’ € 45.000 € 45.000 € 90.000 

Buurtgenoten € 15.000 € 15.000 € 30.000 

Passend wonen € 20.000 € 20.000 € 40.000 

Time-out voor mantelzorgers € 25.000 € 25.000 € 50.000 

DemenTalent € 25.000  € 25.000 

Voorlichting  € 25.000 € 25.000 € 50.000 

Totaal initiatieven € 252.000 € 227.000 € 479.000 

       

We stellen voor 2018 € 100.000 en voor 2019 € 200.000 beschikbaar voor het initiatievenbudget. De 

totale eenmalige impuls bedraagt daarmee: € 779.000,=. 

 

Waar gaan we dit mee betalen? 

De rijksoverheid heeft taken overgedragen aan 

de lokale overheid (Transitie – 2015). Hierbij 

zijn over een aantal onderdelen 

onduidelijkheden gebleven. Ook over de 

omvang van de budgetten. Daarom is besloten 

om eventuele rekeningoverschotten voor het  

 

Sociaal domein beschikbaar te houden. Deze 

zijn gestort in de ‘Risicoreserve Sociaal 

Domein’. Deze is beschikbaar voor eenmalige 

transformatie-opgaven. Dit betekent dat de 

extra impuls betaald mag worden uit deze 

risicoreserve. 

 

Deze risicoreserve heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: 

Jaar Storting / onttrekking Bedrag 

2015 Beginstand € 0 

 Storting € 4.114.711 

 Onttrekking  € 0 

 Eindsaldo 2015 € 4.114.711 

   

2016 Beginstand € 4.114.711 

 Storting € 4.040.478 

 Onttrekking  € 2.404.936 

 Eindsaldo 2016 € 5.750.253 

   

 

 

De verwachte (per november 2017) ontwikkeling van de risicoreserve is als volgt: 

Jaar Storting / onttrekking Bedrag 

2017 Beginstand € 5.750.253 

 Verwachte storting € 1.435.900 

 Verwachte onttrekking  € -3.702.928 

 Verwacht eindsaldo 2017 € 3.483.225 

   

2018 Verwachte beginstand € 3.483.225 

 Verwachte storting € 949.621 

 Onttrekking   € -2.579.723 

 Verwacht eindsaldo 2018 € 1.853.123 
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2019 Verwachte beginstand € 1.853.123 

 Verwachte storting € 1.021.070 

 Verwachte onttrekking  € -1.579.888 

 Verwacht eindsaldo 2019 € 1.294.305 

 

Uit dit overzicht blijkt dat de middelen beschikbaar zijn om deze extra impuls te geven. 

 

Financieel perspectief 

Nu blijkt dat we de middelen tot onze 

beschikking hebben, geven we tijdelijk een 

impuls aan preventie en vroegsignalering. 

Want het versterken van de zelf- en 

samenredzaamheid bespaart op termijn dure 

specialistische zorg. Preventie loont. Daarom 

kunnen we deze initiatieven op de langere 

termijn betalen uit de middelen voor zorg en  

 

 

 

ondersteuning. Het deel van de totale uitgaven 

binnen het Sociaal Domein, van wat we 

uitgeven aan preventie en vroegsignalering, 

wordt groter, het deel van de uitgaven van wat 

we uitgeven aan zorg en ondersteuning wordt 

kleiner. Hiermee voldoen we aan de 

transformatieopgave om andere, betere en op 

termijn goedkopere ondersteuning en zorg te 

bieden. We houden ondersteuning en zorg op 

termijn betaalbaar. 

 
An Ounce of Prevention is worth a Pound of Cure. 
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Hoe gaan we het monitoren? 
 

De raad heeft vijf kaders meegegeven voor 

monitoring binnen het Sociaal Domein (Notitie 

‘Kaders monitoren Sociaal Domein’ – februari 

2015). We gebruiken deze kaders in 

samenhang om de voorgestelde initiatieven te 

monitoren. 

 

Effect voor de inwoner 

1e Kader: de vernieuwing (transformatie) moet 

binnen 3 jaar aantoonbare voordelen voor de 

klant bieden. De vraag die we hierbij stellen is: 

wordt met het initiatief het gewenste effect 

bereikt voor onze inwoners? 

Dit is een ingewikkeld vraagstuk. Want hoewel 

we er van uitgaan dat het versterken van de 

zelf- en samenredzaamheid preventief werkt, 

is het lastig om dit te meten. Want hoe meet je 

wat is voorkomen? Bij ieder initiatief wordt toch 

zo scherp mogelijk geformuleerd welk effect 

we willen bereiken en hoe we dit meten (output 

en outcome). Hiermee werken we in lijn met de 

aanbevelingen, die gedaan zijn door de 

Rekenkamercommissie. 

 

Product  

2e Kader: het kunnen vaststellen van een 

bovenwaartse trend van 2e naar 1e lijn en van 

1e naar 0e lijn. Door in de tijd te monitoren 

welke producten worden ingezet, wordt het 

mogelijk om deze trend te onderscheiden. 

 

Proces 

3e Kader: Het leveren van de goede zorg op de 

juiste moment. Worden inwoners op tijd 

geholpen? Op welke wijze? 

 

 

Middelen 

4e Kader: de rijksmiddelen blijven taakstellend. 

Hebben we genoeg middelen om de juiste 

producten op tij te leveren? 

 

We monitoren deze kaders in samenhang, 

omdat aan alle kaders voldaan moet worden 

om tot een succes te komen.  

 

 

 

 

 

Door alle informatie over ondersteuning en 

zorg in het Sociaal Domein systematisch op 

deze wijze te monitoren, wordt het mogelijk te 

voldoen aan het vijfde kader: De monitoring 

moet te vergelijken zijn met gemeenten in 

Nederland.  

 

Tegelijkertijd levert deze wijze van monitoring 

sturingsinformatie op. Deze gebruiken we bij 

de evaluatie, die we na een jaar jouden. We 

maken inzichtelijk, zowel in woorden als in 

cijfers, of het initiatief voldoet. Hiermee geven 

we invulling aan de ‘planning en control – 

cyclus’. De Raad kan op deze wijze invulling 

geven aan haar controlerende taak.  

 

Schematisch ziet dit er als volgt uit:  

 

 
 

In de loop van 2018 worden de bestaande 

kadernota’s geëvalueerd met het oog op een 

integrale kadernota. De bevindingen uit deze 

evaluatie worden betrokken bij de evaluatie 

van de voorgestelde initiatieven. 

 

Kanttekening 

Tegelijkertijd: transformeren is geen exacte 

wetenschap. Innovatie is gaandeweg 

ontdekken. Daarom lukt het niet om voor alle 

initiatieven vooraf getalsmatige effect- en 

prestatie-indicatoren op te stellen. 
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Beschrijving van de initiatieven 
 
Gaan mee doen 
 
Voortzetting ‘Maak je niet druk…!’ 

 
 

Effect voor de 

inwoner: 

Meer weerbare jongeren in de brugklas. 

Voor de meeste kinderen verloopt de overgang van de 

basisschool naar de middelbare school min of meer 

vloeiend. Helaas geldt dit niet voor alle kinderen. Sommige 

kinderen hebben extra handvatten nodig, bijvoorbeeld als het 

gaat om omgaan met groepsdruk, social media, 

verliefdheid, racisme of pesten. 

Na de Maak je niet Druklessen zitten jongeren beter in hun vel en zijn ze 

weerbaarder. Dit is te meten door leerlingen en leerkrachten voorafgaand aan de 

les en in de periode erna met vragenlijsten te bevragen over hun weerbaarheid 

Product: Training voor jongeren. Het gaat per jaar om 35 1e klassen en 20  groepen 8. In 

totaal circa 1600 leerlingen. Leerlingen volgen de training twee keer. In groep 8 

gaan de lessen over Veiligheid in de klas, ‘anders’ zijn en pesten. In klas 1 ligt de 

nadruk op omgaan met groepsdruk, normen en waarden, en thema’s zoals 

alcohol, drugs, roken en seksualiteit. 

Proces: Stichting Jeugd-Punt heeft samen met de basisscholen een training ontwikkeld 

voor basis- en middelbare scholen. Dit initiatief is een verdieping op het 

succesvolle initiatief in 2016.  

Middelen: Incidenteel € 40.000 per jaar 

  

 

‘Ken je Kracht’ 

 
 

Effect voor de 

inwoner: 

Onzekere kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen.  

Niet ieder kind groeit vol zelfvertrouwen op. Dat kan 

meerdere oorzaken hebben: pesten, ontevredenheid over het 

uiterlijk, een moeilijke thuissituatie, enzovoort. De 

onzekerheid kan er toe leiden dat het hen verhindert om mee 

te doen: thuis, op school of waar dan ook. Kinderen krijgen in 

deze training talentgerichte en fysieke oefeningen. Ook 

sociale vaardigheden worden geoefend. Ze leren zich sterk te 

denken, waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. 

Of kinderen meer vertrouwen in zichzelf hebben, is te meten door leerlingen en 

leerkrachten en ouders voorafgaand aan de training en in de periode erna een 

vragenlijst te laten invullen. Het kan ook blijken uit de evaluatie waarin zij (en 

ouders en leerkrachten) in een gesprek aangeven of het beter gaat op school en 

thuis. Indicaties hiervoor kunnen zijn: beter presteren, meer initiatieven nemen, 

betere relaties hebben met leeftijdsgenoten en ouders, beter in staat zijn grenzen 

te stellen en keuzes te maken en/of een afname van sociale of lichamelijke 

problemen. 

Product: Het gaat om een training van 10 bijeenkomsten van 1 ½ uur voor maximaal 10 

kinderen van het basisonderwijs. Voorafgaand aan de training vindt een intake 

plaats met het kind, de ouder(s) en zo nodig de leerkracht. Tijdens de training 

worden de ouders en de school van de voortgang op de hoogte gehouden. Er is 

een tussenbijeenkomst voor ouders en school. 

Proces: Het onderwijs, SWV Passenderwijs, heeft deze training ontwikkeld. Ouders en de 

school worden bij de training betrokken. Door een combinatie te maken van 

uitvoering door het onderwijs en jeugdhulp (in dit geval de JGZ of BZJ), kan het 

vervolg door de lokale hulpverleners worden opgepakt. Daarnaast leren de 

samenwerkende partners elkaars werkwijze beter kennen. 

Middelen: Incidenteel € 5.000 per jaar 
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KIES-training 

 
 

Effect voor de 

inwoner: 

Kinderen van gescheiden ouders kunnen beter met de gevolgen omgaan. 

Niet alle ouderparen leven helaas ‘lang en gelukkig’ samen. Soms scheiden hun 

wegen. Dat kan ingewikkeld zijn, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Voor 

kinderen heeft een (v)echtscheiding van de ouders grote gevolgen. Het maakt hen 

verdrietig en ze maken zich zorgen over hoe het nu 

verder moet. Soms voelen ze zich zelfs schuldig. 

Wat hen helpt is om er met lotgenoten in dezelfde 

leeftijd over te kunnen praten. Door de training 

Kinderen In Echtscheiding-Situaties (KIES) leren 

deze kinderen de nieuwe situatie onder ogen te 

zien, hun gevoelens te uiten en deze een plek te 

geven. 

Onderzoek toont aan dat kinderen die KIES volgen minder probleemgedrag, een 

betere communicatie en minder schuldgevoel ten aanzien van de scheiding 

hebben en een afname van probleemgedrag laten zien. Het gaat beter met de 

kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, zijn na afloop tevreden over KIES. Dit 

is te meten door het invullen van een vragenlijst voor en na de training en/of in 

een evaluatief gesprek. 

Product: Het gaat om een training voor kinderen 8-12 kinderen (verschillende 

leeftijdsgroepen) Naast de training voor de kinderen organiseren we ook voor de 

ouders van deze kinderen ouderavonden. Deze avonden zijn bedoeld om de 

ouders te ondersteunen in de begeleiding van hun kind(eren) na een 

echtscheiding. 

Proces: Training is ontwikkeld door het Expertisecentrum Kind en Scheiding. 

Hulpverleners kunnen hiervoor een cursus volgen en zijn daarmee gecertificeerd. 

Medewerkers van BZJ en JGZ hebben deze cursus gevolgd en kunnen deze 

training gezamenlijk geven. Op termijn willen we het onderwijs als partner hiermee 

verbinden, zodat zij ook het vervolg kunnen monitoren.   

Middelen: Incidenteel € 5.000 per jaar 

  

 

‘Help je kind tijdens en na de scheiding’ 

 
 

Effect voor de 

inwoner: 

Kinderen van gescheiden ouders worden door hun eigen ouders begeleid. 

Scheiden is ingewikkeld genoeg. Als ouder 

wil je het liefst je kind zoveel mogelijk zelf 

begeleiden. Jij kent jouw kind het 

allerbeste. Jij weet wat het nodig heeft. 

Vaak blijkt dat ouders tijdens en na de 

scheiding (te) weinig rekening houden met 

hun kinderen. Kinderen hebben jaren later 

vaak nog last van de scheiding. Door deze 

cursus zijn ouders in staat om hun 

kinderen zelf te begeleiden in het proces 

van scheiding. De cursus biedt hen de kennis en geeft handvatten. Het is een 

laagdrempelige manier van informatieverschaffing en begeleiding aan ouders. Het  

verkleint de kans dat de kinderen intensievere hulp nodig hebben Dit is te meten 

door een veranderingen te constateren bij de start (startgesprek) en na afloop bij 

het kind en de ouder (evaluatiegesprek).   

Product: Digitale cursus voor ouders die scheiden en/of net gescheiden zijn. De cursus is 

beschikbaar voor ouders met een minimum inkomen via de U-pas. In overleg met 

de betreffende ouders, Buurtzorg Jong en/of de Jeugdgezondheidszorg kunnen 

deze ouders gebruik maken van de digitale cursus ‘Help je kind tijdens en na de 

scheiding’. In het evaluatiegesprek na afloop kunnen nadere afspraken worden 

gemaakt over wat het kind nog meer nodig heeft. 
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Proces: De training is ontwikkeld door E health Psychgoed, het is een ketenaanpak. Er is 

een startgesprek met het gezin en een evaluatie gesprek met ouders en een van 

de lokale partners om vervolg te bespreken indien nodig. De lokale partijen zijn in 

gesprek om de ketenaanpak optimaal vorm te geven. 

Middelen: Incidenteel € 10.000 per jaar voor 30 gezinnen. 

  

 

 

Vroegsignalering jeugdoverlast 

 
 

Effect voor de 

inwoner: 

Overlast gevende jongeren worden zo vroeg mogelijk begeleid. 

Sommige jongeren veroorzaken, al dan niet in 

groepsverband, overlast. Deze groep is in beeld 

en krijgt begeleiding. Dit gedrag staat niet op 

zichzelf en vaak zijn er al eerder signalen dat een 

kind dreigt te ontsporen. Meestal spelen er in het 

gezin meer problemen en soms zijn de oudere 

broer of zus al bekend als overlastgevers.  

Om te voorkomen (vroegsignalering) dat deze 

kinderen ontsporen, bieden wij hen zo vroeg 

mogelijk begeleiding aan waarbij er zo vroeg mogelijk preventief en actief wordt 

ingegrepen. Onderzoek naar de Preventief Interventieteams in Amsterdam heeft 

uitgewezen dat dit problemen in de toekomst kan voorkomen.  

De voortgang wordt gemonitord door gesprekken met ouders, school, sport en de 

jongere zelf over of er gedragsverandering heeft plaatsgevonden 

Product: Deelname aan activiteiten bij Jeugd-Punt; speciale middag met activiteiten voor 

deze kwetsbare groep. Waar nodig verdere hulpverlening (coaching, opvoedhulp, 

zorg). Dit project behelst ongeveer 40 kinderen per jaar; leeftijd van 9 tot 13 jaar.  

Proces: Stichting Jeugd-Punt brengt samen met BuurtZorgJong, Jeugdgezondheidszorg, 

politie, scholen en sportverenigingen de kinderen in beeld en kijkt dan welke 

begeleiding er nodig is. (Individuele coaching; deelname aan activiteiten van 

jongerenwerk, et cetera.) 

Middelen: Incidenteel € 7.000 per jaar 
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Weer mee doen 
 

Sport en sociaal domein 
 

 

Sporten is gezond, heeft een preventieve werking en verbindt inwoners. Daarom draagt sporten 
bij aan het voorkomen of verkleinen van hulpvragen. De sociaal economische waarde van een 
leven lang sporten kan per persoon oplopen tot circa € 25.000 - € 100.000. Dit zit met name in 
afname van het ziekteverzuim, toename van de arbeidsproductiviteit en toename van de 
kwaliteit van leven. Vanuit de lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en het 
Sportpunt Stichtse Vecht worden innovatieve pilots ontwikkeld. We ontwikkelen drie initiatieven. 

 

 

Uitkeringsgerechtigden in beweging 

 

Effect voor de 

inwoner: 

Uitkeringsgerechtigden met afstand tot de arbeidsmarkt participeren actief 

bij lokale sportaanbieders met speciaal opgezet sport- en beweegaanbod. 

De effecten zijn: 

 Gezondere, actiever & weerbaardere doelgroep die minder aanspraak 
doet op voorzieningen. 

 Inzicht in de prestaties van het klantenbestand Kansarm. Op basis 
hiervan kan passend maatwerk voor de doelgroep worden geboden.  

 Een hogere bezetting van de sportaccommodaties. 

We monitoren dit door een meting bij aanvang van het traject, gedurende 

het traject en bij afronden van het traject. Deze kwalitatieve meting richt 

zich op: Gezondheid & competenties (verantwoordelijkheidsgevoel, 

doorzettingsvermogen et cetera). Dit wordt gedaan in samenwerking met 

de GGD, Sociale zaken en het Sportpunt Stichtse Vecht. verder meten we 

de bezetting van de sportaccommodaties.  

Product: Een speciaal opgezet sport- en beweegaanbod bij lokale sportaanbieders. 

Proces: Een selectie van 30 uitkeringsgerechtigde inwoners met een lange afstand 

tot de arbeidsmarkt wordt in groepen van 15 personen verwezen naar 

speciaal sport-/beweegaanbod bij lokale betrokken sportaanbieders. Hier 

komen zij in beweging, ervaren een dagritme en bouwen zij sociale 

contacten op.. 

Middelen: Incidenteel € 12.500 per jaar 

  

 

Werkervaringsplekken in de sport 

 

Effect voor de 

inwoner: 

Uitkeringsgerechtigden, die goede kansen hebben op werk, doen 

werkervaring op.  

Een werkervaringsplek is een win : win-situatie: het geeft 

de werkzoekende een duwtje in de rug om werkritme en -

ervaring op te doen, er is een verhoogde doorstroom van 

uitkeringsgerechtigden naar werk en de sportverenigingen 

verkleinen hun vrijwilligerstekort. We monitoren dit door een intake-, 

voortgang en eindgesprek met iedere deelnemer. 

 

Product: 6 werkervaringsplekken bij lokale sportaanbieders. 

Proces: Samen met lokale sportverenigingen worden in deze pilot 6 

werkervaringsplekken gecreëerd.  

Middelen: Incidenteel € 5.000 per jaar 

  

Dagbesteding in beweging  

Effect voor de 

inwoner: 

Inwoners, die naar dagbesteding gaan, gaan sporten. 

Dagbesteding is een dure maatwerkvoorziening. Voor 8 eenzame 

inwoners voeren wij in samenwerking met lokale dagbestedingsaanbieders 

en beweegaanbieders de pilot ‘Sport & Dagbesteding’ uit. Dit heeft als 

effect: 

 Verbetering van de gezondheid, leefstijl en het zelfbeeld van de 
cliënten 
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 Vermindering van eenzaamheid door meer sociale contacten voor de 
cliënten 

 Het behouden van de zelfredzaamheid door ontwikkeling van 
spierkracht, balans en welbevinden. 

We monitoren dit door een meting bij aanvang van het traject, gedurende 

het traject en bij afronden van het traject. Deze kwalitatieve meting richt 

zich op: Gezondheid & Welzijn (eenzaamheid, leefstijl, zelfbeeld, et 

cetera). Dit wordt gedaan in samenwerking met de GGD, zorgaanbieders 

en het Sportpunt Stichtse Vecht. 

Product: Er is een pilot ontwikkeld voor 8 dagbestedingscliënten: 'Sport & 

Dagbesteding' 

Proces: In samenwerking met zorgaanbieders en lokale sportaanbieders wordt een 

pilot ontwikkeld voor dagbestedingscliënten. Een selectie van 8 cliënten 

neemt tijdens de huidige dagbesteding deel aan speciaal opgezet 

beweegaanbod van lokale aanbieders.  

Middelen: Incidenteel € 12.500 per jaar 

  

 

‘Passend Wonen’ 

 

 

Effect: Kwetsbare inwoners wonen zo passend mogelijk.  

Soms blijkt een woning steeds minder passend te 

zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer 

ouders een kind met een beperking krijgen. Of 

omdat inwoners een hoge leeftijd bereiken. Of 

omdat je als jongere met een beperking zelf een 

geschikte woning zoekt. In de Woonvisie staat dat 

wij zorgen voor een passende woning voor elke 

doelgroep. Woningcorporaties dragen met hun 

voorraad huurwoningen al actief bij aan passend 

wonen voor elke doelgroep. De woningen in Stichtse Vecht zijn echter voor 

60 % particulier eigendom. Het initiatief voor het tijdig aanpassen van deze 

woningen ligt bij de bewoners zelf. Helaas zien we dat de deze groep de 

mogelijkheden nog onvoldoende benut. Door het geven van advies en 

voorlichting zijn inwoners zich meer bewust van de noodzaak van het tijdig 

laten aanpassen van hun woning. En inwoners zijn beter op de hoogte van 

de mogelijkheden voor het aanpassen van hun woning 

Product: Samen met de woningcorporaties zetten we actief in de doelgroep waar 

gewenst te helpen. Dat kan zijn met een advies (20 per jaar), een 

voorziening (zoals een traplift), het aanpassen van de bestaande woning of 

het geven van voorlichting (bijeenkomsten en informatiemateriaal).  

Proces: Geven van voorlichting en ondersteunen bij het vinden van de juiste 

regelingen om passend te wonen. 

Middelen: Incidenteel € 20.000 per jaar. 

  
 

 

 

‘Welzijn op recept’ 

 
 

Effect voor de 

inwoner: 

Inwoners met psychosociale klachten maken gebruik van welzijnsarrangementen.   

Huisartsen krijgen regelmatig inwoners met lichte psychosociale klachten op hun 

spreekuur. Door dit initiatief krijgen huisartsen de mogelijkheid hen door te 

verwijzen naar een welzijnsarrangement.  

Indicatoren om de voortgang te monitoren zijn: 
- totstandkoming afspraken over indicering & doorgeleiding;  
- aantal doorgeleidingen;  
- 0-meting is indicering huisarts (nader uit te werken in pilot), vervolgens 

meting 1 jaar na doorgeleiding: nog steeds ‘in beweging?’  
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- tevredenheid huisarts & partners over werkwijze.  

Product: 1) Er worden door Welzijn Stichtse Vecht, 
huisartsenpraktijk Merenhoef en het Sportpunt Stichtse 
Vecht arrangementen ontwikkeld, die beogen het 
welbevinden te verhogen. Het gaat onder meer om 
creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport & bewegen 
(‘bewegen op recept’). 

2) Er worden structurele afspraken en procedures tussen huisartsen en welzijn 
gemaakt om patiënten door te geleiden naar een welzijnsarrangement. 

3) Gedurende het eerste jaar van de pilot worden 20 trajecten uitgevoerd; 
uiteindelijk zullen dat er gemeentebreed 50 per jaar worden. 

Proces: Gestart wordt met een pilot in Maarssen-Dorp. In het 2e jaar wordt deze pilot 

uitgebreid naar Maarssenbroek en Breukelen. 

Middelen: Incidenteel € 45.000 per jaar 

  

 

 

Voortzetting 'Buurtgenoten' 

 
 

Effect voor de 

inwoner: 

De competenties van sociaal kwetsbare inwoners worden versterkt.  
Inwoners met een verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond 
kunnen op eigen kracht en met steun van hun (directe) omgeving meer 
zelfstandig handelen. 
De voortgang monitoren we: 
- door een 0-meting te houden naar de mate van zelfredzaamheid (in 

samenspraak met Abrona en Kwintes (woonbegeleiding) en een herhaalde 
meting na afloop; 

- door de vrijwillige coaches door middel van een vragenlijst te interviewen over 
hun tevredenheid en de effectiviteit van de training. 

Product: Trainingen volgens de methodiek 

Buurtgenoten, waarbij deelnemers de 

eigen kracht ontdekken en omzetten in 

vaardigheden die inzetbaar zijn in de 

praktijk van alledag. Vrijwillige coaches 

helpen hen hierbij. Coach en deelnemers 

ontmoeten elkaar ook buiten de training 

om gezamenlijk te werken aan de 

opdrachten. Het gaat om 8 

trainingssessies met 8 deelnemers en 8 vrijwillige coaches) per jaar. 

Proces: Welzijn Stichtse Vecht heeft samen met Kwintes en Abrona de eerste fase met 
succes afgerond. Deze partners willen de trainingen voortzetten en 
doorontwikkelen.  

Middelen: Incidenteel € 15.000 per jaar 
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Mee blijven doen 
 

‘Time out voor mantelzorgers’ 

 
 

Effect voor de 

inwoner: 

Zwaar belaste mantelzorgers worden tijdelijk ontlast.  
Inwoners die mantelzorg verlenen hebben het soms zwaar. Soms zo zwaar, dat 

ze een ‘time-out’ nodig hebben om te voorkomen dat ze omvallen. 
Door een inwoner die zorg nodig heeft tijdelijk te laten logeren in 
een zorgappartement (met goed toegeruste vrijwilligers) komt de 
mantelzorger op adem. Hij / zij heeft de zekerheid dat er 

vertrouwde opvang geboden wordt aan de zorgbehoevende. 
De voortgang monitoren we aan de hand van de volgende indicatoren: 

- totstandkoming afspraken over indicering, ondersteuning & opvang tussen 
betrokken partijen in deze pilot;  

- 0-meting belasting mantelzorger m.b.v. mantelzorgmeter (korte 
vragenlijst) en indicering (nader uit te werken in pilot); herhaling meting 
direct na afloop logeeropvang en (in verkorte vorm) na half jaar. 

Product: Logeeropvang wordt aangeboden in appartementen van lokale zorgcentra. 
Gedurende deze periode wordt bestaande reguliere hulp (maatwerk Wmo) 
voortgezet. Wijkverpleging, huisartsen, Steunpunt Mantelzorg en 
dementieconsulenten kunnen indicatievrij doorverwijzen naar deze logeeropvang. 
Het doel is: 
o dat er aan het einde van deze pilot een goed afgestemde netwerkstructuur op 

drie locaties is om vertrouwde logeeropvang te kunnen bieden; 
o om het eerste jaar 20 overnachtingen te realiseren, in het tweede jaar 80.  

Proces: Pilot in overleg met lokale zorgcentra, Welzijn Stichtse Vecht, huisartsen, 
wijkverpleging en welzijnsvoorzieningen. 

Middelen: Incidenteel € 25.000 per jaar (mede op basis van co-financiering door fondsen) 

 

 

Voortzetting ‘DemenTalent’ 

 
 

Effect voor de 

inwoner: 

Inwoners met dementie zetten zich in als vrijwilliger.  

Het gebeurt nu maar al te vaak dat, nadat de diagnose ‘Alzheimer’ is gesteld, de 

persoon in kwestie maatschappelijk wordt afgeschreven. Met het voortzetten van 

DemenTalent richten wij ons op wat mensen met dementie nog wèl kunnen. 

Hierdoor behouden zij de aansluiting met de maatschappij en kunnen zij langer 

zelfstandig blijven functioneren. Ook de mantelzorger wordt hierdoor ontlast.  

Indicatoren om de voortgang te monitoren zijn: 
- het aantal geplaatste inwoners;  
- vragenlijst over de kwaliteit van leven, zowel met degene met beginfase 

dementie als betrokken mantelzorger(s).  

Verder loopt er op dit moment aan de Vrije Universiteit een onderzoek naar 

DemenTalent. De resultaten nemen we mee bij onze evaluatie. 

Product: In de 1e fase van dit initiatief is een lokaal netwerk van tiental partnerorganisaties 

uit met name de zorg ontstaan. In de 2e fase verbreden we de aanpak verder naar 

andere partners in welzijn, cultuur, sport, landschapsbeheer & groenvoorziening 

en kinderopvang. Het doel is om 10 inwoners met dementie als vrijwilliger in te 

zetten.  

Proces: Het initiatief DemenTalent is een coproductie van Welzijn SV, Vrijwilligerscentrale 

SV, Steunpunt Mantelzorg SV, Zorggroep De Vechtstreek, Zorgcentrum 

Merenhoef in samenwerking met Zorginnovatie-bureau DAZ.  

Middelen: Incidenteel € 25.000 in 2018. Er zijn al plannen om de voortzetting vorm te geven. 

 

 
 


