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Voorwoord 

 

Voor u ligt het Wmo- beleidsplan 2013 – 2016. Het is het resultaat van de ervaringen uit de eerste 

Wmo-beleidsperiode 2008 – 2011, de ontwikkelingen in diezelfde periode en een veranderende visie 

op zorg en de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Op 1 januari 2007 is de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd. Dit is een onderdeel van de herziening van het 

zorgstelsel. In het voorjaar van 2012 zijn naar aanleiding van de val van het kabinet Rutte de Wet 

werken naar vermogen en de begeleiding van de AWBZ naar de Wmo ingetrokken. Het kabinet  Rutte 

II zet de lijn van decentralisatie en gelijktijdige forse bezuiniging versterkt door. De overdracht van 

taken van het rijk naar gemeenten gaat door met minder geld. De rijksoverheid vindt dat de uitvoering 

van overheidstaken dicht bij de burger moet plaatsvinden. Dat lijkt heel begrijpelijk en logisch, maar de 

veelal ermee gepaard gaande bezuinigingen zetten de uitvoering onder druk. Dit brengt ons direct bij 

de kernvraag voor de komende jaren. Hoe kunnen wij er in slagen om kwalitatief goede 

dienstverlening aan de burger te blijven bieden en de kosten beheersbaar te houden, terwijl de 

gemeente steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgt? 

 

Lag in de eerste beleidsperiode het accent nog op het aanbod van (huishoudelijke) voorzieningen 

voor het oplossen van (zorg)problemen, nu gaat het veel meer om de (zorg)vraag en de participatie 

van de burgers. Dit betekent een kanteling in denken en doen, zowel bij de organisaties en de 

gemeente als bij de burgers. Wat kan de burger nog zelf(organiseren) en wanneer komt de gemeente 

in beeld. Uiteraard kijken we in dit beleidsplan niet alleen naar zorg en voorzieningen. De Wmo is 

breder, zij kent negen prestatievelden. In dit beleidsplan willen we ook meer de samenhang tussen de 

prestatievelden belichten. Het geheel is complex, maar integraliteit is noodzakelijk om tot een logische 

en efficiënte uitvoering te komen. Wij hebben ervoor gekozen om een relatief bondig beleidsplan op te 

stellen met een hoog realiteitsgehalte. Waar mogelijk verwijzen wij naar reeds vastgesteld of nog vast 

te stellen beleid. Op diverse onderdelen, zoals Vrijwilligers- en Mantelzorgbeleid en Integraal 

Jeugbeleid tweede fase, zijn specifieke beleidsplannen opgesteld. Daaruit vloeien dan 

activiteitenplannen voort. Een belangrijke partner van de gemeente in de afgelopen periode was de 

Wmo-adviesgroep, samengesteld uit leden van de gemeenteraad, de Wmo-raad, het Jeugdpanel en 

Welzijn. Wij zijn haar erkentelijk voor het kritisch meedenken, meepraten en het geven van adviezen. 

Met dit beleidsplan willen wij de komende jaren richting en inhoud geven aan onze Wmo-opdracht, 

samen met maatschappelijke organisaties en niet in de laatste plaats met de burgers. Iedereen doet 

mee! 

 

Het college van B&W van Aalten 
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Samenvatting 

 

De gemeente Aalten is er voor de burgers. Zij zet zich zodanig in voor hen, samen met hen, dat zij 

allemaal mee kunnen doen! Het gaat om het bevorderen van de maatschappelijke deelname van 

burgers met en zonder een beperking. Dat is de kern van de Wmo.  

Op de achtergrond speelt een veranderde opvatting van de rijksoverheid mee. In de loop der jaren 

heeft zij steeds meer taken bij de gemeenten neergelegd. Dit proces van decentralisatie gaat nog 

door: de Participatiewet, ondersteuning, verzorging en begeleiding in de Awbz komen geheel onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen evenals de Jeugdzorg. 

Over de wijze waarop maatschappelijke deelname plaatsvindt dan wel plaats moet vinden, is een 

andere visie ontstaan. Waar het accent aanvankelijk lag op het verstrekken van voorzieningen aan 

burgers, richten we ons nu veel meer op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de 

burgers. We gaan van aanbod gestuurd naar vraaggericht werken. 

Het voorgaande komt niet vanzelf tot stand. Dit vraagt om een kanteling in denken en doen, zowel bij 

de burgers, de organisaties als de gemeente. We gaan aan de ‘keukentafel’ met de burgers in 

gesprek om de vraag achter de vraag te (her)kennen, om mede daardoor te kunnen bepalen welke 

belemmeringen werkelijk gecompenseerd moeten worden. Het gaat om het resultaat. 

Om het proces van verandering te kunnen volgen en begrijpen en daarmee de betrokkenheid, verant-

woordelijkheid en onderlinge samenwerking te bevorderen, wordt de komende periode sterker ingezet 

op goede communicatie met interne en externe partijen en burgers. 

Het is van belang om verbindingen te leggen tussen de leefgebieden van wonen, zorg, welzijn en 

inkomen. Dit vraagt om verdere integraliteit tussen de negen prestatievelden. We willen Wmo-breed 

kijken. Bij de vorming en uitvoering van beleidsplannen willen we ervoor zorgen dat dit ‘Wmo-proof’ 

gebeurt.  

De Stichting Figulus Welzijn is druk doende om Welzijn Nieuwe Stijl handen en voeten te geven. De 

sturingsrelatie van de gemeente met de welzijnsinstellingen, de kwaliteit en professionaliteit van het 

welzijnswerk zijn hierin belangrijke componenten. Bij de uitvoering van Wmo-taken krijgt de Stichting 

Figulus Welzijn een prominentere rol. 

In de hierboven geschetste ontwikkelingen is het aan de gemeente, in haar rol als regisseur, om de 

lokale partijen bij elkaar te brengen, een(gemeenschappelijk) visie te ontwikkelen, beleidsafspraken te 

maken, het geheel te monitoren en waar nodig bij te sturen. 

  

We hebben elkaar nodig om de Wmo tot een succes te maken! 
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1.  Het kader 

 
1.1 Inleiding 

Meedoen aan en in de samenleving! Dat betekent je betrokken voelen bij de leefomgeving en 

andersom. Dat betekent ook het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. 

De Wmo is er voor iedereen en is van iedereen, voor mensen met en mensen zonder 

beperkingen, want iedereen moet participeren. Het is daarom des te belangrijker dat de 

samenhang in beleid en prestatievelden groeit, zodat wonen, zorg, welzijn en inkomen goed op 

elkaar zijn afgestemd.  

Het merendeel van de Aaltense bevolking kan goed voor zichzelf zorgen. Daar waar mensen 

onvoldoende of niet in staat zijn om mee te doen, ook niet met behulp van familie, vrienden, buren 

of organisaties, komt de specifieke rol van de gemeente in beeld (Zie onderstaande pyramide). 

Let wel, de gemeente heeft ook op de andere niveaus een rol en verantwoordelijkheid , maar dan 

meer in faciliterende/ voorwaardenscheppende zin, dan wel dat zij als regisseur toeziet op wat 

anderen horen te doen. De gemeente heeft ook een compensatieplicht. Hoe zij deze invult, is aan 

haarzelf. 

De Wmo Pyramide

Gemeente

collectieve voorzieningen

professioneel welzijnswerk

Civil society

Eigen verantwoordelijkheid
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Het gaat om de burger, wat hij (aan) kan, op eigen kracht. Dat is de basis. De burger staat dus 

onderaan in de pyramide. Is de eigen kracht onvoldoende, wat kan de directe omgeving dan 

betekenen om dit te compenseren: de civil society. Als ook dit nog niet voldoende is, wat 

kunnen dan de collectieve voorzieningen en het welzijnswerk betekenen. Tenslotte komen we 

bij de gemeente., 

de  voorliggende initiatieven, inspanningen en voorzieningen onvoldoende hebben 

geresulteerd in participatie aan de samenleving. De gemeente heeft dan de (compensatie) 

plicht om er voor te zorgen dat de burger in staat wordt gesteld om: 

a. een huishouden te voeren; 

b. zich te verplaatsen in en om de woning 

c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; 

d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.  

 

Om de samenhang te bewerkstelligen, moet duidelijk zijn waar Aalten voor wil staan en gaan 

en welke relatie zij ten opzichte van haar burgers wil innemen. In Aalten stellen we daartoe 

een Wmo-beleids-plan op, waaronder diverse beleidsplannen vanuit Samenleving ressorteren. 

Dit Wmo-beleidsplan wordt aan uw raad voorgelegd. Hierin gaan we in op enkele essentiële 

aspecten van de Wmo, externe ontwikkelingen, de wettelijke kaders, onze visie en missie, 

onze strategie en welke uitgangspunten we hierbij hanteren. Achter dit Wmo-beleidsplan zitten 

verschillende andere beleidsplannen, waarin dieper wordt ingegaan op onderdelen van de 

Wmo.   

- Nota Lokaal Gezondheidsbeleid april 2009 

- Nota Minimabeleid december 2009 

- Subsidie beleidsregels Welzijn 2011- 2014 juli 2011; op www.aalten.nl; 

- Integraal Jeugdbeleid fase 1 Gemeente Aalten juli 2009 

- Integraal Jeugdbeleid fase 2 Gemeente Aalten maart 2012 

- Schetsontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin “Altijd aan het juiste adres” april 2010 

- Sportnota 2010- 2014 ‘Sport leeft’; op www.aalten.nl; 

- Kadernota Kunst en Cultuur 2010- 2013; op www.aalten.nl; 

- Woonvisie november 2009; op www.aalten.nl. 

- Verkeers- en Vervoersplan 2010-2020 

-  Vrijwilligers- en Mantelzorgbeleid mei 2012 
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      De belangwekkendste activiteiten worden in Bijlage I vermeld. Bij de financiële paragraaf wordt  

      ingegaan op een aantal aspecten die een rol spelen bij de uitvoering van de Wmo. 

 

1.2 Beleidsperiode 2007-2011 

De beleidsperiode 2007 - 2011 is met een afvaardiging van de Wmo-raad aan de orde                                     

geweest. Het uitgangspunt hierbij was, om vooral die onderwerpen te benoemen die voor de 

volgende beleidperiode een belangrijke rol gaan spelen.  

Hieronder treft u de belangrijkste aan. 

- Als we spreken over leefbaarheid, dan gaat het niet alleen om de samenhang van fysieke maar   

ook van sociale aspecten.   

- Zeer belangrijk is de communicatie naar burgers.                                                                                     

- Hoe geven we impulsen voor verandering en hoe betrekken we zorgpartijen hierbij.                                                                                                                  

- De Stichting Figulus krijgt een prominentere rol bij de uitvoering van Wmo-taken.  

- De   ondersteuning van bestaande organisaties zal zich doorontwikkelen. De Stichting Figulus  

  Welzijn gaat meer en meer de uitvoering over een breed spectrum van Welzijn op zich nemen. 

- De gemeente bouwt haar regierol uit.  

- Belangrijk is om heldere en eenduidige definities te hebben van toegepaste begrippen.                            

- De integraliteit tussen de prestatievelden moet verder worden uitgebouwd.                                                   

- Het verbinden van leefgebieden: wonen, zorg en welzijn biedt kansen om mensen beter te laten 

  participeren. Er moet aandacht zijn voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.                   

- Bij aanbestedingen kunnen we scherpere voorwaarden stellen aan aanbieders van zorg.                    

- Werken naar vermogen moeten we verbinden met maatschappelijke ondersteuning.  

1.3 Transities 

Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met enkele grote veranderingen in het                                     

sociale domein. De uitdaging is om goed op deze veranderingen in te spelen. Het rijk wil taken                                           

overhevelen (transities) naar de gemeenten. In de kern gaat het om het principe dat burgers meer  

hun eigen leven gaan sturen, zelfredzamer worden en mede daardoor beter kunnen meedoen aan  

de samenleving. Dit past overigens precies in de gedachtengang van de Wet Maatschappelijke  

Ondersteuning (WMO) die al een aantal jaren geleden is ingevoerd. 

Decentralisatie betekent vrijheid en verantwoordelijkheid. Vrijheid om de taken naar eigen inzicht  

uit te voeren en verantwoordelijkheid om met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven                                                                                                                   
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samen te werken en verantwoording aan de raad en de burgers af te leggen. De 

implementatie hiervan stelt de gemeente voor nieuwe uitdagingen. We kijken hierbij ook om 

ons heen in de regio. De  vraag is op welke schaal we de uitvoering van deze decentralisaties 

handen en voeten willen geven en hoe intensief we dan kunnen samenwerken.  Aalten heeft 

hiertoe reeds een  aanzet gegeven in oktober 2011 door de organisatie van een regionale 

werkconferentie over de Wet werken naar vermogen. In regioverband zijn op het gebied van 

het Sociale Domein in 2012 een aantal intergemeentelijke werkgroepen ingesteld om 

regionaal alvast in te spelen op en met voorstellen te komen over de transities (Wet werken 

naar vermogen, nu Participatiewet, begeleiding en kortdurend verblijf vanuit de Awbz en de 

Jeugdzorg) die voorgenomen waren/zijn om op gemeentelijk/regionaal niveau uit te voeren. 

Vanuit deze werkgroepen worden de gemeenten geïnformeerd en betrokken bij de te nemen 

initiatieven en stappen. 

De kernvraag bij de transities is hoe geven we opnieuw invulling aan de verhouding 

overheid – burger. 

 

Het kader van waaruit wij de uitvoering vorm en inhoud willen geven, omschrijven we als volgt: 

 De burger in zijn omgeving als vertrekpunt kiezen. 

 Het versterken van de eigen kracht van mensen; het gezinssysteem en/of het sociaal 

netwerk. 

 De belangen van mensen prevaleren boven die van systeemwerelden. 

 Preventie en laagdrempelige vormen van ondersteuning  worden versterkt. 

 De toegang tot alle maatschappelijke ondersteuning is lokaal en laagdrempelig. 

 Enkelvoudige vragen kennen een enkelvoudige aanpak; bij meervoudige vragen: 

vraagverheldering en zorgcoördinatie. 

 Inzet van generalisten om het beroep op specialisten terug te dringen. 

 Doel intergemeentelijke samenwerking is een win/win situatie voor meerdere partijen. 

 

Met betrekking tot de transities onderschrijven wij de volgende uitgangspunten: 

 Een integraal lokaal loket (frontoffice) voor het sociale domein. 

 Deskundigheid frontoffice (t.b.v. complexe situaties) regionaal organiseren. 

 Het bundelen van de eenvoudigere veel voorkomende activiteiten. 

 Beperken van de vervoerskosten. 

 Regionaal gespecialiseerde zorg/hulp etc. inkopen. 

 Stimuleren om het ‘zorgveld’ in beweging te krijgen en tot clustering en efficiëncy te 
komen. 

 Herindiceren c.q. beeld krijgen van de problematiek, de klanten, de instellingen etc. 

 Voor nieuwe situaties nieuw beleid. 
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1.4  Het Compensatiebeginsel  

  De wet 

   “Ter compensatie van de beperkingen die een persoon, als bedoeld in artikel 1 van de 

  wettekst, eerste lid, onder g, onderdeel 4, 5 en 6, ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn 

  maatschappelijke participatie, treft het college van B&W voorzieningen op het gebied van 

  maatschappelijke ondersteuning die hem in staat stellen: 

  – een huishouden te voeren; 

  – zich te verplaatsen in en om de woning; 

  – zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; 

  – medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. 

  Bij het bepalen van de voorzieningen houdt het college van B&W rekening met de 

  persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen, alsmede met de 

  capaciteit van de aanvrager om uit oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien.” 

 

Centraal in de Wmo staan de begrippen zelfredzaamheid en participatie. Deze begrippen houden 

in dat iedere burger zijn huishouden kan voeren, zich kan verplaatsen in en rond het huis, zich 

binnen zijn gemeente kan bewegen en daardoor sociale contacten kan onderhouden. Voor 

inwoners die dat niet kunnen heeft de gemeente de plicht voorzieningen te treffen. Dit wordt in de 

wet het Compen-satiebeginsel genoemd. De Wmo regelt dat de gemeente wettelijk verant-

woordelijk is voor het realiseren van dat Compensatiebeginsel. Drie uitgangspunten vormen 

hiervan de basis: 

1. De Wmo gaat er vanuit dat de burger allereerst zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van 

zijn eigen leven. De gemeente neemt algemene maatregelen om belemmeringen weg te nemen.  

2. Burgers ondersteunen elkaar via allerlei sociale verbanden. De burger heeft dus niet alleen 

verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven, maar ook een verantwoordelijkheid om naar vermogen 

beschikbaar te zijn voor mensen in de omgeving. De gemeente stimuleert dit en faciliteert dit 

zonodig.                       

 

3. De gemeente biedt via individuele voorzieningen een vangnet, voor het geval burgers ondanks 

inzet en onderlinge steun, niet voldoende tot zelfredzaamheid en participatie in staat zijn. 

De veranderende visie op zorg(voorzieningen) en de ombuigingen heeft ertoe geleid dat de 

gemeente Aalten haar bestaande Wmo-clientèle heeft geherindiceerd in 2012. Het resultaat 

hiervan is een actueel beeld van de zorgbehoefte en inzicht in de kosten die daarmee gemoeid 

zijn. 
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We formuleren de Aaltense visie op het Compensatiebeginsel als volgt: 

- “van voorziening naar resultaat”: 

- inzetten op eigen kracht/sociale netwerk van mensen/informele zorg; 

- inzetten op algemeen en collectieve voorzieningen; 

- inzetten op wijkgerichte (kerngerichte) ketendienstverlening voor zorg en ondersteuning; 

- inzetten op brede vraagverheldering (het Gesprek); 

- uitgaan van individueel maatwerk bij hulpvraag; 

- uitgaan van een resultaatgerichte verordening voorzieningen. 

 

Het compensatiebeginsel gaat ook gelden voor de extra murale begeleiding (Het aanbod van 

zorg- en dienstverlening en begeleiding dat beschikbaar is voor mensen die zelfstandig in de 

thuissituatie wonen)van de Awbz. Dat wil zeggen: er is dan niet langer sprake van een verzekerd 

recht. De Awbz is een volksverzekering. Bijna iedereen die in Nederland woont of werkt, is 

verplicht verzekerd voor de Awbz. Dat vervalt wanneer de extramurale begeleiding uit de Awbz 

onder de werkingssfeer van de Wmo gaat vallen. 

1.5 De Kanteling 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten formuleert voor de Kanteling de volgende 

doelstelling: 

“De kanteling houdt een omslag in van aanbodgericht naar vraaggericht werken. De structuur van 

de Wmo uitvoeringsorganisatie moet erop ingericht zijn om tot passende oplossingen te kunnen 

komen voor iedere burger met een ondersteuningsbehoefte. Die ondersteuning kan bestaan uit 

informele hulp (uit het eigen netwerk), een algemeen toegankelijke of collectieve voorziening, 

en/of een individuele voorziening. Dit vraagt om goede verbindingen met maatschappelijke 

organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, welzijnsvoorzieningen, 

hulp bij het huishouden en de vele andere vormen van ondersteuning.” De ingrediënten van de 

Kanteling zijn onder meer: 

– gemeenten zullen meer tijd moeten nemen in het eerste gesprek met de klant. Het gesprek 

wordt meer vraagverhelderend, minder beoordelend. 

-  gemeenten én burgers moeten afstappen van de standaard voorzieningenlijst en alle mogelijk-

heden verkennen om een hulpvraag op te lossen. Hierbij staan behoud van regie over het eigen 

leven en zelfredzaamheid voorop. 

– samen met de burger wordt vastgesteld wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en 

welke oplossingen daaraan bijdragen. Het gaat dan lang niet altijd om individuele voorzieningen, 

ook met algemeen aanbod kan het resultaat bereikt worden.”    
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Hierbij gaat het dus om de omslag van claim- en aanbodgericht werken naar vraag- 

en resultaat-gericht werken, van voorzieningen en hulpmiddelen naar participatie en 

zelfredzaamheid. De doelstelling hiervan is uiteindelijk dat burgers langer en beter kunnen blijven 

meedoen in de samenleving. De Kanteling is niet iets wat alleen van burgers wordt gevraagd bij 

de ‘keukentafelgesprekken’, maar vraagt ook een omslag in denken van het gemeentebestuur en 

de uitvoerders. Burgers die zich bij de gemeente melden, zullen duidelijk moeten maken hoe hun 

leven eruit ziet en wat zij nodig hebben om mee te kunnen doen. Samen met de gemeente kijken 

zij welke belemmeringen uit het dagelijkse leven gecompenseerd moeten worden. Dat is een 

andere benadering dan burgers met een beperking en ambtenaren gewend zijn. Het betekent 

tijdens het zogenaamde Keukentafelgesprek' samen uitzoeken wat de vraag is en welke 

oplossingen op maat mogelijk en nodig zijn.  

De Kanteling beoogt dat de burger de regie en verantwoordelijkheid over zijn eigen leven houdt. 

De Wmo gaat uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers. Hiermee is sprake van 

een wederkerige relatie tussen burger en gemeente. 

Wat zijn de functies van de Kanteling? Nadat contact is gelegd met de klant, vindt een eerste 

gesprek plaats, waarin de vraag wordt verhelderd, het te halen resultaat wordt vastgesteld en de 

oplossingen worden afgesproken. Daarna vindt de toewijzing van de voorziening plaats en is het 

arrangement compleet. Met de Kanteling wordt steeds meer een beroep gedaan op 

mantelzorgers. Dit betekent dat de ondersteuning van mantelzorgers ook steeds belangrijker 

wordt. 

 

De Kanteling 

De Kanteling in de Wmo is van ons allemaal. Daarom zorgen we ervoor dat de neuzen overal de 

dezelfde kant op staan. Een relatief klein voorbeeld is de ontwikkeling van de zogenaamde 

Hulpmiddelenpool. Vanuit een dergelijke pool kunnen burgers gezamenlijk gebruik maken van 

hetzelfde hulpmiddel. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met de woonzorgcentra (registratie 

van de uitleen),  de woningcorporaties (eigenaar van de locaties waar de pools zijn ondergebracht), 

Figulus Welzijn (voor inzet van vrijwilligers) Veilig Verkeer Nederland/ouderenorganisaties (wegwijs 

maken van de gebruiker), Hartingbank (leverancier van hulpmiddelen) en de gemeente als stimulator 

en facilitair ondersteuner.  

Van (relatieve) passiviteit naar participatie; ‘u vraagt, wij draaien samen’; van eenrichtingsverkeer 

naar wederkerigheid; naar gedeelde verantwoordelijkheid. 
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Zorgruil in Brabant. Je bouwt caremiles op als je een ander helpt, je ontvangt dan een soort 

vouchers waarmee je zelf hulp kan krijgen van een ander. Zie www.zorgruilbrabant.nl. 

 

Achmea, CZ en PGGM. Op de ene plek in de buurt help je iemand en daar krijg je vouchers voor, 

zodat iemand anders je moeder in een andere stad helpt. Handig voor familie die wat verder weg van 

een hulpbehoevende naaste wonen. 

 

 

1.6 Welzijn Nieuwe Stijl 

De Wmo kent vier doelen (maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid, sociale 

samenhang, actief burgerschap) die kunnen worden teruggebracht tot twee centrale 

maatschappelijke doelstellingen: “meedoen’ en ‘verbinden’. 

Juist de welzijnsorganisaties, waarmee de gemeente al sinds jaar en dag een subsidierelatie 

onderhoudt, kunnen de (ver)bindende functie vervullen die nodig is om de Wmo te realiseren 

en aan vernieuwing in het voormalige ‘zorgdenken’ bij te dragen. Daarvoor dient echter ook de 

(sturings) relatie(de gemeente is opdrachtgever, zij geeft aan wat zij van welzijnsinstellingen 

verwacht, maar stuurt ook bij wanneer zaken niet goed dreigen te gaan) van de gemeente met 

deze welzijnsinstellingen te worden verbeterd en de kwaliteit en professionaliteit van het 

welzijnswerk een extra impuls te krijgen. Dit proces staat inmiddels bekend als “Welzijn  

Nieuwe Stijl”. De Stichting Welzijn Figulus is volop bezig om dit proces handen en voeten te 

geven, met als slogan ‘ Welzijn gaat voor Zorg’ . Binnen “Welzijn Nieuwe Stijl” staan acht 

kenmerken (bakens) centraal, die richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de 

welzijnssector en daarmee ook voor gemeenten in de rol van opdrachtgever relevant zijn.  

 

Deze acht bakens zijn: 

1. De vraag achter de vraag: Richt je samen met de cliënt op de werkelijke vraag in plaats 

van dat het aanbod de vraag stuurt. Dit vergt opleiding en omscholing in ‘anders beoordelen’, 

desnoods inhuur van expertise. 

2. De eigen kracht van de burger: Ga eerst na wat de burger zelf kan (met hulp van de 

directe omgeving) en bepaal daarna of verdere ondersteuning nodig is. 

3. Direct er op af: Benader ook mensen die niet om ondersteuning kunnen, durven of willen 

vragen. 

4. Formeel en informeel in optimale verhouding: Zoek naar de ideale verhouding voor de 

toekomst tussen formele hulp (en afhankelijkheid daarvan) en ondersteuning vanuit het 

sociale netwerk van de burger. Rekening houdend met de kostbaarheid van professionele 

inzet wordt met maatschappelijke  
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ondersteuning allereerst ingestoken op faciliteren, desnoods in zwaarte oplopend van 

respectievelijk ondersteunen en interveniëren tot beschermen. 

5. Doordachte balans van collectief en individueel: Ga uit van het stepped-care principe: 

doe collectief wat collectief kan, en biedt individuele hulp als dit nodig is. 

6. Integraal werken: Werk samen met de keten- (en netwerk-) partners om tot een 

samenhangend en volledig pakket van ondersteuning te komen, waarin de regie duidelijk is 

geregeld. Een goede keten en netwerkaanpak met afspraken over de coördinatie vraagt van 

de professionele ondersteuners dat zij elkaars competenties en kerntaken goed kennen en 

erkennen. 

7. Geen vrijblijvendheid, maar resultaatgerichtheid: Definieer duidelijke doelen voor de 

korte en lange termijn en ga na hoe die te halen zijn. 

8. Ruimte voor de professional: Creëer ruimte voor de goed opgeleide professional om te 

werken en te handelen volgens zijn of haar kennis, ervaring en vaardigheden. Van de 

beroepsbeoefenaren mag je verwachten dat ze hun vak bijhouden en van hun werkgevers dat 

ze gepaste tijd en geld voor bijscholing beschikbaar stellen. Van gemeenten mag je daarbij 

verwachten dat zij investeren in de kwaliteit van het welzijnswerk. 

De eerste twee bakens zijn gericht op de vraaganalyse, de bakens 3, 4 en 5 hebben te maken 

met de organisatie van het aanbod, de bakens 6 en 7 geven richting aan de werkwijze. Het 

laatste baken is een randvoorwaardelijke. Naast de traditionele signaleringsfunctie van het 

welzijnswerk is de gemeentelijke beleidsvisie bepalend voor de aanpak.  

 

Het Compensatiebeginsel, de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl zijn begrippen die in elkaar 

grijpen en elkaar aanvullen bij een veranderende kijk op zorg en welzijn. 

  

1.7 Wettelijke kaders 

In de Wmo zijn negen prestatievelden geformuleerd. Deze prestatievelden komen in hoofdstuk 

3 aan bod. De wet verplicht de gemeenteraad voor een periode van maximaal vier jaar een 

beleidskader Wmo vast te stellen. Daarin wordt aangegeven: 

 Wat de gemeentelijke doelstellingen zijn op de verschillende prestatievelden. 

 Hoe het samenhangend beleid wordt uitgevoerd en welke acties worden ondernomen. 

 Welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te behalen. 

 Welke maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de uitvoering van 

maatschappelijke ondersteuning te waarborgen. 

 Welke maatregelen worden genomen om keuzevrijheid te bieden. 

 Op welke wijze rekening is gehouden met de behoefte van kleine doelgroepen. 
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De Wmo gaat uit van horizontale verantwoording. Dit betekent dat het college geen 

verantwoording hoeft af te leggen aan het rijk over de inzet van de middelen en de behaalde 

resultaten. Dat moet het wel aan de gemeenteraad, de Wmo-raad en de inwoners. 

 

1.8 Externe ontwikkelingen 

Dat wat we (kunnen) doen wordt mede bepaald door ontwikkelingen om ons heen, waarop we 

zelf veelal nauwelijks tot geen invloed hebben, maar die wel sterk ons beleid en werk kunnen 

gaan beïnvloeden. Denk hierbij aan de financiële crisis, de bezuinigingen, verandering van de 

samenstelling van de bevolking met als belangrijkste kenmerk de vergrijzing, de ontgroening, 

de individualisering van de samenleving, de snelheid van de veranderingen, een kleinere rol  

voor de (Rijks)overheid en een grotere voor de burgers en maatschappelijke organisaties. Dit 

alles maakt dat bestuurders en beleidsmakers voortdurend moeten inspelen op de verander-

ende omstandigheden. 

De vergrijzing kent zowel positieve als minder positieve kansen. Onze burgers blijven aan de 

ene kant langer vitaal, waarbij zij zich weer kunnen inzetten voor anderen. Aan de andere kant 

zal de groep hoogbejaarden met complexere ziektebeelden toenemen. Vergrijzing heeft ook 

gevolgen voor het voorzieningenniveau in kernen, buurten en wijken. 

 

Ouderen in Aalten 

Leeftijd 2010  

 

2015 2020 

65-74 jr 2.594 

personen 

3.209 (groei van 4.74%  p. jr. 

vanaf 2010) 

3.536 (groei van 2.79%  p. jr. 

vanaf 2015) 

75+ 2.118 

personen 

2.342 (groei van 2,1%  p. jr 

vanaf 2010) 

2.792 (groei van 3.84%  p jr. 

vanaf 2015) 

Bron: Demografische Effect Rapportage 2011 gemeente Aalten 

 

Sociaal-maatschappelijk zijn er vier grote trends waar te nemen:  

 Individualisering waardoor traditionele verbanden hun functie verliezen. 

 Toenemende digitalisering(dit biedt ook weer kansen om bijvoorbeeld vraag en aanbod 

van vrijwilligers te koppelen). 
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 Toename in ongelijkheid van gezondheid en – in beperktere
1
 mate -  inkomens-

ongelijkheid. 

 Toenemende tegenstellingen in de maatschappij(geloof, sociale afkomst). 

 

De veranderingen gaan snel. Het beleidsplan is grotendeels opgeschreven ten tijde van het 

(demissionaire) kabinet Rutte 1. Er kon toen nog geen rekening gehouden worden met de 

verregaande beleidsvoornemens neergelegd in het regeerakkoord Rutte-Samson. Vandaar 

een  -niet volledig- overzicht van de te verwachten maatregelen van dit kabinet voor het 

sociale domein. Zie bijlage VII. 

Het geheel van voornoemde ontwikkelingen maakt de toekomst onzekerder, terwijl het juist in 

beleidsmatige zin noodzakelijker is om de gevolgen van deze ontwikkelingen te overzien en in  

te schatten. Daarin ligt dan ook de grote uitdaging voor de lokale overheid, de maatschap-

pelijke organisaties en de burgers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
1
 Uit CBS Statline blijkt dat de inkomensongelijkheid in Nederland – uitgaande van de Theil- en Ginicoëfficiënt  

voor het besteedbaar inkomen in de periode 2001 t/m 2010 – beperkt is toegenomen. 
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2.  Visie, missie en doelstelling 

 

2.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk benoemen wij in kort bestek onze visie, missie, doelstelling en strategie. Het is 

van belang om te laten zien waar we voor gaan, waar we voor staan en wat we willen 

bereiken. We geven ook de manier aan waarop we ons doel, het stimuleren en versterken van 

de zelfredzaamheid en participatie van de burgers, willen bereiken. Daarnaast wordt een 

aantal essentiële uitgangspunten genoemd die bij de uitvoering wordt gehanteerd.  

Van vitaal belang is een goede communicatie met interne en externe partijen; hiervoor zal met 

ter zake kundigen worden bekeken welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Tot slot wordt op 

een aantal financiële aspecten van de Wmo ingegaan. 

 

2.2  Visie 

Burgers moeten aan alle facetten van de Aaltense samenleving mee kunnen doen, eventueel 

geholpen door vrienden, familie, bekenden en buurt. En als dat niet kan, is er ondersteuning 

vanuit de professionele organisaties(met name het welzijnswerk) of collectieve voorzieningen. 

Uiteraard kan een beroep op de gemeente worden gedaan als de stappen ervòòr niet tot 

voldoende adequate oplossingen hebben geleid. Dit vraagt van alle betrokkenen een omslag 

in denken en doen. 

Aalten wil een sociale gemeente zijn en de mensen met beperkingen tegemoet komen, vooral 

als er geen andere mogelijkheden voorhanden zijn. Aalten regisseert, realiseert, faciliteert en 

initieert vangnetten om de kwetsbare burger te helpen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. 

Hierbij is de (de situatie van de) burger het vertrekpunt. Daaronder wordt begrepen het 

kunnen deelnemen aan sociale verbanden, ontmoetingen en activiteiten. Bij dit alles staat de 

eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de burger voorop. Daarnaast ligt er een 

belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor het (brede) welzijnswerk. Zie ook 1.6.  

Naoberschap en sociale betrokkenheid zullen bij elke burger hoog in het vaandel moeten 

staan. In het kader van de Wet werk en bijstand wordt het mogelijk dat uitkeringsgerechtigden 

vrijwilligers-werk of mantelzorg verlenen. Te denken valt aan het toekennen van vrijstellingen 

en/of het hanteren van ruimere criteria, bijvoorbeeld ten aanzien van onderwerpen als de 

sollicitatieplicht en inkomstenvrijstelling. 
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Met betrekking tot zorg vinden wij dat mensen uniek zijn en een eigen invulling en richting aan 

hun leven geven; het uitgangspunt hierbij is eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De beroepszorg vormt een aanvulling; hierin heeft 

de cliënt een actieve rol en de zorginstelling treedt ondersteunend en adviserend op. 

Professionele zorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk versterken elkaar of sluiten op zijn minst 

goed op elkaar aan. 

Bij bovengeschetste visie past een beleidsrijke uitvoering. Hierbij gaat de gemeente 

bijvoorbeeld  extramurale begeleiding op een nieuwe wijze uitvoeren als integraal onderdeel 

van de andere Wmo-taken. De huidige Awbz-structuur wordt dan geheel losgelaten. 

 

2.3  Missie  

De gemeente Aalten is er voor de burgers; zij zet zich zodanig in voor hen, samen met hen, 

dat zij allemaal mee kunnen doen! Het gaat om het bevorderen van de maatschappelijke 

deelname van burgers met en zonder een beperking. 

 

2.4  Doelstelling 

Het stimuleren en versterken  van de zelfredzaamheid en participatie van de burgers. Hierin 

wordt uitgegaan van de eigen kracht van de burgers, hun familie en sociale structuren. Dat is 

het centrale thema. 

 

2.5  Strategie 

Hierbij gaat het erom hoe we te werk gaan en hoe we onze doelstelling willen bereiken. 

 We sluiten aan bij wat op dit moment goed gaat. Let wel, er gaat al heel veel goed. 

 Waar mogelijk komen we tegemoet aan de(veranderende) vraag van inwoners. 

 We zorgen voor kwalitatief en kwantitatief voldoende basisvoorzieningen. 

 We investeren vooral in preventieve activiteiten/ voorzieningen om duurdere curatieve 

zorg zoveel mogelijk te voorkomen. 

 We versterken en bouwen de welzijnsfunctie verder uit. 

 We zorgen er voor dat organisaties elkaar kennen en goed samenwerken. 

 De toegang tot maatschappelijke ondersteuning (in de breedste zin) wordt door de 

gemeente zelf geregeld. 

 Regionaal wat regionaal moet: bijvoorbeeld een backoffice. Lokaal wat lokaal kan: 

bijvoorbeeld een lokaal laagdrempelig loket waar mensen zich kunnen melden met hun 

vraag. 
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 Keuzevrijheid voor burgers voor wat betreft zorg in natura (zin) of persoonsgebonden 

budget (pgb). 

 We zorgen er voor dat de inrichting van de openbare ruimte uitnodigend is om ‘mee te 

doen’. 

 We zorgen er voor dat onze inwoners weten welke voorzieningen er zijn en hoe zij daar 

gebruik van kunnen maken. 

 We monitoren de effecten en hiaten van het gevoerde beleid; waar nodig stellen we het 

bij. 

 

2.6 Uitgangspunten 

Hierna volgen de uitgangspunten die we willen hanteren bij de uitvoering van de Wmo 

 Iedereen krijgt de ondersteuning of zorg (op maat) die hij/zij nodig heeft. 

 Eén huishouden, één plan, één regisseur. 

 Inzet op welzijn, vrijwilligerswerk, mantelzorg en de benodigde infrastructuur. 

 Begeleiding vooral richten op ondersteuning bij participatie. 

 Verhoging van de doelmatigheid en meer ruimte voor de professionals om op maat een 

arrangement te bieden. Daarbij past ‘out of the box’ kunnen denken en handelen, buiten 

de bestaande kaders en regels oplossingen bedenken om het beoogde resultaat te 

bereiken. 

 Er moet sprake zijn van integraliteit met betrekking tot het uitvoeren van de 

prestatievelden. 

 Er is sprake van een zo groot mogelijke participatie en zelfredzaamheid van burgers. 

 Van claimgericht naar compensatiegericht werken. 

 Van aanbod- naar vraaggericht werken. 

 Kanteling in de dienstverlening en het denken. 

 Beheersing van de kosten.  

 Zo min mogelijk bureaucratie. 

 

2.7  Communicatie 

Communicatie met de wereld om ons heen (denk hierbij aan de burgers, maatschappelijke 

organisaties, andere gemeenten en de regio) en met de interne partijen(de gemeenteraad, het 

college en de ambtelijke medewerkers) is van cruciaal belang. Niet alleen om informatie te 

verstrekken over en weer, maar ook om het proces van verandering (Kanteling en sterkere 

integratie van de beleidsvelden) te volgen en te begrijpen. Dit bevordert het  
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verantwoordelijkheidsgevoel en de onderlinge samenwerking. 

Dit betekent: bewustwording van eigen gedrag, het creëren van draagvlak, uitdragen van wat 

we willen en bedoelen met de Wmo en het bereiken en uitdragen van zichtbare resultaten. 

Om dit te realiseren, is goede communicatie noodzakelijk. Hierbij moet een eenduidige 

boodschap worden uitgedragen. We willen ook kijken welke communicatiemiddelen we 

inzetten, wanneer we deze inzetten en op welke doelgroepen we ons richten. Bij middelen 

kunnen we denken aan internet, huis-aan-huis bladen, voorlichtingsbijeenkomsten, 

voorlichtingsmateriaal en uiteraard persoonlijke benadering. Voor communicatie met 

organisaties zijn bijvoorbeeld reguliere overleggen en informatieverstrekking ten behoeve van 

de achterbannen in te zetten middelen. 

 

Van belang is om zoveel mogelijk doelgroepen van te voren bij de Wmo te betrekken en hen 

te informeren. Daardoor komt de boodschap in een vroeg stadium bij de burgers onder de 

aandacht. We zullen goed moeten kijken hoe en naar wie we communiceren. Een belangrijke 

doelgroep van de Wmo zijn ouderen. Bij hen heeft het bijvoorbeeld geen zin om te 

communiceren via social media. Wellicht hebben we voor elke doelgroep een andere strategie 

nodig.  

 

2.8  Financiële aspecten 

In het coalitieakkoord wordt met betrekking tot de Wmo het volgende vermeld: ‘Uitgangspunt 

zal zijn dat de Wmo gelden één op één zullen worden ingezet voor beleid en uitvoering. Ten 

aanzien van de uitvoering van de Wmo zal worden ingezet op efficiëncy in taken en gelden. 

Ook zullen, binnen de wettelijke mogelijkheden en met in achtneming van de Nota 

Minimabeleid, zo mogelijk eigen bijdragen geheven worden om de totale Wmo-taken efficiënt 

en beheersbaar te houden’. Uw raad heeft tot een taakstellende bezuiniging besloten van  

€ 250.000,- in 2012 en € 935.000,- per jaar vanaf 2013. Het ziet ernaar uit dat we het 

ongedaan maken van de overschrijdingen halen.  

Uitgangspunt hierbij is enerzijds het handhaven van een sociale infrastructuur, terwijl 

anderzijds meer en meer een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van onze burgers. 

Jaarlijks ontvangt de gemeente ( deels) geoormerkte budgetten van het Rijk voor de uitvoering 

van de Wmo. Deze budgetten gaan vooralsnog geheel op aan het verlenen van voorzieningen 

op het gebied van huishoudelijke hulp, wonen, vervoer, rolstoelen en regio taxi.  
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Hierbij zij opgemerkt dat ook (geoormerkte) gelden ten behoeve van het sociale domein zijn 

opgenomen in de algemene middelen. 

Bij de voorzieningen gaat het om uitgaven ten bedrage van ruim vier miljoen euro. Omdat de 

Wmo mede is ingegeven om de uit de hand lopende zorgkosten te beteugelen, zal het geen 

verbazing wekken dat de beschikbare middelen beperkt zijn. We kijken bij financiering van de 

ondersteuning nadrukkelijk naar de mogelijkheden die mensen zelf hebben en welke 

voorliggende financiering, bijvoorbeeld via de zorgverzekering en Awbz, aanwezig is. De 

Kanteling in de Wmo, waarbij we een groot deel van de verantwoordelijkheid terugleggen bij 

de burgers zelf, is ook vanuit kostenbeheersing dringend noodzakelijk. 

 

In bijlage II treft u een overzicht aan van de ‘Wmo-budgetten’ voor 2012 en 2013. Gezien de 

onzekerheid die de decentralisaties met zich meebrengen, is het onmogelijk  om over verdere 

jaren precies aan te geven hoe hoog de budgetten zullen zijn.   
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3. De Prestatievelden 

 

3.1 Inleiding 

De wet verplicht gemeenten een Wmo-beleidsplan voor vier jaar op te stellen. Belangrijker is 

eigenlijk nog wat de gemeente zelf wil met betrekking tot de negen prestatievelden. We kiezen 

ervoor om een bondig Wmo-beleidsplan als kader aan u voor te leggen. Achter het Wmo-

beleidsplan zitten diverse specifiekere beleidsplannen, zoals ook elders reeds aangegeven. In 

dit hoofdstuk worden dan ook in kort bestek de negen prestatievelden toegelicht. Hierbij geven 

we per prestatieveld de visie, doelstelling en de uitvoering aan. U wordt ook verwezen naar  

Bijlage I, waarbij per prestatieveld de  belangrijkste activiteiten zijn vermeld. 

 

I  Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 

 

Visie 

Wij vinden dat burgers prettig moeten kunnen wonen en leven in hun omgeving. Ze delen 

normen en waarden, tonen betrokkenheid en voelen zich onderling verbonden. Het 

prestatieveld ‘bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en 

buurten’ is ruim en breed geformuleerd. De gemeente heeft dan ook een grote mate van 

vrijheid om hier lokaal invulling aan te geven en prioriteiten te stellen. Elk dorp, buurt en of wijk 

is ten slotte anders en heeft andere behoeftes. Daarnaast zijn er meerdere manieren waarop 

een gemeente richting kan geven aan het stimuleren van leefbaarheid en sociale samenhang 

in haar gemeente. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen vraagt 

dan ook om lokaal maatwerk en is met name te realiseren door horizontale verbanden in kaart  

te brengen. Voor Stichting Figulus zien wij  een belangrijke rol weggelegd om de sociale 

verbanden sterker te maken. 

Doelstelling 

Het gaat in dit prestatieveld voornamelijk om het verbinden van groepen burgers. Deze 

onderlinge verbondenheid is een doel op zichzelf, maar grotere onderlinge betrokkenheid kan 

er ook toe leiden dat mensen meer een beroep op elkaar doen voor hulp of ondersteuning. 

Niet alleen wat de gemeente voor haar burgers kan doen is belangrijk, maar juist wat burgers 

zelf actief kunnen bijdragen aan de samenleving is voor ons van belang. Een leefbare 

samenleving wordt namelijk bepaald door de bewoners zelf. Dit vormt een belangrijke  

 

 



 

 
 23 

Titel  
Wmo-beleidsplan 2013-2016 

Auteur 

L. Boessenkool 
Functie  

Medewerker afd. Samenleving 
Datum 

18 december 2012 
 

13 december 2011 
 

 

 

 

 

 

voorwaarde en zorgt er onder andere voor dat mensen zo lang mogelijk actief mee kunnen 

doen in onze samenleving. 

 

Uitvoering beleid 

De betrokkenheid van burgers uit onze samenleving bij beleid en de leefbaarheid van hun 

eigen omgeving is onmisbaar. De gemeente vervult hierin reeds een faciliterende rol. 

Bijvoorbeeld door een subsidierelatie te onderhouden met tal van organisaties die een 

bijdrage leveren aan de verbetering en instandhouding van de sociale samenhang en 

leefbaarheid in onze gemeente. Maar ook door bijvoorbeeld uitvoering te geven aan ons 

lokale sport-, jeugd- en cultuurbeleid dat in de laatste jaren in onze gemeente is vastgesteld 

en geïmplementeerd.  

Een belangrijk document met betrekking tot ‘wonen’ is de Woonvisie 2009. Hierin wordt een 

aantal speerpunten benoemd zoals ouderen stimuleren om zelf te zorgen voor een 

(toekomstige) comfortabele en veilige woning, het periodiek uitvoeren van een 

leefbaarheidsonderzoek en het monitoren van de woningvoorraad. In dit verband kan ook het 

Project Woongermak worden genoemd.  

Het gaat hierbij om bewustwording van de burger om o.a. woningen zelf op te plussen naar 

meer levensloopbestendig wonen. Dit project is gestart vanuit Ruimtelijke ordening. 

 

Gemeenten, instellingen en burgers moeten nu samen aan de slag om de maatschappelijke 

ondersteuning anders en beter te organiseren, beter beantwoordend aan de vraag, meer 

gericht op het behalen van resultaten en efficiënter in de aanpak. Het brede welzijnswerk komt 

hierin (weer) sterk in beeld. U wordt hierbij ook verwezen naar paragraaf 1.6.  

 

Maatschappelijke effecten  

1. Mensen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en hebben zo lang en zo 

volledig mogelijk hierover zelf de regie. De gemeente en de door haar gefinancierde 

instanties en instellingen respecteren en faciliteren dit proces. De gemeente ondersteunt 

mensen met (basis)voorzieningen die de zelfredzaamheid (op een preventieve wijze) 

bevorderen. De gemeente roept burgers op zich in te zetten voor naasten en stimuleert en 

beloont, waar nodig, actieve maatschappelijke zorg en participatie. Zelforganisatie, 

burgerkracht en participatie zijn algemeen aanvaarde basisprincipes in de Aaltense 

samenleving. 
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2. Bij beginnend of beperkt verlies van de kracht en vaardigheden om het leven te leiden zoals 

men dat gewend is, compenseert de gemeente naar vermogen de beperkingen van 

burgers. Dit gebeurt in een zo vroeg mogelijk stadium en bij voorkeur met inzet van  

voorliggende voorzieningen met een collectief karakter. Het zo goed mogelijk voorzien in en 

voor een ieder bereikbaar maken van voorliggende collectieve basisvoorzieningen  

3. Bevordert duurzaamheid en betaalbaarheid en versterkt door ontmoeting en samenwerking 

onderlinge contacten en maatschappelijke participatie. 

 

II  Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van 

ouders met problemen met opvoeden.  

 

Visie 

Opvoeding en ontwikkeling van kinderen is in een verantwoordelijkheid van de sociale 

verbanden waarin zij leven. Dit is in de eerste plaats het gezin, maar daarnaast zijn er ook 

andere leefmilieus die een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling zoals buurt, school, 

werk, media en de vrije tijd. Een goed jeugdbeleid begint dus thuis. De gemeente kan een rol 

spelen in het scheppen en onderhouden van voorzieningen die het ontwikkelingsproces 

ondersteunen. Hieraan koppelen wij de volgende visie: 

‘Iedere jeugdige moet de kans krijgen zich te kunnen ontwikkelen tot een persoon die op een 

zelfstandige en volwaardige wijze deel kan nemen aan de samenleving. Belangrijk hierbij zijn 

de verantwoordelijkheden van het opvoedingssysteem en het onderwijs.’ 

 

Doelstelling 

Het integraal jeugdbeleid bundelt alle krachten en kwaliteiten, waar ook aanwezig in de 

Aaltense samenleving, om alle jeugdigen van 0 tot 23 jaar optimale kansen te bieden op  

ontwikkeling, educatie, maatschappelijke zelfstandigheid en op een positieve deelname aan 

de samenleving. 

 

Uitvoering Centrum voor Jeugd en Gezin 

Om uitvoering aan dit prestatieveld te geven is in 2010 het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Aalten geopend. Het CJG Aalten richt zich op kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 

jaar, hun ouders, opvoeders en de vrijwilligers en professionals die zich met opgroeien en 

opvoeden bezighouden. Het  

CJG heeft als taak de huidige opvoed- en opgroeiondersteuning (verder) te verbinden, te 

verbeteren en te versterken. Daartoe voert het CJG functies uit op het gebied van de  
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algemene en preventieve (jeugd)gezondheidszorg en het jeugdbeleid. Uitgangspunten daarbij 

zijn dat de diensten laagdrempelig en herkenbaar worden aangeboden. 

Het CJG Aalten heeft een front- en een backoffice. Themaclusters zijn onderdeel van de 

backoffice. De themaclusters zijn samenvoegingen van (bestaande en nieuwe) diensten, 

activiteiten en taken die de kernpartners van het CJG afzonderlijk en soms overlappend 

uitvoeren. De inlooppunten en het virtuele CJG vormen de frontoffice van het CJG. Het 

virtuele CJG van Aalten sluit aan op de bestaande landelijke online initiatieven: www.jongin.nl 

en www.opvoedenin.nl . De inlooppunten van het CJG zijn gesitueerd op de natuurlijke 

vindplaatsen, zoals de huidige locaties van de JGZ en AMW (Sensire en Yunio) en de 

inloopplekken van het jongerenwerk. Het CJG stelt jaarlijks een werkplan op en komt jaarlijks 

met een evaluatie over de uitvoering, als een spiegel voor zichzelf en een verant-woording 

naar de raad, burgers en organisaties. 

 

Integraal Jeugdbeleid 

Ook dit jeugdbeleid geeft uitvoering aan prestatieveld 2. In juni 2009 heeft de gemeenteraad 

ingestemd met de integrale nota jeugdbeleid fase 1. De twee belangrijkste speerpunten uit 

fase 1 waren de versterking van het preventief voorveld (o.a. jongerenopbouw-werk) en 

jeugdparticipatie. 

Op 17 april 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het jeugdbeleid fase 2. Voor de 

beleids-thema’s en beleiduitgangspunten van de tweede fase hebben we gebruik gemaakt 

van de expertise uit het veld op het gebied van jeugd. Alle reacties zijn verzameld en 

gerubriceerd in een drietal thema’s: Hervormingen, Vrije tijd, Vermaak & Cultuur en  

Gezondheid. In een jaarplan wordt jaarlijks uitgewerkt tot welke concrete acties deze 

beleidsspeerpunten leiden.   

 

Zowel bij het vormgeven van het jeugdbeleid als het beleid rondom het Centrum voor Jeugd 

en Gezin wordt gebruikt gemaakt van sleutelfiguren uit het veld. Dit is naar onze mening een 

belangrijke manier om het beleid integraal vorm te geven en ook in de uitvoering de 

integraliteit te kunnen bewaken.  

 

Maatschappelijk effect 

Elk kind in de gemeente Aalten komt binnen zijn mogelijkheden op verschillende terreinen tot 

ontplooiing; Gezondheid, ontwikkeling, educatie, cultuur en maatschappelijke participatie. 

Hierbij is speciale aandacht voor kinderen met een probleem om te zorgen dat ze geen 

probleemkinderen worden. Vroegtijdige signalering is hierbij belangrijk. 
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Lokaal zorgnetwerk Aalten 

Sinds 2010 kennen we het Zorgnetwerk Aalten. Dit is het samenwerkingsverband inzake Complexe 

Zorgsituaties van de domeinen Onderwijs (ZAT), Jeugdzorg (CJG), Veiligheidshuis (justitie, OM, 

politie)  en de Wmo (OGGz). De bestuurlijke regie van dit samenwerkingsverband ligt bij de  

gemeente. Verder blijven we in overleg met centrumgemeente Doetinchem over de besteding van de 

rijksgelden.  

 

 

III Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 

 

Visie 

Vanaf 2012 is de Kanteling binnen de Wmo een belangrijk item. Dit houdt in dat van de burger 

in redelijkheid inspanning kan worden gevraagd om zelf een alternatief te vinden voor het 

opheffen of verminderen van zijn beperkingen en of de kosten daarvan. Hier ligt een eigen 

verantwoordelijkheid van de burger. Hij dient hierover goed te worden voorgelicht. Juist op 

communicatie willen wij de komende tijd fors inzetten. Dit vooral ook om bewustwording en 

draagvlak te creëren.  

 

Doelstelling 

Aan de burger wordt informatie en advies gegeven met als doel hem de weg te wijzen in het 

veld van maatschappelijke ondersteuning. Het kan hierbij gaan om zowel algemene als 

persoonlijke voorlichting of om hulp bij de verheldering van een ondersteuningsvraag. 

 

Uitvoering 

Zoals bij 2.8 ook is aangegeven, is goede communicatie met burgers, organisaties en interne 

partijen van cruciaal belang. Dit is wellicht de belangrijkste voorwaarde voor het optimaal 

uitvoeren van dit prestatieveld. 

In de komende beleidsperiode zal de Stichting Figulus Welzijn een grotere taak krijgen met 

betrekking tot de informatie- en adviesfunctie. Hierbij komt dat er meer algemene 

voorzieningen zullen worden ontwikkeld om individuele voorzieningen waar mogelijk te 

beperken. Zie ook het gestelde hierover bij prestatieveld I. 

Cliëntondersteuning is gerichte ondersteuning aan de burger waardoor meedoen 

gemakkelijker wordt gemaakt. De gemeente maakt daarbij gebruik van verschillende 

instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank (ondersteuning voor houders van 

Persoonsgebonden Budgetten) de Vrijwillige Intensieve Thuiszorg (onder andere  
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ondersteuning voor jonge en oudere mantelzorgers) Humanitas, Vrijwillige Ouderenadviseurs 

en de Bezoekdienst Weduwen en Weduwnaren. 

 

Maatschappelijke effect: 

De burger weet welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden er gelden in de Wmo en is er 

dus van op de hoogte dat bij het eventueel compenseren van beperkingen rekening wordt 

gehouden met de persoonskenmerken, de financiële omstandigheden en de keuzes die hij  

maakt. Dit draagt er toe bij dat de burger mondiger wordt en meer verantwoordelijkheid kan 

nemen voor zijn eigen leefsituatie. 

 

Aanvraag Wmo-voorzieningen 

Sinds 2011 is het Wmo-Zorgloket overgestapt op een andere aanvraagprocedure voor Wmo-

voorzieningen. In plaats van een Aanvraagformulier moet de aanvrager nu een Meldingsformulier 

invullen. Op dit meldingsformulier vult de aanvrager in eigen bewoordingen in welke beperkingen hij 

ervaart op het gebied van wonen, vervoer of huishoudelijke hulp. Ook vult de aanvrager in wat hij zelf 

heeft bijgedragen of kan bijdragen om de beperking op te lossen en welke acties hij daarin heeft 

ondernomen. Vervolgens is dit Meldingsformulier uitgangspunt voor het keukentafelgesprek bij de 

aanvrager thuis. In dit 1 op 1 gesprek komt de Kantelings-gedachte van de Wmo volledig aan de 

orde. Het op deze wijze persoonlijk informeren en adviseren van de burger blijft veelal “beter hangen” 

dan algemene artikelen in de krant. Dit wil niet zeggen dat algemene voorlichting achterwege gelaten 

kan worden. 

 

IV  Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 

 

Visie  

Mantelzorg en vrijwilligerswerk, in het bijzonder in zorg en welzijn, zijn twee belangrijke pijlers 

waar de Wmo op rust. Het gaat immers om de zorg en inzet voor naasten. Mantelzorg en 

vrijwilligerswerk geven namelijk invulling aan de sociale omgeving die mensen nodig hebben 

om te kunnen blijven participeren in de samenleving. Mantelzorg staat voor een aantal 

waarden die wij willen versterken in deze samenleving: medemenselijkheid, solidariteit met 

minder gezonde familieleden en buren, mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf 

en voor hun omgeving. Ook vrijwilligers zijn onmisbaar in de civil society: zij worden ook wel 

het cement van de samenleving genoemd.  

 

 



 

 
 28 

Titel  
Wmo-beleidsplan 2013-2016 

Auteur 

L. Boessenkool 
Functie  

Medewerker afd. Samenleving 
Datum 

18 december 2012 
 

13 december 2011 
 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn in onze samenleving niet meer weg te denken. Het kabinet 

en de gemeente verwachten dat er, mede door de vergrijzing, de komende jaren steeds meer 

behoefte is aan vrijwilligers en mantelzorgers.  

 

Doelstelling 

De vrijwilligers en mantelzorgers op een zodanige manier ondersteunen dat zij in staat zijn 

hun werkzaamheden te (blijven) doen op een manier die bij hen past en die van belang is voor 

de (lokale) gemeenschap. Hierin zit een aantal deeldoelstellingen: het bereiken van afstem- 

ming en samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners, 

erkenning en waardering voor de rol die mantelzorgers en vrijwilligers spelen in  

het zorgaanbod rond zorgvragers,  het verminderen van overbelasting bij mantelzorgers en 

het stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk. 

 

Vrijwillige inzet / vrijwilligerswerk 

Een klassieke definitie van vrijwilligerswerk is: het verrichten van onbetaald werk in 

organisatorisch verband ten behoeve van anderen of de samenleving. Degene die 

vrijwilligerswerk verricht is daar voor zijn of haar levensonderhoud niet van afhankelijk. 

Vrijwilligers dragen bij aan de omvang en kwaliteit van de leefbaarheid in de (kleine) kernen, 

zij dragen bij aan de omvang en kwaliteit van de zorg en welzijn, bevorderen de sociale 

cohesie en vergroten de maatschappelijke betrokkenheid.  

 

De klassieke definitie van vrijwilligerswerk is echter niet meer toereikend. Vrijwilligerswerk 

doet zich in verschillende vormen voor. In de loop van de jaren zijn er vele andere 

verschijningsvormen van vrijwilligerswerk bijgekomen. Bijvoorbeeld activeringstrajecten voor 

langdurig werklozen, werknemersvrijwilligerswerk (bedrijven stellen personeel in de 

gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen), het ongebonden burgerinitiatief en 

maatschappelijke stages. Daarnaast krijgen sommige vrijwilligers vergoedingen en wordt 

vrijwilligerswerk steeds meer gedaan omdat het zinvol voor de eigen ontwikkeling is. Als 

gevolg hiervan is gezocht naar een nieuwe term die recht doet aan deze veranderingen. De 

term ’vrijwillige inzet’ biedt hiervoor een kader. 

 

Vrijwilligers in de zorg 

Vrijwilligers in de zorg bieden praktische, sociale en emotionele ondersteuning gedurende een 

relatief lange periode aan mensen met een langdurige ziekte of handicap. Deze zorg wordt 

onbetaald en onverplicht verricht, al dan niet in aanvulling op professionele zorg. 

Vrijwilligerszorg vindt plaats vanuit georganiseerd verband. Het verschil met mantelzorg is dat  
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er geen sprake is van zorg voor een naaste die tot hetzelfde sociale netwerk behoort. Hun 

inzet is van toenemende maatschappelijke en sociale waarde.  

 

Mantelzorg 

Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, 

ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele 

zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie  

ze zorgen. Een mantelzorger kiest hier niet voor, het overkomt die persoon, omdat hij of zij 

een emotionele band heeft met de zorg-vrager. Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke zorg van  

huisgenoten voor elkaar. Er wordt gesproken van mantelzorg wanneer de zorgperiode 

tenminste drie maanden duurt en/of een intensiteit heeft van tenminste 8 uur per week. De 

hulp is langdurig en wordt in de loop van de tijd vaak intensiever. Door het verlenen van zorg 

kan het persoonlijke leven van mantelzorgers in de knel komen. Mantelzorg kan ook 

geïndiceerde betaalde zorg zijn in vorm van een persoonsgebonden budget. 

 

Uitvoering 

Op 3 juli 2012 is de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2012-2016 vastgesteld. Met dit 

beleidsplan wil de gemeente Aalten een verdere impuls geven aan de ondersteuning van 

vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente. In de nota zijn concrete plannen, in de vorm 

van een activiteitenplan, opgenomen voor de komende beleidsperiode. Aangegeven wordt 

waar we extra op willen inzetten en waar we het huidige ondersteuningsaanbod handhaven. 

 

In het kort komt het er op neer dat er voor gekozen is om te starten met: 

1. Ondersteunen van vrijwilligers door het opzetten van een vrijwilligerssteunpunt 

2. Voortzetten collectieve vrijwilligersverzekering  

3. Stimuleren vrijwilligerswerk onder jongeren door actief in te zetten op maatschappelijke 

stage 

4. Waardering vrijwilligers. Er worden vrijwilligersprijzen beschikbaar gesteld voor: de 

jeugdvrijwilliger van het jaar (onder de 23 jaar), vrijwilliger van het jaar en 

vrijwilligersorganisatie van het jaar.  

5. Voortzetten ondersteuning van mantelzorgers door het steunpunt mantelzorg Vrijwillige 

Intensieve Thuiszorg en Stichting Vrijwillige Zorgverlening Oost-Gelderland en het 

handhaven van het huidige aanbod. 

6. Opzetten van een signaleringsnetwerk voor mantelzorgorganisaties 

7. Extra publiciteit over het onderwerp mantelzorg 
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Maatschappelijk effect 

Door deze vorm van ondersteuning kunnen de Aaltense vrijwilligers en mantelzorgers hun 

waardevolle inzet in de samenleving blijven geven. Bovendien wordt overbelasting bij 

mantelzorgers verminderd of voorkomen. 

 

Maatschappelijke stage 

Een maatschappelijke stage is een activiteit waarbij jij buiten de school vrijwilligerswerk doet en 

daarmee een bijdrage levert aan de samenleving. Leerlingen van het voortgezet onderwijs moeten 

tijdens hun schoolloopbaan 30 uur besteden aan maatschappelijke stage (MaS). De MaS loopt 

inmiddels ruim 5 jaar en er zijn veel positieve ervaringen zowel bij leerlingen, scholen en 

stagebieders. Zo’n 20% van de jongeren blijft vrijwilligerswerk doen ná hun stage. Dat is goed nieuws 

voor organisaties met een vergrijzend vrijwilligersbestand. Hieronder volgt een voorbeeld van deze 

kennismaking met het vrijwilligerswerk. 

Opmerking. Volgens het regeerakkoord stoppen de maatschappelijke stages. Jammer dat dit 

gebeurt. De scholen kunnen dit als ‘niet verplichte activiteit’ blijven organiseren. 

 

Opruimen zwerfvuil Dinxperlo 

Op dinsdag 3 juli 2012 zijn de leerlingen van Schaersvoorde Dinxperlo met een veiligheidshesje, 

vuilniszakken en werkhandschoenen het dorp ingegaan om het zwerfafval op te ruimen. Deze  

Schaersvoorde-leerlingen hebben ervoor gezorgd dat Dinxperlo weer is ontdaan van zwerfafval en  

er weer keurig opgeruimd uitziet. 

 

 

V  Bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functio-

neren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem 

 

Visie 

Invloeden op lokaal niveau, die de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het 

zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch of 

psychosociaal probleem kunnen beperken zijn, naast de huidige economische crisis, de 

verwachte bevolkingsdaling en een  

verdere vergrijzing. De gemeente wil inspelen op deze situatie en verwacht daarbij van 

burgers dat zij daarbij zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 
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Doelstelling 

Het bevorderen van de deelname aan maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 

functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van 

mensen met een psychosociaal probleem. 

 

Uitvoering 

In prestatieveld 5 wordt gedoeld op algemene maatregelen/voorzieningen die, zonder dat men 

zich tot de gemeente hoeft te wenden, ten goede kunnen komen aan een ieder die daaraan  

behoefte heeft. De maatregelen hebben dus een preventief en collectief karakter in tegen-

stelling tot de maatregelen in prestatieveld 6 waarin de individuele beperking leidend is. In die 

zin zullen de maatregelen binnen dit prestatieveld dus niet gericht zijn op individuele personen 

met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem. 

Essentieel is wel dat zij er baat bij hebben. 

 

Minimabeleid 

Sinds 2010 kent de gemeente de nota minimabeleid. Het doel van deze nota is om binnen de 

bestaande budgettaire kaders (verstrekkingenbeleid) het huidige gemeentelijk minimabeleid te 

(her)formuleren. Per 1 januari 2010 is dit beleid ingegaan. Daarbij wordt een duurzaam en 

sociaal beleid (in samenhang bezien) voorgesteld, waarbij de uitvoering niet strijdig is met 

wettelijke kaders. Door gerichte inkomensondersteuning wil de gemeente meer burgers 

bereiken (terugdringen niet-gebruik) die financieel minder draagkrachtig zijn (inclusief de 

doelgroep werkende minima). Tegelijkertijd proberen we de administratieve lasten voor de 

hele doelgroep terug te dringen. 

Onze aandacht gaat hierbij ook uit naar het zgn. granieten bestand van de Wwb’ers waarvoor 

geen inspanningen met betrekking tot arbeidsdeelname meer worden geleverd. Deze groep 

kan evenwel nog een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving door als vrijwilliger mee te 

doen. Ook hier kan de Stichting Figulus een belangrijke rol spelen. Bij de uitwerking hiervan 

zal de Wmo-raad worden betrokken. 

In dit kader is het ook van belang de Participatiewet te noemen. Deze vervangt de Wwb, Wsw, 

Wajong en Wij in 2014. Zij die niet meer doorgeleid kunnen worden naar arbeid, kunnen in 

onze gemeente deelnemen aan maatschappelijk zinvolle activiteiten. Daarnaast kan van een 

breed scala van welzijnsactiviteiten gebruik worden gemaakt. 

 

Woongemak Aalten 

Doel van dit project is 55-plussers en gehandicapten te adviseren over aanpassingen in en om 

de woning zodat deze veiliger en comfortabeler wordt. Onderdeel van het project is de  
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zogenaamde Gelderse huistest. Na het invullen van deze test hebben mensen een duidelijk 

overzicht van de wenselijke maatregelen in de woning met een indicatie van de kosten. De 

eigen verantwoordelijkheid van bewoners staat bij dit project voorop.  

 

Maatschappelijk Effect 

Als gevolg van de Kanteling in de Wmo wordt het maatschappelijk effect aangepast: Mensen 

uit de betreffende doelgroep richten zich met hun hulpvraag gemakkelijk tot de omgeving 

(familie, vrienden, buurt en voorliggende/algemene voorzieningen) en de omgeving is (tot op 

zekere hoogte) bereid de hulp te verlenen. Hierdoor nemen burgers actief deel aan het 

maatschappelijke verkeer / sociale omgeving. Een tweede effect is dat hierdoor de 

(Wmo)uitgaven verlagen ofwel de budgetten beheersbaar blijven.  

Integrale wijkzorgteams in Gouda  

Werkers in zorg, welzijn en wonen in de Goudse wijk Bloemendaal vinden het ondersteuningsaanbod 

voor ouderen in de wijk te versnipperd. Dat leidt tot verlies van zorgkwaliteit en minder zelfzorg. In 

project Goudsbloem willen zij als wijkzorgteam een zodanig samenhangend ondersteuningsaanbod 

organiseren dat ouderen hun zelfstandigheid behouden en zo min mogelijk afhankelijk worden van 

allerlei ondersteuners. De eigen kracht, zeggenschap over de zorg en betrokkenheid van het 

informele steunnetwerk (mantelzorgers) zijn hierbij leidend. 

 

VI  Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch 

probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van 

hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. 

 

Visie 

Het betreft hier de individuele voorzieningen op het gebied van het huishouden, wonen en 

vervoer. De gemeente heeft een resultaatverplichting, waarbij de ondersteuning gericht is op 

zelfredzaamheid en participatie. De Wmo is uitsluitend bedoeld om mogelijkheden te bieden 

als inwoners het probleem niet zelf of in de eigen omgeving op kunnen lossen. Hiervoor geldt 

de zogenaamde compensatieplicht en het leveren van maatwerk. De te behalen resultaten zijn 

het uitgangspunt in plaats van het aanbieden van voorzieningen. 
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Doelstelling 

De burger in staat stellen te participeren in de maatschappij middels het verstrekken van op 

de persoon afgestemde Wmo-voorzieningen, voor zover deze burger niet in staat is zijn 

probleem zelf of met behulp van anderen op te lossen. 

 

Uitvoering 

Er vindt periodieke afstemming plaats met het leefgebied ‘Wonen’. Het gaat hier met name om 

het monitoren van de prestatieafspraken met de woningcorporaties die in de Woonvisie zijn 

vastgelegd. Ook het project Woongemak kan in dit verband worden genoemd. 

Om de kwaliteit van de uitvoering te borgen, worden bij aanbestedingen(van bijvoorbeeld 

hulp-middelen) kwaliteitseisen opgenomen ten aanzien van het te leveren product, zijn er 

adviezen van de Wmo-raad en worden klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. 

Waar mogelijk, willen wij de burger keuzevrijheid bieden. Hiermee wordt bedoeld dat de 

aanvrager, in geval van een te verstrekken voorziening, kan kiezen uit Zorg in Natura of een 

Persoonsgebonden Budget. Dit is geregeld in de Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning, welke in december 2011 is vastgesteld. 

Met betrekking tot kleine doelgroepen geldt het volgende: in de wet en de verordening is 

opgenomen dat maatwerk moet worden geboden; dat geldt dus voor elke 

ondersteuningsaanvrager. 

 

We hebben ten aanzien van dit prestatieveld geen specifiek doelgroepenbeleid ontwikkeld. 

Het gaat hier tenslotte om individuele voorzieningen. Ten aanzien van de uitgaven voor de 

individuele voorzieningen is een taakstelling vastgesteld. Hiervoor geldt een aantal 

ombuigingsmaatregelen, die vanaf 2012 ten uitvoer wordt gebracht. Deze maatregelen zijn 

opgenomen in de nieuwe Verordening en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning. 

In de komende beleidsperiode worden daarnaast algemene, voorliggende voorzieningen 

ontwikkeld waardoor de individuele voorzieningen kunnen worden ontlast. Stichting Figulus 

Welzijn heeft hierin een belangrijke taak (zie ook prestatieveld 1 en 3) maar afstemming met 

andere relevante partijen is daarbij ook essentieel. In de komende beleidsperiode loopt een  

aantal contracten met aanbieders van thuiszorg en hulpmiddelen af. Hierdoor zullen nieuwe 

aanbestedingen plaatsvinden.  

Algemene voorzieningen gaan niet ten koste van individuele voorzieningen. Het is nog steeds 

mogelijk dat burgers een individuele voorziening (op maat) toegewezen krijgen. Het past juist 

in de filosofie van de Kanteling en het Compensatiebeginsel dat meer algemene 

voorzieningen worden ontwikkeld.  
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Eigen kracht mobiliseren 

In de jeugdzorg wordt gewerkt met de Eigen Kracht Centrale, waarbij professionals rondom een 

probleemsituatie bijeenkomsten organiseren met de familie en andere bekenden van een jongere die 

iets kunnen betekenen, bijvoorbeeld een vriendje of oma. Daarin wordt eerst gekeken wat het 

probleem is en wat mogelijke oplossingen zijn. Vervolgens stelt het netwerk zelf - zonder 

aanwezigheid van de professional - een taakverdeling en afspraken op schrift over de te bieden 

ondersteuning.Zou deze aanpak ook niet toegepast kunnen worden op andere kwetsbare bewoners 

in de buurt, zoals een hulpbehoevende oudere of een bewoner met een psychisch of psychosociaal 

probleem (bijvoorbeeld eenzaamheid)? Wanneer het tijdelijke hulp is en niet al te belastend, zoals 

extra boodschappen meenemen, zijn buren wellicht ook daartoe bereid. (Jos van der Lans) 

 

Maatschappelijk effect  

Als gevolg van de Kanteling in de Wmo wordt het maatschappelijk effect aangepast: Mensen 

uit de betreffende doelgroep richten zich met hun hulpvraag gemakkelijk tot de omgeving 

(familie, vrienden, buurt en voorliggende/algemene voorzieningen) en de omgeving is (tot op 

zekere hoogte) bereid de hulp te verlenen. Hierdoor nemen burgers actief deel aan het 

maatschappelijke verkeer / sociale omgeving. Een tweede effect is dat hierdoor de 

(Wmo)uitgaven verlagen ofwel de budgetten beheersbaar blijven.  

 

Besparen door PGB toe te passen bij (driewiel)fietsen met een trapondersteuning 

Als we een Van Raam fiets(landelijk specialistisch bedrijf voor o.a. fietsaanpassingen) leveren via de 

lokale leverancier, besparen we op de fietsen voor volwassenen gemiddeld een paar honderd euro. 

Als het gaat om een fiets die door de leverancier zelf geleverd kan worden uit zijn voorraad en daar 

wordt een ondersteuning opgebouwd, zijn we zeker € 1000,- goedkoper uit. Bij kinderfietsen is dit 

voordeel nog veel hoger. Een gemiddelde kinderfiets met ondersteuning kost al snel € 5.500,- . 

Bij de lokale leverancier kiest het kind zelf zijn fiets uit waar ondersteuning op wordt gebouwd voor 

een bedrag rond de € 2000,- . Ook als het gaat om kleine aanpassingen op bijv. een  scootmobiel  

(rollator rekken, spiegels etc.), dan levert de lokale firma voor minder dan de helft de benodigdheden, 

met een uitstekende service.  

 

 

VII, VIII en IX 

Algemeen 

Deze prestatievelden gaan over maatschappelijk zorg en de aanpak van huiselijk geweld, 

openbare geestelijke gezondheid en verslavingszorgbeleid. Onderstaand treft u per 

prestatieveld een korte toelichting aan. Omdat deze prestatievelden vaak in één adem worden  
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genoemd, hebben we ervoor gekozen om één visie, doelstelling en uitvoering te formuleren. 

Bij ‘Uitvoering’ wordt nader op de regionale aanpak van VII, VIII en IX ingegaan. 

 

VII  Maatschappelijke opvang en bestrijding huiselijk geweld 

Onder maatschappelijke opvang verstaan we activiteiten bestaande uit het tijdelijk bieden van  

onderdak, begeleiding, informatie en advies aan personen die, door één of meerdere 

problemen, al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op 

eigen kracht te handhaven in de samenleving. Vrouwenopvang bestaat uit het tijdelijk bieden 

van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan vrouwen die, al dan niet gedwongen, de 

thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele aard of geweld.  

Bepaald is dat de verantwoordelijkheid voor acties en aandacht voor huiselijk geweld binnen 

aan-palende beleidsterreinen ligt bij de ambtenaar OGGz. Huiselijk geweld komt continu op de 

agenda  van het regionale ambtelijk OGGz-overleg. Behalve hulpverlening en opvang zal 

hierbij ook aandacht zijn voor preventie. 

Voorbeelden zijn: Blijf van mijn lijfhuizen, sociale pensions, dag- en/of nachtopvang 

en opvanghuizen voor thuisloze jongeren. Waar mogelijk wordt gestreefd naar rehabi-

litatie: terugkeer naar een zelfstandig en zelfredzaam leven.  

 

VIII  Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) 

Met de meeste mensen in de Achterhoek gaat het goed. Zij nemen deel aan de samenleving 

en kunnen zich goed redden. Wanneer nodig worden zij daarbij ondersteund door mantelzorg, 

vrijwil-ligers of professionele hulpverleners.  

Een klein deel van de Achterhoekers kampt echter met ernstige problematiek op meerdere 

leef-gebieden tegelijk zoals huisvesting, voeding, inkomen, sociale contacten en zorg. Bij die 

meervoudige problematiek gaat het veelal om een combinatie van schulden, huiselijk geweld, 

verslaving, huisuit-zetting, zelfverwaarlozing, vereenzaming, dakloosheid, woonoverlast of 

opvoedingsproblematiek.  

Deze groep van inwoners is niet in staat om een zelfstandig leven te leiden en in het eigen 

bestaan te voorzien. Zij bevinden zich in de gevarenzone. Bij hen dreigt een neerwaartse 

spiraal van ‘verkom-mering en verloedering’. Zij hebben ondersteuning en hulp nodig om hun 

situatie te verbeteren. 

 

IX  Verslavingszorgbeleid 

Dit prestatieveld betreft de hulp aan verslaafden en het voorkomen dat mensen verslaafd 

raken. Het gaat hier om activiteiten bestaande uit ambulante hulpverlening, gericht op  
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verslavingsproblemen en preventie van verslavingsproblemen, inclusief activiteiten om de 

overlast door verslaving te bestrijden.  Het gaat niet alleen om drugsverslaving, maar ook om 

bijvoorbeeld alcohol-, gok-, game- of seksverslaving.  

 

Visie 

Meervoudige en complexe sociale problematiek in de samenleving noodzaken tot een 

intensieve samenwerking tussen partijen gericht op de aanpak van de problemen op alle 

leefgebieden van de betrokken personen en gezinnen. De hulp aan en inzet van 

voorzieningen voor inwoners in een meervoudige probleemsituatie, is alleen effectief als de 

probleemgebieden gelijktijdig worden aangepakt en de inzet integraal en gecoördineerd wordt 

aangeboden.  

De visie (ook de Aaltense) wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld, juist omdat de uitvoering een 

regionaal karakter kent. Het is hier evenwel van belang te weten of de Aaltense burgers, die 

hier een beroep op de regionale voorzieningen, adequaat worden geholpen. In de evaluatie 

moet dit naar voren komen. Dit geldt eveneens voor het verkrijgen van financieel inzicht. 

 

Doelstelling 

Een sluitende en dekkende structuur voor Complexe Zorgsituaties die zoveel mogelijk is 

afgestemd op een gemeenschappelijk (Achterhoeks) kader. Specifieke aandacht voor de 

aanpak (en preventie ter voorkoming) van huiselijk geweld en continuering in de komende 

jaren van een regionaal aanbod van ambulante verslavingszorg. 

 

Uitvoering Regionale Aanpak 

Met betrekking tot de prestatievelden VII, VIII en IX kennen we  een regionale aanpak. De 

rijksoverheid heeft de gemeente Doetinchem aangewezen als centrumgemeente voor 

maatschappelijke opvang, het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg  

(OGGz) en voor het bieden van preventieve en ambulante voorzieningen voor (alcohol- en 

drugs)verslaafden. De kerntaak voor de centrumgemeente Doetinchem ligt bij bovenlokale 

c.q. regionale voorzieningen. 

Doetinchem ontvangt voor de kosten van het regionale beleid en de regionale voorzieningen 

via het Gemeentefonds een zogenaamde decentralisatieuitkering. De gemeente Aalten voert, 

samen met de andere Achterhoekse gemeenten, overleg met de centrumgemeente over een 

doelmatige besteding van deze uitkering. In 2007 hebben de gemeenteraden van de acht 

gemeenten in de regio Achterhoek elk het Regionaal OGGz-beleidskader en –plan 2008 t/m  
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2013 vastgesteld. Dit plan biedt een gezamenlijk en onderling afgestemd lokaal beleid en 

regionaal beleid voor de OGGz en maatschap-pelijke opvang. Huiselijk geweld komt continu 

op de agenda van het regionale ambtelijk OGGz-overleg. Behalve hulpverlening en opvang is 

hierbij ook aandacht voor preventie.  

 

Maatschappelijk effect 

Veel kwetsbare burgers krijgen weer perspectief op een normaal leven, verder afglijden wordt 

voorkomen en het participeren in de samenleving ligt in het verschiet.  

 

Ook hier kan het lokale zorgnetwerk als voorbeeld worden genoemd. 

 

Lokaal zorgnetwerk 

De gemeente Aalten heeft in 2010 een lokaal zorgnetwerk opgezet waarbinnen de meervoudige 

probleemsituaties in beeld worden gebracht en waar organisaties in de jeugdzorg, het onderwijs, de 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en justitie met elkaar samenwerken, om zo de hulpverlening 

optimaal op elkaar af te stemmen. Het lokale zorgnetwerk is bedoeld voor mensen die van meerdere 

instanties en zorgaanbieders hulp nodig hebben. Het lokaal zorgnetwerk is de lokale gemeenschap-

pelijke structuur van veldpartijen en gemeente waarbinnen de hulp in complexe zorgsituaties wordt 

gecoördineerd en afgestemd. Hier ligt ook de link met de regionale  uitvoering door de gemeente 

Doetinchem. 
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4. Kwaliteit in de Wmo 

 

4.1  Inleiding 

De uitvoering van de Wmo zo dicht mogelijk bij de burgers. Dat is wat de rijksoverheid wil. 

Over die uitvoering moet horizontale verantwoording worden afgelegd aan de gemeenteraad. 

Om een goed oordeel te kunnen geven over de uitvoering hebben de burgers en de 

gemeenteraad informatie nodig. 

Artikel 9, lid 1a van de Wmo bepaalt in verband hiermee het volgende: 

“Het college van burgemeester en wethouders publiceert jaarlijks voor 1 juli de uitkomsten van 

onderzoek naar de tevredenheid van vragers van maatschappelijke ondersteuning over de 

uitvoering van de wet, die verkregen zijn volgens een methode die na overleg met 

representatieve organisaties op het gebied van maatschappelijke ondersteuning tot stand is 

gekomen.” 

Hieruit blijkt dat het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor het 

jaarlijks publiceren van het onderzoek naar klanttevredenheid. 

 

De uitvoering van de Wmo vraagt de inzet van vele partijen. Ook elders in deze nota is al 

gewezen op het belang en de noodzaak van samenhang en overzicht. De gemeente is de 

eerst verantwoordelijke daarvoor. In dit hoofdstuk willen we dan ook nader ingaan op de 

regierol van de gemeente, hoe de integraliteit kan worden bevorderd en welke rol de van 

welzijn is. Tot slot willen we kort ingaan op enkele aanpalende onderwerpen. 

 

4.2  Regierol Gemeente Aalten 

Over het begrip regierol zijn verscheidene definities te geven. De volgende definitie is voor 

Aalten bruikbaar: ‘De regierol impliceert de opdracht om lokale partijen –instellingen en 

diensten – die op sociaal terrein opereren en een verschillend bestuurlijk regime kennen, bij 

elkaar te brengen, een (gemeenschappelijke) visie te ontwikkelen en beleidsafspraken ten 

aanzien van de uitvoering te maken’’. Deze wordt gecompleteerd door: ‘De regisseur monitort  

het geheel en stuurt  waar nodig bij’. 

Belangrijke begrippen hierbij zijn: meerdere partijen, afstemming, visie, afspraken, monitoring 

en sturing.  Daarmee moet nog wel worden aangegeven wat dan onder de gemeentelijke 

regie valt.  In dit verband verwijzen wij ook naar de pyramide(zie 1.1). De inbreng van de 

gemeente kan per niveau verschillend zijn, de regie geldt voor de pyramide als geheel. 
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De uitvoering van gemeentelijke taken op sociaal terrein is voor een deel in handen gegeven 

van het ISWI(Wwb)en Hameland(Wsw). Beide organisaties werken op basis van de Wet 

Gemeenschappelijke Regeling. Via de (gemeente)besturen vindt sturing en controle plaats op 

de uitvoering van de wet en het financieel beheer. De Participatiewet(werken naar vermogen) 

noopt tot een herbezinning van de gemeenten met betrekking tot de uitvoering en de 

samenwerkingsvormen in de Achterhoek. Welke en hoe de rol van ISWI en Hameland zal zijn 

in deze, is onderwerp van overweging en gesprek. Op het moment van dit schrijven is dit 

proces nog gaande. In dit verband verwijzen wij ook naar de regionale werkconferentie 

Werken naar Vermogen van oktober 2011, die door Aalten is georganiseerd, zoals ook elders 

reeds genoemd. 

Wel hecht de gemeente Aalten eraan, om naast een back office voor werken naar vermogen, 

die mogelijk een regionale functie heeft, de uitvoering lokaal te houden, dicht bij diegene 

waarvoor de regeling is bedoeld. Dit geldt zeer zeker ook voor de taken van de Stichting 

Figulus Welzijn die in het kader van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl een veel belangrijker rol 

gaat spelen dan tot nu toe door de welzijnsinstellingen is gebeurd. Dit vindt zijn weerslag in de 

budgetovereenkomst die tussen de gemeente Aalten en de Stichting Figulus Wezlijn zal 

worden gesloten. 

De gemeente Aalten wil bij een aanbesteding van Hulp bij het Huishouden de voorwaarde 

opnemen, dat 15% van het in te zetten personeel bestaat uit kansarmen op de arbeidsmarkt 

(cliënten van ISWI of Hameland). Dit kan worden geborgd door dit als voorwaarde in het 

bestek op te nemen. Vervolgens worden de inschrijvers daar op beoordeeld.  

 

Regie betekent ook het beheer van (steeds schaarser wordende) middelen.  

 

4.3   Integraliteit 

De essentie van integraliteit zit in het verbinden van de leefgebieden wonen, welzijn, zorg, 

inkomen en werk. Dit is niet altijd even gemakkelijk omdat we geneigd zijn ons te richten op 

ons eigen vakgebied, onze eigen taken, ons eigen programma. In de eerste jaren was de 

Wmo bijna synoniem voor Hulp bij het Huishouden en Voorzieningen. We moeten ons 

realiseren dat dat echt voorbij is. We willen Wmo-breed kijken. Dit vergt een inspanning zowel 

binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. 

De portefeuillehouder met taken in het sociale domein ziet er op toe dat ook binnen de andere 

porte-feuilles de Wmo-aspecten worden meegenomen. Elke portefeuillehouderis echter er 

verantwoor-delijkheid voor, dat op zijn terrein beleid, plannen en acties ‘Wmo-proof’ zijn. Ook  
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horen daar de contacten met (de werkgroepen van) de Wmo-raad bij. Omgekeerd kan de 

Wmo-raad ook met de verschillende portefeuillehouders in contact treden. Zij kan gevraagd en 

ongevraagd advies geven. 

We moeten ons steeds afvragen waar integratieaspecten een rol spelen dan wel bevorderend 

kunnen werken. Zo moet in een volgende Woonvisie meer aandacht geschonken worden aan 

sociale aspecten. Integraal werken betekent niet alleen intern verbinden maar ook 

samenwerking met keten-partners en het verbinden van professionals en vrijwilligers. 

Voorbeelden hiervan zijn de Stichting Figulus Wezlijn en Sensire, die samenwerken met 

vrijwilligersorganisaties.  

 

4.4 Welzijn  

In december 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe geharmoniseerde 

gemeentelijk subsidiebeleid op het brede welzijnsterrein. Hiervoor is de Notitie “Subsidiebeleid 

in Aalten“ vastgesteld, waaraan een uitgebreide inspraakprocedure vooraf is gegaan. De 

belangrijkste uitgangspunten voor het herziene subsidiebeleid waren: 

 kleine, bestedings- en verantwoordingsvrije waarderingsubsidies voor vrijwel alle lokale  

vrijwilligersorganisaties op het brede welzijnsterrein; 

 sterk vereenvoudigde aanvraagprocedure; 

 stimuleringsubsidie voor jeugddeelname aan sport en cultuur; 

 budgetsubsidie op basis van meerjarige overeenkomsten voor grote professionele   

welzijnsinstellingen; 

 flexibiliteit door middel van incidenteel toe te kennen projectsubsidies. 

Het welzijnswerk in Aalten heeft met de oprichting van de Stichting Figulus Welzijn een 

professionele impuls gekregen. De Stichting Figulus Welzijn is een zelfstandige stichting. Zij 

oriënteert zich op haar omgeving en inventariseert wat er aan zorg en dienstverlening 

geboden wordt. Van daaruit stemt zij af met instanties om een totaal overzicht  te krijgen en 

dan wordt duidelijk welke taken er liggen voor Stichting Figulus Welzijn. Hierbij hoort ook 

vraaggericht verwijzen. 

 

Via ontwikkeling en uitvoering van de diverse te onderscheiden werksoorten binnen het 

professioneel welzijnswerk (waaronder sociaal cultureel werk, opbouwwerk, jeugd- en 

jongerenwerk, straathoek-werk, vrijwilligerswerk) wordt  bijgedragen aan: 
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a) het versterken en verbreden van de mogelijkheden voor burgers om, zoveel mogelijk op 

eigen kracht, volwaardig deel te nemen aan de samenleving, zich te ontplooien en zo 

maatschappelijke achterstand te voorkomen dan wel te bestrijden; 

b) het versterken van sociale samenhang, onderlinge betrokkenheid en actief burgerschap; 

c) het bevorderen van de bewustwording rond de verantwoordelijkheid van individuele 

personen en groepen van personen voor medebewoners en samenleving, waardoor zij in 

staat zijn zorg te dragen voor elkaar en voor het woon-, leef- en werkklimaat; 

d) het tijdig signaleren en zoveel mogelijk voorkomen van (dreigende) sociale uitsluiting.  

 

4.5 Instrumenten 

Om de kwaliteit van beleid en uitvoering te kunnen bewaken, staat een aantal instrumenten tot 

onze beschikking. 

 Het betrekken van belanghebbenden bij de voorbereiding. In Aalten kennen we de Wmo-

raad, waarin mensen uit verschillende belangengroepen zitting hebben. 

 In de Algemene wet bestuursrecht is een procedure voor het indienen van bezwaar en 

beroep opgenomen. 

 Het houden van een klanttevredenheidsonderzoek. 

 (Tussen)evaluaties van beleid en uitvoering. 

 Benchmark Wmo. 

 Een goed lopende welzijnsorganisatie, waarmee de gemeente een (sturings) relatie 

onderhoudt. Dit kan via subsidie of inkoop van activiteiten. 

 Maatschappelijk netwerk van organisaties en personen. 

 

4.6 Tot slot 

Iedereen doet mee! Dat is een grote en mooie uitdaging. Samenhang zoeken en verbinden is 

soms een complexe aangelegenheid. Vele organisaties en burgers zijn betrokken bij de Wmo.  

Dat is mooi, maar organisatorisch af en toe ook zeker een uitdaging, want een ieder wil dat 

zijn of haar belang goed aan bod komt. De gemeente hoort in haar regisseursrol de belangen 

goed tegen elkaar af te wegen. De Wmo is ook helpen en verantwoordelijkheid voelen voor 

elkaar.  

Samen: organisaties, gemeente en niet in de laatste plaats de burgers, maken we de Wmo tot 

een succes!  


