
1 
 

Uitgangspuntennotitie beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal gemeenten 

2018 – 2022 
 

 
1. Inleiding 
 
De decentralisaties in het sociale domein per 1/1/2015 worden beschouwd als de grootste bestuurlijke 

verandering sinds de bouw van het huis van Thorbecke. De transitie – in deze gedefinieerd als 

structurele verandering – die hiermee tot stand werd gebracht, kent zijn weerga niet. De gemeenten 

op de Brabantse wal (Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom) zijn in dit kader begonnen aan 

een ontwikkelingsreis om zich de nieuwe opgaven eigen te maken en te komen tot nieuwe 

oplossingen en samenwerkingen binnen het sociaal domein. Dit heeft in 2013 geleid tot de volgende 

visiedocumenten: 

- Nota sociaal domein ‘Samen Leven, Samen Doen’ gemeente Bergen op Zoom d.d. oktober 2013 

- Visiedocument transitie Sociaal Domein gemeenten Steenbergen en Woensdrecht d.d. april 2013 

Deze documenten hebben de richting bepaald welke kant de gemeenten op willen met het sociaal 

domein. Inmiddels zijn we enkele jaren verder en is het moment daar om de visies en het beleid tegen 

het licht te houden en te bepalen hoe het ervoor staat en waar bijsturing nodig is. De drie colleges 

hebben besloten om de krachten te blijven bundelen en gezamenlijk uitvoering te geven aan de 

transformatieopgaven. Hiervoor zijn nadere samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze richten zich op 

de transformatieopgave, maar ook op het gezamenlijk ontwikkelen van beleidszaken. De 

samenwerking kent geen juridische grondslag, maar gaat uit van het principe om zoveel mogelijk af te 

stemmen en informatie uit te wisselen en daarbij ruimte te laten voor lokale initiatieven. In dit kader is 

het een logische stap om te komen tot een herijking van het bestaande beleid binnen het sociaal 

domein en dit als drie gemeenten gezamenlijk te doen. Dit moet resulteren in een beleidsplan sociaal 

domein Brabantse Wal 2018 – 2022. De ambities en uitgangspunten voor dit beleidsplan staan 

uiteengezet in deze notitie.  

 

2. Doel  

  

Doel van deze uitgangspuntennotitie is om in de drie gemeenteraden of raadswerkgroepen te toetsen 

of de geformuleerde uitgangspunten worden onderschreven of dat ze eventueel aangevuld moeten 

worden of anders geformuleerd. Tevens zal de notitie worden voorgelegd aan de Wmo-adviesraden / 

burgerpanel om deze partners aan voorkant mee te nemen en de mogelijkheid te bieden input te 

leveren. De uitgangspunten vormen de basis voor de het beleidsplan sociaal domein 2018 – 2022.  

 

3. Visie 

 

Het sociaal domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair 

betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheid en vrijetijdsbesteding en gaat om mensen 

en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende wetten die gericht zijn op (de bevordering van 

de) participatie van mensen in diverse opzichten. Daarbij gaat het in het bijzonder om de Wet 

maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid. 

Door verbindingen tussen deze wetten en aanpalende wetten te leggen, kunnen nog meer mensen 

“meedoen” in de samenleving. De 3 gemeenten hebben hierop een eigen visie ontwikkeld. 
Onderstaand de visies zoals deze binnen de gemeenten worden gehanteerd.  

 

Gemeente Bergen op Zoom
1
 

Samen leven, samen doen. In Bergen op Zoom telt iedereen mee en is het belangrijk dat iedereen 

mee kan doen. Dat begint bij jezelf, bij je eigen gezin, je familie, je vrienden, kortom je sociale 
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omgeving. En als dat (tijdelijk) niet lukt, zorgen we voor een helpende hand. Voor de aller 

kwetsbaarste mensen organiseren we samen een vangnet. Want ‘samen leven is samen doen’. 
 

Gemeente Steenbergen en Woensdrecht
2
  

Eigen kracht drijft allereerst de burger naar zo volledig en volwaardig mogelijk participeren in de 

samenleving. Daar waar de burger, ook met hulp van familie, vrienden, mantelzorg en vrijwilligers, er 

niet in slaagt voldoende mate te participeren, krijgt deze (professionele) ondersteuning ‘op maat’. Ook 
deze (professionele) ondersteuning vindt dichtbij de burger plaats. De noodzakelijke ondersteuning 

wordt geboden door een samenhangend uitvoeringsnetwerk van partners onder regie van de 

gemeente. De principes van één gezin, één dossier, één regisseur’ en ‘inclusief’ denken en werken 
zijn normatief. 

 

Conclusie is dat eigen kracht eerst en het benutten van het volledige sociale netwerk in beide visies 

een belangrijke rol spelen. Maar ook het vangnet voor de kwetsbare inwoners komt in beide visies 

nadrukkelijk terug. ‘Normaliseren’ en de-medicaliseren vormt hierin een belangrijk onderdeel. Nu gaat 

nog vaak alle aandacht en (daarmee) geld naar een klein gedeelte van de inwoners terwijl de overige 

mensen niet vergeten moeten worden. Samenwerking met anderen zoals welzijnswerk, algemeen 

maatschappelijk werk, het verenigingsleven (zoals sportverenigingen), de kerken en het onderwijs is 

hierin belangrijk. Er ligt een duidelijke opgave om vanuit het voorliggende veld (algemeen 

toegankelijke professionele ondersteuning en algemeen toegankelijke informele ondersteuning) en de 

lokale toegangen de verbinding met het zorgveld te zoeken en hierin door te ontwikkelen zodat de 

verschuiving van specialistische hulp / zorg zo soepel mogelijk verloopt en goede hulp en 

ondersteuning voor inwoners gestalte krijgt. Interventies bij ingewikkelde problematiek dienen zoveel 

mogelijk te leiden tot goede resultaten van zorg zodat herhaald beroep op zorg voorkomen wordt en 

afschaling naar hulp in de sociale omgeving verantwoord is. 

 

4. Rol van de gemeente(n) 

 

De rol van de overheid in onze maatschappij verandert snel. Hoewel er regelmatig wordt gesproken 

over een zich terugtrekkende overheid, is daar feitelijk geen sprake van. De samenleving ziet er nu 

wezenlijk anders uit dan pakweg 30 jaar geleden en die verandering zorgt er voor dat de overheid zich 

aan moet passen. De Brabantse Wal gemeenten zijn bezig om zich te ontwikkelen tot regiegemeente 

en netwerkorganisatie. De regiegemeente ontwikkelt beleid en stuurt op doelen en effecten (het ‘wat’) 
en beheersing van de inzet van middelen. De beantwoording van de ‘hoe-vraag’ wordt overgelaten 
aan de expertise van de betrokken partners in en buiten de gemeente. Dit gebeurt in nauwe 

samenwerking en afstemming. Taken worden zo veel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met 

omliggende gemeenten. Per onderwerp zal worden gekeken naar het schaalniveau. Dat betekent dat 

producten per gemeente kunnen variëren en dat hierover afspraken worden gemaakt en vastgelegd. 

Hierbij zal worden gewerkt volgens het principe van de ‘coalitie of the willing’, wat inhoudt dat in 

(wisselende) coalities zal worden samengewerkt aan eigentijdse en toekomstbestendige oplossingen 

voor de (complexe) vraagstukken die spelen in het sociaal domein. Deze coalitie kent een open 

karakter en stelt iedereen in staat om te participeren en actief bij te dragen. Dit om nadrukkelijk 

tegemoet te komen aan de couleur locale en ter voorkoming dat gemeenten elkaar beleidsmatig in de 

houdgreep houden. Deze ontwikkeling past prima bij de nieuwe rol van de overheid.  

 

5. Contouren en uitgangspunten 

 

In hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat de visie van de drie gemeenten op het sociaal domein in grote 

mate overeenstemmen. De uitgangspunten zoals deze in beide nota’s worden benoemd, vullen elkaar 
dan ook goed aan. Onderstaand wordt hier nader op ingegaan. 
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Menswaardig bestaan 

Volgens de Universele Verklaring van de rechten van de mens is ieder mens gelijk in rechten en 

waardigheid. Daarmee wordt bedoeld; “een kwalitatief niveau van leven dat door het respect van 
anderen wordt beschermd en een menselijk niveau waarin de basisvoorzieningen zijn verzekerd”. De 
gemeenten staan voor een maatschappij waarin mensen gelijke kansen hebben op onderwijs, werk en 

gezondheid.  

 

Uitgangspunten en contouren  

De uitgangspunten zoals benoemd in de nota sociaal domein ‘Samen Leven, Samen Doen’ d.d. 
oktober 2013 van de gemeente Bergen op Zoom én het visiedocument transitie Sociaal Domein 

gemeenten Steenbergen en Woensdrecht blijven als leidende principes gehandhaafd. Als we kijken 

naar beide visies dan zijn daar de volgende uitgangspunten in benoemd:  

- Eerst eigen kracht. Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk en kunnen ook heel veel 

zelf. Alleen of met hulp van anderen in hun omgeving. Als overheid moeten we leren los te laten 

en te vertrouwen op de veerkracht en creativiteit van mensen.  

- We zetten op tijd in.  Voorkomen is beter dan genezen. We verschuiven dus een deel van de 

middelen en menskracht naar meer preventie. Dit gaan we verder concretiseren. Hier hoort ook bij 

dat we vooraf goed communiceren. We zijn duidelijk in waar we wel en waar we niet van zijn.  

- Dichtbij. De ondersteuning van inwoners die niet zelfstandig kunnen meedoen organiseren we 

preventief dichtbij de inwoner door vroegsignalering en vraagverheldering. Zoveel mogelijk vindt 

ondersteuning plaats op en vanuit de vindplaatsen en gebiedsgerichte steunpunten.  

- Het vangnet is de uiterste oplossing. Uiteraard hebben we ook een vangnetfunctie. Bij voorkeur 

om mensen tijdelijk op te vangen en zodra het kan weer terug te laten veren. Dat zal niet voor 

iedereen gelden. We zorgen er dan ook voor dat ons vangnet effectiever wordt onder andere door 

goede samenwerking.  

- Maatwerk. De ondersteuning voor inwoners die niet zelfstandig kunnen meedoen geschiedt op 

maat. Hiertoe is een vangnet gecreëerd. Niet het product of het aanbod is maatgevend maar de 

specifieke ondersteuningsvraag van de inwoner.  

- Ontschotting en winst door samenwerken. We werken samen aan hetzelfde doel vanuit één 

gemeenschappelijke visie. Dat betekent dat we in staat zijn om het gezamenlijk belang soms te 

laten prevaleren boven het individuele belang. Waar mogelijk zetten we in op verregaande 

ontschotting van de budgetten. En we werken toe naar één toegang voor het sociaal domein. 

- Eén gezin, één plan, één regisseur. Indien meerdere ondersteuners betrokken zijn bij inwoners 

die niet zelfstandig kunnen meedoen, stemmen deze ondersteuners onderling af en vormen een 

sluitend ondersteuningsnetwerk. Eén van hen heeft de regierol.  

- We gaan uit van het te bereiken resultaat. Niet de procedures zijn leidend maar het resultaat 

dat we willen bereiken. Dit resultaat draagt altijd bij aan het realiseren van onze visie. De vraag 

van de inwoner is hierbij ons vertrekpunt.  

- Inclusief. Participeren doen burgers binnen de samenleving. Ook ondersteuning organiseren we 

inclusief, dit wil zeggen zoveel mogelijk binnen de reguliere leefomgeving en zo min mogelijk in 

aparte instellingen. 

- We kiezen voor innovatie. Met minder geld op de oude voet verder gaan biedt geen perspectief. 

Er zijn nieuwe oplossingen en verbindingen nodig van de overheid, de organisaties en de 

inwoners.  

Deze visie en uitgangspunten zijn niet veranderend de afgelopen jaren.  

 

Reikwijdte  

Het beleidsplan sociaal domein beslaat de volgende beleidsterreinen: 

- Jeugd(hulp) 

- Wmo (inclusief maatschappelijke- en vrouwenopvang, beschermd wonen, vrijwilligerswerk en 

mantelzorg) 
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- Participatie (inclusief arbeidsmarkt) 

- Passend onderwijs 

- Volksgezondheid (inclusief preventie en handhaving alcohol) 

- (Sociale) Veiligheid 

- Welzijnswerk en voorliggende voorzieningen 

De nadruk zal worden gelegd op de verbinding met en de samenhang tussen de verschillende 

beleidsterreinen (integraal werken en ketensamenwerking). Tevens zal (indien mogelijk en/of 

noodzakelijk) een relatie worden gelegd met de fysieke leefomgeving, sport, mobiliteit,  handhaving, 

openbare orde en veiligheid.  

 

Herijking beleidsplan  

Het nieuwe beleidsplan betreft een herijking van de huidige beleidsplannen sociaal domein. Dit houdt 

in dat een ‘tussenstand’ zal worden gegeven met betrekking tot de realisatie van de ambities en 
worden knelpunten en concrete verbeteracties benoemd. Een uitvoeringsagenda – met concrete 

resultaten inclusief planning – zal onderdeel uitmaken van het beleidsplan. Belangrijke 

randvoorwaarden zijn: 

- Gezamenlijkheid is de basis, maar daar waar noodzakelijk / wenselijk moet er ruimte zijn voor 

eigen gemeentelijke speerpunten (de couleur locale). 

- Het resultaat is leidend 

- Geef richting en maak keuzes 

- Niet vrijblijvend 

- Maak de beleidsnota lean en mean 

- Zorg voor heldere aansturing 

 

Script aanpak 

De transformatie van het sociaal domein wordt in de drie gemeenten vormgegeven door middel van 

de Script aanpak. Kort samengevat houdt de aanpak het volgende in: 

- Realisatie van een verandering in denkkader bij burgers, partners en gemeente 

- Herstructurering van voorzieningen, waarbij de rol van de gemeente centraal staat evenals de 

vraag welke voorzieningen er moeten zijn als het goed gaat of wanneer het minder goed gaat 

- Realisatie van een integrale toegang voor alle ondersteuningsvragen van inwoners. 

Een gegeven hierbij is dat de inrichtingsopgave voor Bergen op Zoom groter is dan die voor 

Steenbergen en Woensdrecht. Bovendien hebben Steenbergen en Woensdrecht al een integraal 

loket. Beide gemeenten denken daarom mee met de vormgeving van de integrale toegang van 

Bergen op Zoom; deze moet per 1 januari 2018 gerealiseerd zijn. Er blijft per gemeente vrijheid op 

welke wijze de lokale toegang ingericht wordt. We streven ernaar om deze aanpak de komende jaren 

verder te concretiseren en te zorgen voor draagvlak en commitment bij de betrokken partners.  

 

Middelen 

De beschikbare middelen worden nu nog voornamelijk ingezet voor ondersteuning en minder voor de 

preventie van de ondersteuningsvraag. Het is de ambitie om ‘de beweging van achter naar voren’ 
concreet vorm te gaan geven en ervoor te zorgen dat middelen vanuit de specialistische hulp kunnen 

worden vrijgemaakt en te investeren in preventie. Het financieel ontschotten van de (rijks)budgetten 

sociaal domein waardoor middelen op basis van maatwerk en flexibiliteit kunnen worden ingezet is 

hierin een belangrijke randvoorwaarde.  

 

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden 

De gemeenten op de Brabantse Wal voeren veel taken uit in het sociale domein. De afgelopen jaren 

is dat aanzienlijk toegenomen door de nieuwe decentralisatietaken. Hoewel het primaat voor de 

uitvoering van veel taken bij de gemeenten ligt, zijn er in de loop der jaren al veel zaken om diverse 

redenen bovenlokaal georganiseerd. Soms vanuit een wettelijke verplichting, in andere gevallen 

omdat dit bepaalde schaalvoordelen bood of omdat gemeenten simpelweg te klein waren om de taak 
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zelf goed uit te kunnen voeren. De schaal waarop deze samenwerking is vormgegeven ziet er als 

volgt uit. 

- Wmo: 3 gemeenten Brabantse Wal  

- Veilig Thuis: 18 West-Brabantse gemeenten 

- Beleid en inkoop (specialistische) jeugdhulp: 9 gemeenten West-Brabant-West 

- Jeugdzorgplus: landsdeel zuid (Noord-Brabant, Zeeland en Limburg) 

- Preventief jeugdbeleid: individuele gemeente  

- Toegang jeugdhulp en Wmo: individuele gemeente 

- Welzijn en voorliggende voorzieningen: individuele gemeente 

- Arbeidsmarktregio (participatie): 16 West-Brabantse gemeenten 

- Uitvoering participatiewet en werk en inkomen: gemeenten Brabantse Wal (ISD) 

- Leerwerkbedrijf WVS: 9 gemeenten West-Brabant-West  

- Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg, Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg: 6 West-Brabantse gemeenten (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, 

Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) 

- Volksgezondheid: individuele gemeente  

- GGD: 18 West-Brabantse gemeenten 

- Passend Onderwijs: Individueel, gemeenten Brabantse Wal en 9 gemeenten West-Brabant West 

Deze samenwerkingen hebben vanzelfsprekend invloed op de beleidsagenda van de gemeenten op 

de Brabantse Wal en de mate waarin directe sturing kan worden gegeven en specifieke gemeentelijke 

ambities kunnen worden waargemaakt. Hoe groter de schaalgrootte hoe groter de afhankelijkheid van 

de andere gemeenten.  

 

6. Wat willen we bereiken (speerpunten) 

 

Onderstaand worden op basis van de uitgangspunten per onderdeel de speerpunten benoemd. Dit 

betreft een overzicht van reeds bestaande speerpunten en aangevuld met nieuwe speerpunten.  

 

Eerst eigen kracht 

Bestaand 

- Het is vanzelfsprekend geworden dat inwoners maatschappelijk betrokken zijn en verantwoording 

nemen voor hun eigen leefomgeving.  

- Inwoners ontmoeten elkaar, kennen elkaar, vormen informele netwerken en zijn gegroeid in 

zelfredzaamheid, ook de meer kwetsbare inwoners.  

- Inwoners zijn gegroeid in ‘gezond gedrag’ en anticiperen beter op toekomstige verandering in 
welzijn en gezondheid. Hierbij wordt aangesloten bij de visie op positieve gezondheid: 

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de 
sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. 3

 

- Inwoners vinden het normaal om ondersteuningsvragen aan elkaar te stellen en geven hieraan 

gehoor.  

- Inwoners participeren in de samenleving naar vermogen met arbeid, als vrijwilliger en als 

mantelzorger.  

- De pedagogische kwaliteit van de leefomgeving van kinderen en jongeren is versterkt, de naaste 

omgeving is meer betrokken.  

- Professionele ondersteuners en de gemeente stellen bij hun denken, besluiten en handelen de 

zelfontplooiing en eigen regie en verantwoordelijkheid van burgers centraal.  

- De transformatie van de jeugdzorg wordt verder voortgezet volgens de leidende principes eigen 

kracht eerst, regie ligt bij ouders en jeugd, geen kind buiten spel en loslaten…zonder het zicht te 
verliezen. Dit zal verder in samenhang met de andere taken binnen het sociaal domein (o.a. Wmo 

en Participatiewet) verder worden vormgegeven. Ook wordt nadrukkelijker de verbinding met 

passend onderwijs gezocht.  

                                                      
3
 Huber, M. (2013). Naar een nieuw begrip van gezondheid: Pijlers voor Positieve Gezondheid 
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- We scheppen voorwaarden voor zelfredzaamheid. Dit door het bevorderen van sociale cohesie, 

door het realiseren van een gezonde, veilige en toegankelijke woonomgeving en door een 

diversiteit in het woonaanbod waardoor mensen langer zelfstandig kunnen wonen.  

- We kijken altijd eerst wat mensen en hun sociale netwerk zelf kunnen. We stimuleren een 

mentaliteitsverandering van gemeente, professionals en inwoners. 

- Tegenprestatie. Iedereen die gebruik maakt van een bijstandsuitkering verricht een 

tegenprestatie. De bijstand is een uitkering die bekostigd wordt uit algemene middelen. Van 

iedereen die daar een beroep op doet wordt een tegenprestatie naar vermogen gevraagd. Op die 

manier kan de betrokkene iets terug doen voor de samenleving. Bij de tegenprestatie houden we 

rekening met de volgende uitgangspunten:  

- maatschappelijk nut staat voorop  

- het behoort niet tot de reguliere arbeidsmarkt 

- het is additioneel, dus heeft geen verdringend effect  

- het is tijdelijk en van beperkte omvang. 

 

We zetten op tijd in 

Bestaand 

- We zetten in op het voorkomen van achterstanden, verdere harmonisatie van de peuteropvang, 

de doorlopende ontwikkeling- en leerlijn 0 – 12 jaar, de verbinding met passend onderwijs en het 

behalen van een startkwalificatie die aansluit bij de vraag van de arbeidsmarkt.  

- We realiseren een gezamenlijke preventieve aanpak van school, jeugd en ouders, 

zorginstellingen en gemeenten in de strijd tegen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.  

- Om te voorkomen dat problemen ontstaan, bevorderen we een gezonde leefstijl van de inwoners. 

Nieuw 

- We zetten in op vroegsignalering om zorgverzwaring op latere leeftijd te voorkomen, maar ook om 

in te schatten welke zorgbehoefte er op latere leeftijd nodig kan zijn. Dit heeft ook een financiële 

component, met een goede vroegsignalering kunnen we beter inschatten welke financiële 

middelen er in de toekomst nodig zullen zijn. 

 

Dichtbij 

Bestaand 

- Inwoners vragen allereerst elkaar om ondersteuning en geven hieraan gehoor, zij hebben ‘de 
vraagverlegenheid’ achter zich gelaten. 

- Inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten treffen elkaar op fysieke en virtuele vindplaatsen 

(gestructureerd netwerk), hier vindt signalering, verheldering en zo nodig (organiseren van) 

ondersteuning plaats.  

- Preventie en lichte vormen van zorg zijn toegenomen.  

- Vanuit vindplaatsen komen zorgmijders eerder in beeld. 

Nieuw 

- We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de inwoners en de 

onderlinge samenwerking 

- We laten meer los en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Hierin faciliteren we 

(overheidsparticipatie)  

 

Het vangnet is de uiterste oplossing 

Bestaand 

- We faciliteren vrijwilligers en mantelzorgers en initiatieven van bewoners die bijdragen aan de 

ondersteuning van kwetsbare inwoners. 

Nieuw 

- Daar waar groepen door het vangnet dreigen te zakken, moet er ruimte zijn om op basis van 

actualiteiten, ontwikkelingen en trends specifiek beleid te maken. Dit kan per gemeente 

verschillen.   
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Maatwerk 

Bestaand 

- Vragen, luisteren en doorvragen (vraagverheldering) zijn routine geworden, ondersteuning vindt 

alleen op maat plaats als er geen andere oplossingen zijn.  

- Ondersteuning vindt niet alleen fysiek op locatie plaats en is aangevuld met, of zelfs vervangen 

door. Benadering op afstand (domotica, social media enzovoorts) en de diversiteit in 

ondersteuningsmogelijkheden zijn toegenomen.  

- Standaard oplossingen met claimrecht zijn ‘uitverkocht’. 
Nieuw 

- Organisaties in het voorliggende veld werken vraaggericht; de vraag is leidend en het aanbod 

sluit daarop aan. 

 

Ontschotting en winst door samenwerken 

Bestaand 

- De leeromgeving van kinderen is een belangrijke vindplaats. We organiseren ondersteuning en 

zorg in een vertrouwde omgeving waarin ouders, leerlingen en beroepsopvoeders elkaar 

ontmoeten (vindplaats = werkplaats). Op deze manier kan er zo snel mogelijk ingezet worden 

wanneer er een probleem gesignaleerd wordt. 

- We zorgen dat professionals en inwoners weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Eén 

toegang voor het sociale domein waarbij we de concrete aansluiting zoeken met de diverse 

beleidsterreinen.  

- De nieuwe taken in de Wet maatschappelijke ondersteuning en de gevolgen van scheiden van 

wonen en zorg worden verder uitgevoerd. Dit zullen we in samenhang met de transformatie 

Jeugdzorg en de Participatiewet uitvoeren. 

- We zetten in op samenwerking tussen professionals en inwoners om de (preventieve) 

gezondheidszorg en de ondersteuning van inwoners vorm te geven. Hierbij kijken we over elkaars 

grenzen heen en gaan uit van de visie op positieve gezondheid.  

- We zetten in op meer samenwerking en afstemming tussen Zorgkantoor, Zorgverzekeraars en 

gemeente. 

Nieuw 

- We streven naar het loslaten van de traditionele indeling naar sectoren evenals de indeling met 

schotten tussen domeinen, organisaties en zorgniveaus. Dit zowel inhoudelijk als financieel.  

- De integrale toegang wordt per gemeente verder doorontwikkeld. Onderzocht zal worden in 

hoeverre het mogelijk is om te komen tot uniformering van werkprocessen op regionaal niveau.  

- We gaan uit van integraal samenwerken. Dit houdt in dat de integraliteit met name tot uitdrukking 

moet komen in de uitvoering (op casusniveau). 

- De afstemming tussen beleid en inkoop van zorg en ondersteuning wordt verder doorontwikkeld 

en beter op elkaar afgestemd. 

- De afstemming tussen uitvoering en beleid zal verder worden versterkt. Vooral de signalen vanuit 

de positie ‘waar het fout gaat’ (toegang) is daarin belangrijk om te weten wat we moeten 

aanpakken. 

- Er wordt ingezet op het realiseren van een onbelemmerde overgang van 18- naar 18+ en met het 

daarna actief blijven volgen van de jongere. Lokaal spannen jeugdprofessionals zich in om deze 

overgang zo naadloos mogelijk te laten verlopen door samenwerking met Wmo en ISD. 

 

Eén gezin, één plan, één regisseur 

Bestaand 

- Het sluitende ondersteuningsnetwerk heeft vorm gekregen en maakt contact met inwoners op de 

vindplaatsen. Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur.  
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- Bij vraagverheldering worden alle levensgebieden betrokken. Dit wordt vastgelegd in de 

werkprocessen binnen de integrale toegang 

- Ketenregie en casusregie zijn in competenties verankerd en routine geworden. 

- Professionele ondersteuners zijn zich gaan gedragen als partners in plaats van concurrenten.  

- De overlegstructuren tussen partners in het uitvoeringsnetwerk zijn ‘gesaneerd’, ook de overlap in 
werk. 

Nieuw 

- We zetten nadrukkelijk in op de verbinding jeugdwet en passend onderwijs. Taken en 

verantwoordelijkheden van beide domeinen worden inzichtelijk gemaakt en er worden afspraken 

gemaakt over de grijze gebieden. Tevens zetten we in op het ontwikkeling van 

zorgonderwijsarrangementen.  

 

We gaan uit van het te bereiken resultaat 

Bestaand 

- Werkgevers benadering. We willen werkgevers op klantvriendelijke en effectieve wijze aan goed 

personeel helpen. Het is de bedoeling dat de werkgevers, inclusief overheid, de komende jaren 

100.000 mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen. Als gemeente ondersteunen we de 

werkgevers ook in dit proces en geven zelf het goede voorbeeld. Werkgevers vinden het 

belangrijk om niet door allerlei verschillende personen benaderd te worden, maar bij voorkeur 

door één instantie of organisatie. Als gemeenten hebben we een belangrijke taak ten aanzien van 

de bemiddeling van onze klanten 

Nieuw 

- We zetten in op het meten van maatschappelijke effecten (outcome). We maken hierbij gebruik 

van de bestaande monitoringsgegevens en ontwikkelen waar nodig nieuwe indicatoren. We 

passen het subsidiebeleid hierop aan (gerichtere inzet van beschikbare middelen) 

 

Inclusief 

Bestaand 

- Opvang van jeugd, passend onderwijs, participatie en maatschappelijke ondersteuning vindt 

steeds meer plaats binnen de eigen leefomgeving en in de reguliere samenleving. Dit maken we 

concreet.  

- De nodige specialistische kennis en expertise is in toenemende mate beschikbaar op de 

vindplaatsen. 

 

We kiezen voor innovatie 

Bestaand 

- Participatie in bedrijf.  Door optimaal gebruik te maken van de voorzieningen en al beschikbare 

infrastructuur, kunnen de huidige cliënten goed worden ondersteund. Daarnaast moeten we 

organiseren dat er ook voldoende kansen zijn om in de toekomst ook andere doelgroepen te 

bedienen. Er wordt verdere samenwerking gezocht met onderwijs en ondernemers. De vraag is 

leidend, wat betekent dat het aanbod daarop afgestemd moet worden. 

Nieuw 

- Aanbieders kunnen voorstellen indienen die passen binnen de transformatiedoelen van de 

gemeenten. Hiermee ontstaat ruimte voor nieuwe oplossingen in het kader van 

ketensamenwerking en innovatie. Een business case (maatschappelijke kosten-baten analyse) 

met een overzicht van noodzakelijke investeringen en te verwachten (maatschappelijke en 

financiële) opbrengsten maakt hier onderdeel van uit. 

- We bieden inwoners de mogelijkheid om met innovatieve ideeën te komen. We promoten dit en 

zijn hierin faciliterend (overheidsparticipatie).  
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7. Wat gaan we daarvoor doen en wanneer 

 

Wanneer er overeenkomst is over de uitgangspunten en speerpunten zoals in deze notitie benoemd, 

zullen deze uitgewerkt worden in een beleidsplan met concrete actiepunten (te behalen meetbare 

resultaten) en daaraan gekoppeld een tijdspad. Dit moet resulteren in een uitvoeringsplan waarop 

door de gemeenten kan worden gemonitord, gestuurd en bijgestuurd.   

De vervolgplanning ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 

- Besluitvorming concept-beleidsplan in de drie colleges – september / oktober 2017 

- Bespreking Wmo-adviesraden / burgerpanel / klankbordgroepen – oktober 2017 

- Besluitvorming definitief beleidsplan in de drie colleges – oktober 2017 

- Oordeelsvorming beleidsplan de gemeenteraden – november 2017 

- Besluitvorming beleidsplan in de gemeenteraden – december 2017 

 

8. Vragen aan de gemeenteraden of raadswerkgroepen 

 

Aan de gemeenteraden wordt het volgende gevraagd: 

- Kunt u zich vinden in de geformuleerde uitgangspunten en speerpunten? 

- Vindt u de notitie volledig? Zo niet, welke onderdelen zou u toegevoegd willen zien? 

- Welke accenten zou u willen leggen in de komende 4 jaar (periode 2018 – 2022) en terug willen 

zien in het beleidsplan? 
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Bijlage 1: geraadpleegde documenten 

 

- Nota sociaal domein ‘Samen Leven, Samen Doen’ gemeente Bergen op Zoom d.d. oktober 2013 

 

- Visiedocument transitie Sociaal Domein gemeenten Steenbergen en Woensdrecht d.d. april 2013 

 

- Beleidsplan Wmo 2015 – 2017 Gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen  

 

- Beleidsnota ‘samen staan we sterker’: vrijwilligerswerk en mantelzorg gemeente Steenbergen 

 

- Eindrapportage stichting Samen Werken: 2016 – 2020  

 

- Samenhang in welzijnswerk gemeenten Steenbergen d.d. oktober 2014 

 

- Evaluatie volksgezondheid ‘een kanteling naar meer welzijn en minder zorg’ gemeente 
Steenbergen d.d. maart 2017 

 

- Herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking: samenwerken aan de participatiewet in 

West-Brabant West d.d. maart 2017 

 

- Notitie ‘van denken naar doen’: bestuurlijke en beleidsmatige kaders en koers bij het 
herstructureringsplan WVS en ketensamenwerking participatiewet  

 

- Beleidsplan ‘zorg voor jeugd in West-Brabant West 2015 – 2017  

 

- Inrichtingskader zorg voor jeugd West-Brabant West d.d. januari 2014 

 

- Kadernota integraal jeugdbeleid 2012 t/m 2017 gemeente Woensdrecht  

 

- Nota volksgezondheid 2013 t/m 2016 gemeente Woensdrecht 

 

- Presentaties en documenten inzake scriptaanpak gemeente Bergen op Zoom 

 

 

 


