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Voorwoord 
 

 

Meedoen in de maatschappij! Dat is voor het grootste deel van de inwoners in de gemeente Harderwijk 

vanzelfsprekend. Harderwijk en Hierden kunnen worden gekenschetst als een redelijk hechte 

gemeenschap, waar de mensen elkaar kennen, en elkaar ook helpen als het nodig is.  

 

Deze kracht van Harderwijk, de Harderwijker kracht, is zeer waardevol, en tegelijkertijd ook heel nodig. We 

leven in een tijd waar in Nederland een overgang plaatsvindt van de verzorgingsstaat naar een 

participatiestaat. De verantwoordelijkheid verschuift daarmee steeds meer richting de samenleving: het 

‘onteigeningsproces van de eigen verantwoordelijkheid’ van de afgelopen decennia wordt daarmee weer 

teruggedraaid. Dit geldt voor de samenleving als geheel (bijvoorbeeld bij de wijkaanpak, de inrichting van 

de openbare ruimte), maar ook voor alle individuele inwoners (bijvoorbeeld in de sociale zekerheid, de 

zorg). We hebben bij deze nota ook nadrukkelijk de andere gemeentelijke beleidsterreinen betrokken. Alle 

inwoners worden steeds meer aangesproken op hun eigen keuzes, hun eigen verantwoordelijkheid en 

draagkracht. Kortom, de maatschappij verandert, en of we willen of niet: om mee te doen moeten we mee-

veranderen. 

 

Maar dit veranderingsproces betekent niet dat wij taken ‘over de schutting’ gooien. Het is een doelgericht 

proces, waarbij indien nodig de gemeente ondersteunt en coacht. Want wat wij in ieder geval willen 

voorkomen, is dat inwoners tussen wal en schip raken. Onze rol richting de inwoners verandert van een 

regelende rol naar een meer begeleidende en ondersteunende rol. Maar wij zien het daarbij als onze plicht 

om díe inwoners die niet goed hun weg weten te vinden, te helpen om stap voor stap hun eigen regie weer 

te voeren.  

Dit is een spannend proces, voor alle betrokkenen. Wij realiseren ons maar al te goed dat dit niet vanzelf 

zal gaan, en dat dit soms met horten en stoten gepaard gaat. Maar wij streven ernaar om in 2015 met zijn 

allen te kunnen concluderen dat alle inwoners in Harderwijk en Hierden, alle maatschappelijke organisatie 

én de gemeente het ‘samen doen’ op een hoger plan hebben gebracht. 

 

 

Wethouder P. den Besten 

April 2012 
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Hoofdstuk 1  De Wet maatschappelijke ondersteuning  
 

 
1.1  De Wet maatschappelijke ondersteuning: iedereen moet kunnen meedoen!  
 

In 2012 start een nieuwe beleidsperiode van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is 

een brede participatiewet. Het doel van de Wmo is: meedoen. Iedereen moet kunnen meedoen in de 

maatschappij. Soms lukt dat meedoen niet op eigen kracht. De Wmo ondersteunt inwoners die dat nodig 

hebben, zodat ze toch kunnen deelnemen aan de samenleving. Iedereen heeft een eigen 

verantwoordelijkheid, maar de gemeente ondersteunt mensen die het zelf niet redden.  

 

Meedoen 

Waar gaat het om bij meedoen? Iedereen vult dit anders in, het verschilt per inwoner hoe intensief je wilt 

meedoen. Harderwijk sluit aan bij de compensatieplicht zoals dat staat opgenomen in de Wmo: 

‘de gemeente moet voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning treffen die een 

persoon met een beperking compenseren voor de belemmeringen die hij ondervindt in zijn zelfredzaamheid 

en zijn maatschappelijke participatie’1. De gemeente moet een persoon met een beperking in staat stellen 

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.’ 

Zo streven we naar een ‘inclusieve samenleving’: een samenleving waarin mensen met een beperking op 

een natuurlijke en vanzelfsprekende wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.  

 

Ondersteuning  

De meeste inwoners (zo’n 80%) redden zichzelf en hebben genoeg aan het algemene voorzieningen-

niveau: zij behoren tot de zelfredzame inwoners, die het stuur in eigen hand hebben. Zo’n 20% van de 

inwoners heeft (tijdelijk) ondersteuning nodig, op welk vlak dan ook: de vragende inwoners die met tijdelijke 

ondersteuning geholpen zijn (ca. 15%) of die behoefte hebben aan langdurige intensievere ondersteuning 

(ca. 5%). De ondersteuning vindt plaats met zowel de voorzieningen die gericht zijn op alle inwoners als de 

individuele voorzieningen. 

 

Bij de ondersteuning zetten we in op de civil society2. Het doel van de Wmo is verbinding te zoeken tussen 

de zelfredzame inwoners en de inwoners die ondersteuning nodig hebben. We willen naar een 

maatschappij van samenleven, maar ook van samen zorgen, oftewel: omzien naar elkaar! Door sociale 

samenhang en de onderlinge steun tussen de verschillende groepen te bevorderen, bereiken we een 

grotere participatie. Dit doen we door in te zetten op het elkaar ontmoeten, het verbinden van groepen, en 

het stimuleren van initiatieven om ook inwoners met behoefte aan ondersteuning in staat te stellen deel te 

nemen aan de samenleving. We stimuleren hierbij de inzet van vrijwilligerswerk, vrijwillige zorg, mantelzorg 

en respijtzorg. De Wmo zorgt zo voor de verbinding tussen de formele en de informele zorg (onbetaalde 

zorg, ofwel onbetaalbare zorg!). Ook dient er samenhang te komen tussen de inzet van algemene 

voorzieningen, collectieve en individuele voorzieningen. Het effect van dit alles is weer dat het beroep op de 

formele zorg wordt teruggedrongen.  

 

                                                 
1 Participatie is een veel gebruikt begrip en staat voor allerlei vormen van meedoen in de samenleving. In het beleid en ook in 
het dagelijkse spraakgebruik worden tal van activiteiten tot participatie gerekend: betaald werk, vrijwilligerswerk, contacten met 
anderen en deelname aan het verenigingsleven (De Klerk en Schellingerhout 2006). 
2 Een eenduidige en algemeen geaccepteerde definitie van ‘civil society’ is er niet. Tot de  civil society worden meestal 
gerekend alle verbanden waarvan mensen vrijwillig deel uitmaken en die geen onderdeel zijn van de overheid, marktpartijen of 
relaties tussen familie en vrienden. 
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Wettelijk kader Wmo 

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een wet op hoofdlijnen. Er is een aantal kaders in opgenomen. 

Binnen die kaders maakt elke gemeente haar eigen beleid, afgestemd op de samenstelling van de 

bevolking en de wensen van de inwoners. In onderstaand kader staan de negen prestatievelden waar we in 

ieder geval beleid voor dienen te formuleren.  

 
De Wmo vermeldt negen prestatievelden:  
1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten 
2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met 
opvoeden 
3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 
4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 
5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen 
met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem 
6. 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 
7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang 
8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp 
bij rampen 
9. het bevorderen van verslavingsbeleid.  

 
 
1.2 Wmo-beleid in Harderwijk 
 

De Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht de gemeente om voor vier jaar een beleidsplan vast te 

stellen.  

 

Evaluatie Wmo-periode 2008-2011 

De gemeente Harderwijk heeft de afgelopen vier jaar gewerkt met de Wmo-nota ‘Beter voor elkaar 2008-

2011’. In 2010 is een tussenevaluatie uitgevoerd van de actiepunten uit deze nota ‘Beter voor elkaar’. De 

resultaten van deze evaluatie zijn meegenomen bij de uitvoering van het beleid in 2010 en 2011. In 2011 is 

nogmaals een evaluatie gehouden van de actiepunten. Deze resultaten zijn meegenomen in de ‘Startnotitie 

nota Wmo-beleid Harderwijk 2012 –2015’. De belangrijkste conclusies over deze Wmo-periode zijn:  

 

1. Voortkomend uit de actiepunten is er op een groot aantal terreinen beleid en bijbehorende 

infrastructuur ontwikkeld  

Na een eerste ontwikkeling van de prestatievelden gericht op de voorzieningen in 2006 en 2007, is in deze 

nota voor 2008-2011 ook aan de overige prestatievelden een eerste invulling gegeven: er is een wijkaanpak 

ontwikkeld en een Centrum voor Jeugd en Gezin inclusief de implementatie van een positief 

opvoedprogramma. Op het gebied van vrijwilligers en mantelzorg is infrastructuur ontwikkeld dan wel 

geborgd. Er is bijvoorbeeld een Steunpunt mantelzorgondersteuning en een bemiddelpunt (een digitaal 

platform voor vrijwillige inzet, waar vraag en aanbod van inwoners samenkomt). Het Wmo-loket draait en 

heeft ook een digitale variant. En de zorgketen in de maatschappelijke zorg en -opvang is succesvol 

opgezet en loopt volgens planning. Er vindt veel overleg en afstemming plaats met alle betrokken 

instellingen, zowel op lokaal als regionaal niveau. We hebben het hier over zo’n zestig verschillende 

organisaties.  

 

2. De meeste uitgangspunten hebben de afgelopen vier jaar gestalte gekregen, nu moet de slag 

worden gemaakt naar het formuleren van doelstellingen 

De Wmo nota 2008-2011 heeft elf uitgangspunten geformuleerd. Voor de meeste van deze uitgangspunten 

kan worden geconcludeerd dat zij gestalte hebben gekregen in het beleid. In de nieuwe nota streven we 

naar een doorontwikkeling naar het formuleren van doelstellingen op outcome (maatschappelijke effecten) 

en output (directe beleidsresultaten).  
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3. Er hebben zich sinds 2008 veel ontwikkelingen en initiatieven voorgedaan, waar in de nota niet in 

is voorzien of niet expliciet aandacht aan is besteed, maar die wel van invloed zijn geweest op het 

beleid. 

De vorige nota is vanwege de aanloopperiode geformuleerd op actiepunten: er stond voor de gemeente en 

de instellingen nog zoveel open, dat deze concrete actiepunten de nodige houvast boden. Maar alleen een 

verslag van deze actiepunten geeft geen volledig beeld van wat de gemeente en de instellingen de 

afgelopen jaren hebben ondernomen. Er hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan waar de 

gemeente op heeft ingespeeld of die in de volgende beleidsperiode expliciet aandacht behoeven. In de 

huidige nota is daarom gekozen voor een beleidsnota op hoofdlijnen, met in een apart document een 

Uitvoeringsagenda die periodiek wordt geactualiseerd.  

 

Opstellen nieuwe Wmo-nota 2012 - 2015 

Als voorbereiding op deze nieuwe nota is een startnotitie vastgesteld met daarin de belangrijkste 

inhoudelijke thema’s, welke ook leidend zijn geweest bij het opstellen van de doelstellingen van deze 

beleidsnota:  

- preventie,  

- kracht: eigen kracht en kracht van de samenleving,  

- vangnet en 

- integraal beleid. 

Binnen deze thema’s komen de negen prestatievelden van de Wmo aan de orde (verticale integraliteit, zie 

ook bijlage 3). 

Prestatieveld 4 over het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid is een essentieel onderdeel: hier is een apart 

traject voor opgestart waaruit een aparte beleidsnota over vrijwilligers- en mantelzorgbeleid volgt (ook in 

2012). Prestatieveld 7 tot en met 9 staat uitgewerkt in de nota Maatschappelijk zorg 2012-2015 (deze is in 

april 2012 vastgesteld).   

 

Hoewel de thematische opbouw nieuw is, bouwen we wel voort op het beleid uit de Nota Beter voor Elkaar. 

Zo is het volgende uitgangspunt uit deze nota nog steeds leidend:  

 
Uitgangspunt Wmo-nota Beter voor Elkaar 2008-2011 
‘Maar misschien belangrijker is dat het beleid ook is vertaald naar de manier waarop we met elkaar stap-voor-stap 
verder bouwen aan de Harderwijkse samenleving, het goede versterken, knelpunten aanpakken, nieuwe uitdagingen 
oppakken. Dat is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, van in de eerste plaats burgers zelf, en in de tweede 
plaats de gemeente en andere instellingen, die de voorwaarden moeten scheppen waaronder burgers hun 
verantwoordelijkheid kunnen nemen.’  

 

Communicatie en participatietraject 

In de startnotitie is ook een communicatie- en participatietraject omschreven. Dit is als volgt in de praktijk 

gebracht: 

- een Keukentafelactie op de Markt in Harderwijk, waarbij we met de inwoners van Harderwijk in 

gesprek gingen over eigen kracht en elkaar helpen. 

- een Wmo-meedenkavond, waar zo’n 140 deelnemers in brainstormsessies en debat hun 

suggesties en ideeën over de vier thema’s kwijt konden. 

- een viertal panelgesprekken met Wmo-doelgroepen (mantelzorgers/vrijwilligers, ouderen, Wmo-

gebruikers en ouders die hebben deelgenomen aan activiteiten van het CJG).  

- gemeenteambtenaren hebben een dagdeel meegelopen met partnerorganisaties zoals het CJG en 

de Stadswerkplaats.  

- de Wmo-raad is om advies gevraagd. 

- maatschappelijke organisaties en inwoners zijn opgeroepen om te reageren op de concept-nota   
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- er is gebruik gemaakt van de input uit de werkateliers met raadsleden over de Structuurvisie 2031 

en de input uit de Mini-Wijkconferentie ‘Burgerkracht in de wijkaanpak’.  

Daarnaast zijn er participatietrajecten ingezet bij de ontwikkeling van de beleidsnota maatschappelijke zorg 

en de ontwikkeling van de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. 

 

Collegeprogramma 2010-2014 

In deze nota is aangesloten bij de relevante uitgangspunten uit het Collegeprogamma 2010-2014. Een 

speerpunt van het college is de deelname aan de samenleving, waarbij verwezen wordt naar:  

- participatie door mensen met een beperking, geïsoleerde mensen en mensen in moeilijkheden  

- het belang van vrijwilligerswerk en mantelzorg 

- burgerparticipatie (interactief werken). Het college wil de inwoners actief en in een zo vroeg 

mogelijk stadium betrekken bij de totstandkoming van het gemeentelijk beleid.  

 
 
1.3 Ontwikkelingen rondom de Wmo 
 

De komende Wmo-periode vindt een aantal belangrijke (wets)ontwikkelingen plaats, namelijk: 

- decentralisatie van de functie ‘Begeleiding en Dagbesteding’ vanuit de AWBZ naar de Wmo (naar 

verwachting 2013/2014). 

- decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeentes (2015).  

- invoering van de Wet werken naar Vermogen (naar verwachting 2013/2014) 

- invoering Wet Passend Onderwijs (naar verwachting per augustus 2013) 

Deze ontwikkelingen worden vermeld waar relevant. Maar het is nog te vroeg om de exacte consequenties 

hiervan in deze beleidsnota mee te nemen. In 2012 en 2013 zullen we bij de beleidsontwikkeling steeds 

kijken hoe deze geïntegreerd wordt in het Wmo-beleid dan wel hoe er aansluiting wordt gezocht. Zie 

hiervoor ook hoofdstuk 4 (Integraal beleid).  

 

 
1.4 Opzet van de nota en leeswijzer 
 

In deze nota gaan we eerst in op de feitelijke situatie in Harderwijk: wat is de uitgangssituatie voor ons 

Wmo-beleid? We geven een beeld aan de hand van de sociale kwaliteit (zoals ook gehanteerd in de 

Structuurvisie 2031): de Harderwijkers en de risicofactoren voor meedoen, de sociale samenhang, de 

voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning en de rol van de overheid (hoofdstuk 2). 

Daarna gaan we in hoofdstuk 3 in op de doelstellingen van het beleid voor de thema’s Preventie, Eigen 

kracht en kracht van de samenleving en het Vangnet. Per thema geven we aan wat het idee is achter het 

beleid (wat werkt?) en formuleren we doelstellingen. We geven hierbij aan welke maatschappelijke effecten 

(outcome) we hierbij monitoren en welke beleidsresultaten (output) we willen bereiken. Ook geven we aan 

wat de relatie is met overig gemeentelijk beleid (horizontale integraliteit, zie ook bijlage 3).  

In hoofdstuk 4 gaan we in op het thema Integraal beleid. Wat verstaan we hieronder, en hoe ziet dit eruit bij 

het Wmo-beleid. Ook geven we aan hoe we omgaan met de decentralisaties en invoering van relevante 

wetten in relatie tot de Wmo. De communicatie met en de participatie van inwoners komen aan bod in 

hoofdstuk 5. Tot slot volgen de financiën en monitoring in hoofdstuk 6. 

 

In een aparte Wmo-Uitvoeringsagenda geven we per beleidsthema aan wat we gaan doen om de 

doelstellingen te bereiken. De eerste Uitvoeringsagenda gaat over 2012 en 2013. In de tweede helft van 

2013 houden we een tussentijdse evaluatie en stellen we de Uitvoeringsagenda 2014/2015 op.  
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Hoofdstuk 2  Meedoen in gemeente Harderwijk: uitgangssituatie 
 

 

In dit hoofdstuk geven we een beeld van het ‘meedoen’ in de gemeente Harderwijk. Wat zijn de 

belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen? Deze maatschappelijke situatie is de uitgangspositie voor het 

Wmo-beleid. We schetsen een beeld aan de hand van de ‘sociale kwaliteit’3: ‘de mate waarin burgers in 

staat zijn om deel te nemen aan het sociale en economische leven, onder condities die hun welbevinden en 

individuele kwaliteiten stimuleren’. Eerst schetsen we een beeld van de bevolking (paragraaf 2.1), 

vervolgens gaan we in op de Harderwijkse samenleving (paragraaf 2.2), de maatschappelijke 

ondersteuning (paragraaf 2.3) en de rol van de gemeente (paragraaf 2.4).  

 
 
2.1 De Harderwijkers: wie heeft mogelijk behoefte aan ondersteuning?   
 

In Harderwijk wonen 45.429 mensen (dd. 1 januari 2012). Voor het Wmo-beleid geldt dat iedere inwoner tot 

de doelgroep behoort. We zijn allemaal onderdeel van de samenleving. Als wijkbewoner, als verenigingslid, 

of als familielid van iemand met beperkingen. Voor het Wmo-beleid is ook relevant in hoeverre inwoners 

moeite hebben om te participeren. Wie zijn er kwetsbaar? In deze paragraaf schetsen we een beeld van de 

groepen die mogelijk moeite hebben om goed mee te doen. Dan hebben we het over ouderen, ouders en 

jongeren die te maken hebben met (lichte) opvoedingsproblemen, mensen met lichamelijke / psychische/ 

zintuiglijke/ verstandelijke beperkingen, maatschappelijke zorg-cliënten, inwoners met een zwakke positie 

op de arbeidsmarkt en niet-westerse allochtonen.4 

 

Ouderen   

Het aandeel ouderen (65+) in Harderwijk is 14% (2011). De gemeente Harderwijk vergrijst, al is het iets 

minder snel dan de gemiddelde gemeente in Nederland. Twee belangrijke redenen waarom ouderen in een 

kwetsbare positie kunnen raken, zijn gezondheidsproblemen en het wegvallen van het eigen sociale 

netwerk.  

- Gezondheidsproblemen: Uit onderzoek in de regio Noord-Veluwe blijkt dat iets minder dan 

driekwart van de 65-plussers de eigen gezondheid ervaart als goed tot uitstekend; 24% ervaart de 

gezondheid matig en 3% als slecht5. In de regio Noord-Veluwe kan 30% van de 65 plussers één of 

meer van de huishoudelijke activiteiten niet meer geheel zelfstandig uitvoeren. Zeker 75-plussers 

hebben aanzienlijk vaker bij een of meer huishoudelijke activiteiten hulp nodig.  

- Wegvallen van het eigen sociale netwerk: eenzaamheid vergroot de kwetsbaarheid en het heeft 

een negatieve invloed op de gezondheid. Uit de GGD-monitor blijkt dat zo’n 42% van de 65-

plussers in Harderwijk zich eenzaam voelt (6% zelfs zeer eenzaam).  

 

Jeugd en ouders die behoefte hebben aan lichte opvoedings- en opgroeiondersteuning  

In Harderwijk is alleen sprake van een relatieve ontgroening: het procentuele aandeel van jongeren (<15 

jaar) neemt af, maar in absoluut aantal blijft deze groep gelijk (ong. 11.000). Dat betekent dat het mogelijke 

beroep op voorzieningen even groot blijft. 

Voor Harderwijk geldt dat de meeste kinderen in een veilige omgeving en een goede gezondheid 

opgroeien. Uit het onderzoek Communities that Care (2009) blijkt dat de Harderwijker scores op risico-

factoren en beschermende factoren in de omgeving van jongeren afgezet tegen het landelijk gemiddelde 

gunstig zijn. Een aantal voorbeelden: ouders van de jongeren in Harderwijk staan negatiever tegenover 

alcohol en drugs, jongeren beginnen op relatief latere leeftijd met het gebruiken van alcohol en drugs en de 

                                                 
3 Sociale kwaliteit bestaat uit vier onderdelen: het individuele (de inwoners), het collectieve (de samenleving), het 
voorzieningenniveau en de rol van de overheid. Dit begrip wordt ook gehanteerd in de Structuurvisie 2031. 
4 Er zijn niet altijd specifieke Harderwijkse gegevens voorhanden. We kijken dan voor een indicatie naar landelijke cijfers. 
5 We gaan hier uit van regionale cijfers: er zijn geen significante verschillen tussen de gemeenten. 
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wijken zijn goed georganiseerd (gevoel van veiligheid op straat, geen graffiti en rommel). Aandachtspunten 

vanuit het gezondheidsbeleid voor de jeugd zijn een gezonde leefstijl en de psychische gezondheid. De 

bevolking van Harderwijk kent in vergelijking met landelijke cijfers een lager opleidingsniveau: uit onderzoek 

blijkt dat jongeren met een lagere SES6 slechter scoren op gezondheidsrisico’s. Tot slot zijn peuters met 

een taalachterstand een aandachtsgroep (jaarlijks zo’n 200 tot 300 aanmeldingen via Icare, waarbij wel 

overlap is tussen deze jaren). 

 

Inwoners met gezondheidsbeperkingen (lichamelijk, verstandelijk, psychisch, zintuiglijk) 

Het hebben van een beperking is een belangrijke reden waarom mensen niet volledig mee kunnen doen. 

Deze doelgroep neemt de komende jaren in omvang toe. Hetzij omdat simpelweg de bevolking van 

Harderwijk groeit, hetzij omdat de bevolking ouder wordt. De ondersteuning van deze inwoners verschuift 

voor een deel van de AWBZ naar de Wmo (decentralisatie van de functie ‘begeleiding & dagbesteding’). 

 

Tabel 2.1; Prognoses voor Harderwijk op basis van landelijke cijfers (Spectrum-Gelderland) 
Doelgroepen 2010 2015 
Licht verstandelijk gehandicapt 135 137 
Zintuiglijk gehandicapten 802 915 
Lichamelijke beperkingen (licht tot matig) 7.795 8.494 
Lichamelijke beperkingen (ernstig) 1.324 1.527 
Chronische ziekte 12.096 13.008 
Aantal dementerenden 475 562 
Totaal GGZ-patiënten 1.496 1.555 

 

Maatschappelijke zorg-cliënten  

Aan het einde van de keten van zorg en welzijn zijn er altijd ‘uitvallers’. Deze uitvallers zijn de doelgroep 

van de maatschappelijke zorg. Dit zijn bijvoorbeeld dak- en thuislozen, zwerf- en risicojongeren, 

slachtoffers/ daders/getuigen van huiselijk geweld, ex-gedetineerden, veelplegers, (ex)verslaafden, (ex) 

psychiatrische patiënten, multiprobleem-cliënten en zorgwekkende zorgmijders.  

In de regio zijn er bij de maatschappelijke zorg (exclusief huiselijk geweld) zo’n 500 mensen in beeld 

(2011). Ongeveer 25% is jonger dan 25 jaar. In Harderwijk gaat het om ruim 200 personen. Vanuit 

Harderwijk zijn in 2011 ongeveer 250 meldingen bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld binnen-

gekomen en zijn 10 tijdelijke huisverboden uitgesproken. Bij het Meldpunt Maatschappelijke zorg zijn in 

2011 zo’n 30 zorgwekkende zorgmijders gemeld. Meest voorkomende probleemgebieden zijn psychisch 

functioneren, financiën, huisvesting en veiligheid. Uit onderzoek blijkt dat de cliënten maatschappelijke zorg 

in de regio Noord-Veluwe minder vaak meedoen aan sociale activiteiten dan landelijk.  

 

De verwachting is dat onder andere vanwege de economische recessie deze groep ‘kwetsbaren’, met 

name ook jongeren, de komende jaren zal toenemen (onder andere schuldenproblematiek). Ook een 

zorgpunt is dat de recreatieparken in de regio steeds meer (potentiële) cliënten huisvesten zowel vanuit de 

regio als daarbuiten.  

 

Kwetsbaren op de arbeidsmarkt 

Het gaat bij deze groep om mensen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt bij wie dit samengaat met 

beperkte sociale contacten: degenen onderaan de participatieladder. Deze ‘ladder’ kent zes niveaus: 

 
Zes niveaus van de participatieladder 
Niveau 6 Betaald werk 
Niveau 5 Betaald werk met ondersteuning 
niveau 4 Onbetaald werk 
Niveau 3 Deelname aan georganiseerde activiteiten (cursus, vereniging) 
Niveau 2 Sociale contacten buitenshuis 
Niveau 1 Geïsoleerd 

                                                 
6 SES staat voor Sociaal-Economische Status 
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Een risicofactor hierbij is laaggeletterdheid. Landelijke cijfers geven aan dat 13% van de bevolking 

laaggeletterd is. Dan hebben we het over een taalniveau dat overeenstemt met het niveau van de 

basisschool en/of het ontbreken dan digitale vaardigheden. Uit gegevens van Landstede en de Stichting 

Vluchtelingenwerk Midden Gelderland van twee jaar geleden blijkt dat zo’n 1200 Harderwijkers analfabeet 

zijn.  

 

Allochtonen met niet-westerse achtergrond 

Zo’n 10% van de inwoners uit Harderwijk bestaat uit niet-westerse allochtonen (waarvan 45% van Turkse 

origine, 25% van Marokkaanse origine en 30% overige niet-westerse achtergrond). Als het om deelname 

aan het maatschappelijk verkeer gaat blijft de rol van niet-westerse allochtonen – hoewel groeiende- 

landelijk achter bij die van autochtonen. Dat geldt voor zowel het bereik van voorzieningen, voor sociale 

activiteiten als voor vrijwilligerswerk en burgerparticipatie. Deze groep is ook ondervertegenwoordigd als we 

kijken naar de gebruikers van zorgvoorzieningen. Redenen voor deze achterstand kunnen liggen in 

taalproblemen, minder kennis van de samenleving, discriminatie en/of culturele verschillen.  

De gemeente Harderwijk voert geen integratiebeleid. Onze visie op de integratie is algemeen waar 

mogelijk, specifiek waar noodzakelijk. De gemeente neemt dus alleen specifieke beleidsmaatregelen voor 

Harderwijkers met een niet-westerse achtergrond als het algemene beleid duidelijk te weinig resultaat heeft. 

Hiermee geeft de gemeente aan dat zij zich niet in een uitzonderingspositie bevinden, maar burgers zijn 

met een eigen verantwoordelijkheid voor hun plek in de samenleving.    

 
 
2.2 De Harderwijkse samenleving 
 

De Wmo gaat uit van een sterke samenleving: inwoners die daadwerkelijk samenleven en elkaar 

ondersteunen in het meedoen. Hoe staat het in Harderwijk met de sociale samenhang? We kijken naar de 

directe leefomgeving, het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk/mantelzorg.  

 

Leefomgeving  

In het algemeen zijn de bewoners van Harderwijk (Integrale Veiligheidsmonitor 2009) positief over 

samenleven in de buurt. Zo denkt ongeveer driekwart van de bewoners dat de buurtbewoners graag in de 

buurt blijven wonen en dat men het goed getroffen heeft als men in de buurt woont. Zeven op de tien 

bewoners ondersteunen de stelling dat de mensen in de buurt prettig met elkaar omgaan. De meeste 

bewoners (82%) voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Maar 

17% is in het voorgaande jaar echt actief geweest om de buurt te verbeteren. Over de onderlinge contacten 

en saamhorigheid zijn de meningen meer verdeeld. Zo vindt 44% de buurt een gezellige buurt met veel 

saamhorigheid, maar 20% vindt dat hiervan geen sprake is. Ca. 40% heeft veel contacten met buren, bijna 

een kwart niet.  

 

Verenigingen 

De sociale structuur van Harderwijk wordt vaak genoemd als grote kracht: als gemeente is Harderwijk nog 

overzichtelijk, men kent elkaar nog en de gemeente heeft een schaalgrootte die maakt dat zaken er relatief 

snel op- en aangepakt kunnen worden. Harderwijk kent een rijk verenigingsleven: meer dan vijftig 

sportverenigingen met totaal 12.000 leden en zo’n 2.000 vrijwilligers, meer dan 100 verenigingen op 

cultuurgebied (met zo’n 3.500 actieve beoefenaars) en zo’n 40 levensbeschouwelijke organisaties.  

Uit de GGD-monitors blijkt dat van de scholieren 68%, van de jeugd 40% lid is van een sportvereniging. Van de  

volwassenen is 60% en van de ouderen 22% lid van een (sport)vereniging. 

 

 

 

 



 11

Vrijwilligerswerk en mantelzorg  

Zo’n 35% van de Harderwijkse bevolking doet aan vrijwilligerswerk (2008). De vergrijzing kan als kans 

worden gezien om het aantal vrijwilligers uit te breiden. Een andere trend is dat vrijwilligers meer op korte 

termijn en flexibel zich willen inzetten, in plaats zich jarenlang te verbinden aan eenzelfde taak.  

Mantelzorg is het geven van langdurige en onbetaalde zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte of 

hulpbehoevende partner, kind, ouder of ander familielid, vriend of kennis. Het aandeel mantelzorgers is in 

Harderwijk 10% (wat lager ligt dan de 16% bij vergelijkbare gemeenten). De groep ouderen in Harderwijk 

doen wel vaker aan mantelzorg (18% tegenover 14% in gemeenten van vergelijkbare omvang, Wmo 

Benchmark). Deze oudere mantelzorgers geven minder vaak aan dat zij overbelast zijn (3% tegenover 9% 

in gemeenten van vergelijkbare grootte). De Harderwijkse ouderen zijn te karakteriseren als actief! 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat allochtonen over het algemeen sterk ondervertegenwoordigd zijn in het 

vrijwilligerswerk en voor zover actief, concentreren zij hun activiteiten sterk op de eigen etnische 

gemeenschap. Mantelzorgers van allochtone herkomst zijn minder bekend met de term ‘mantelzorg’.  

 
 
2.3 Voorzieningen in Harderwijk om meedoen te stimuleren 
 

De gemeente heeft de afgelopen jaren ingezet op de (door)ontwikkeling van de sociale infrastructuur op het 

gebied van maatschappelijke ondersteuning. Naast het Wmo-loket is er bijvoorbeeld een Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG), verschillende lokale steunpunten en netwerken op uiteenlopende terreinen en 

netwerken. Daarnaast zijn er de gesubsidieerde maatschappelijke organisaties (zoals de Harderwijkse 

welzijns-organisaties, MEE Veluwe, maatschappelijk werk) die een breed scala aan activiteiten hebben 

voor inwoners die ondersteuning vragen. Daarnaast zijn er nog de activiteiten van organisaties zonder 

subsidies (kerken, levensbeschouwelijke organisaties) en particuliere initiatieven (zoals zorgboerderijen).  

 
 
2.4 Rol van de gemeente  
 

Nederland verandert momenteel van een verzorgingsstaat naar een participatiestaat: de civil society met 

zijn onderlinge sociale verbanden en verantwoordelijkheid van de inwoner, staat daarin centraal. De 

participatiestaat gaat uit van het activeren van de inwoners om samen de maatschappelijke opgaven te 

realiseren. De gemeente faciliteert (op basis van de vraag) en gaat met maatschappelijke organisaties uit 

van de kracht van de inwoners. Deze ‘regierol’ is verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. 

 

De gemeente heeft bij de uitvoering van de Wmo een aantal wettelijke instrumenten tot haar beschikking.  
Wettelijke taken en instrumenten relevant voor de Wmo 
- Leefomgeving: de wettelijke instrumenten op het gebied van ruimte en veiligheid (prestatieveld 1, 5) 
- Jeugd: wettelijk regisseur van de lokale jeugdketen (sturing via subsidiering en via overleg, samenwerking en 

communicatie). Vijf wettelijke taken: informatie en advies, signalering, toegang en toeleiding, licht 
pedagogische hulp en coördinatie van de zorg.  

- Op basis van de Wet publieke gezondheid is de Jeugdgezondheidszorg een wettelijke taak. 
- Regierol bij informatie, advies en cliëntondersteuning: geen aanwijzende bevoegdheden 
- Voor de ondersteuning van vrijwilligersbeleid en mantelzorg heeft de gemeente volledige beleidsvrijheid.  
- Compensatieplicht: de gemeente is verantwoordelijk voor hoe ze de Wmo-verstrekkingen organiseert. De 

Wmo biedt relatief veel vrijheid om hier een eigen invulling aan te geven. De Wmo schrijft voor dat 
belanghebbenden betrokken worden bij aanpassingen van het Wmo-beleid. Verder is er regelgeving inzake 
aanbestedingen. 

- Via Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) kan gemeente direct ingrijpen in 
situaties met een grote dreiging en Wet tijdelijk huisverbod 

- Preventiecyclus gezondheidsbeleid Wet publieke gezondheid 

 

Regionale samenwerking 

Deze Wmo-nota is lokaal ingestoken: het gaat over de lokale participatie. De doelstellingen van het beleid 

en de verantwoording zijn vooral lokaal gericht. Waar relevant (met name bij de implementatie van het 
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beleid) is op onderdelen gekozen voor regionale samenwerking, bijvoorbeeld bij het CJG en de 

maatschappelijke zorg. Harderwijk ziet de voordelen van samenwerking met regiogemeenten (in 

verschillende samenwerkingsverbanden): 

- verbeterde efficiëntie: door bijvoorbeeld schaalvoordelen, mogelijkheid van verdelen van taken, 

samen afspraken maken met regionale/landelijke partners. 

- verbeterde effectiviteit: kennisvermeerdering en meer mogelijkheden om beleid verder uit te 

diepen. 

De democratische legitimiteit blijft gewaarborgd door het budgetrecht van de raad. Daarbij zal bij de 

besluitvorming aan de raad worden aangegeven wanneer wel/niet gekozen is voor een specifieke 

Harderwijkse aanpak. Zo is in de ‘Kadernota AWBZ Regio Noord-Veluwe en Zeewolde’ 

het uitgangspunt dat er wordt uitgegaan van een regionale aanpak, waarbij ten aanzien van de 

voorbereiding en de inrichting van de transitie intergemeentelijk samengewerkt en opgetrokken wordt. Voor 

de invulling wordt er naar maatwerk op het niveau van de gemeente gekeken om op deze wijze zo dicht 

mogelijk bij de leefwereld van de burgers aan te sluiten. 
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Hoofdstuk 3 Doelstellingen van het Wmo-beleid 
 
 
3.1 Inleiding 
 

De gemeente heeft de volgende algemene doelstelling voor ogen: 

‘Inwoners wonen zo zelfstandig mogelijk en nemen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk deel aan 

de samenleving, uitgaand van zelfregie en met inzet van de sociale omgeving. De gemeente zorgt 

voor een vangnet voor diegenen die het echt niet redden.’  

 

De maatschappelijke problematiek rondom ‘meedoen’ is complex: er is niet één recept! Het meedoen 

bestrijkt de negen prestatievelden van de Wmo maar ook een aantal andere beleidsterreinen. In de 

startnotitie hebben we daarom een viertal thema’s benoemd als inhoudelijke kapstok voor deze nota. Per 

thema brengen we alle relevante beleidsterreinen bij elkaar.  

- Preventie: De gemeente Harderwijk zet in op preventie, om zo de noodzaak van maatschappelijke 

ondersteuning (zoveel mogelijk, zo lang mogelijk) te voorkomen (paragraaf 3.2). 

- Kracht: eigen kracht en kracht van de samenleving: Met de uitvoering van de Wmo willen we een 

samenleving waarin we mensen die behoefte aan maatschappelijke ondersteuning hebben, 

aanspreken op hun eigen kracht en in staat stellen hun eigen keuzes te maken. Dit, samengaand 

met een samenleving waarin het weer gewoon wordt om elkaar een handje te helpen (paragraaf 

3.3). 

- Vangnet: Natuurlijk blijven we een vangnet bieden voor die mensen die het niet zelf kunnen. Maar 

uitgangspunt is wel dat de ondersteuning gericht blijft op alle mogelijkheden die deze inwoners 

hebben om zelf (ook al is het maar één aspect) iets in hun situatie te verbeteren (paragraaf 3.4). 

Het vierde thema ‘integraal beleid’ wordt in hoofdstuk 4 behandeld. 

 

 

 
 
 
 

 

  

      PREVENTIE (paragraaf 3.2)   
 

    ontmoeten(3.2.1)         preventief jeugdbeleid (3.2.2)       actieve levensstijl (3.2.3) 

      VANGNET 
   (paragraaf 3.4) 

        KRACHT (paragraaf 3.3)  
Maatschappelijke ondersteuning op basis van eigen kracht (3.3.1) en kracht van de 

samenleving (3.3.2) 
 

 
Eigen kracht 

 
Sociaal 
netwerk 

 
Algemene 
/collectieve 
voor-
zieningen 

 
Individuele 
voorziening
en 
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In dit hoofdstuk geven we per thema: 

- de context (wat is het idee),  

- de doelstellingen (wat willen we bereiken), met specifieke maatschappelijk effecten en 

beleidsresultaten voor 2015, 

- inzet vanuit andere beleidsterreinen.  

 
 
3.2 Thema 1 Preventie: voorkom dan wel beperk de noodzaak van maatschappelijke 
ondersteuning 
 

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven, blijkt uit onderzoek dat zo’n 80% van de inwoners zich wel redt, al dan 

niet met behulp van de sociale omgeving. Ongeveer 15% heeft enige hulp nodig en zo’n 5% heeft 

structureel ondersteuning nodig. De groep die mogelijk behoefte heeft aan maatschappelijke ondersteuning 

neemt de komende jaren (naar verwachting) toe: doordat de bevolking van Harderwijk in het algemeen 

groeit, maar vooral ook door de vergrijzing en door de economische recessie. Daarnaast wordt de 

gemeente door de overheveling van taken van de AWBZ naar de Wmo verantwoordelijk voor nieuwe 

doelgroepen.  

 

De gemeente Harderwijk wil in het beleid zoveel mogelijk proactief optreden om de risicofactoren die 

deelname aan de samenleving bemoeilijken, in te perken. Inwoners die te maken hebben met deze 

risicofactoren en behoefte hebben aan ondersteuning, willen we zo vroeg mogelijk signaleren en 

ondersteunen. De gemeente Harderwijk zet daarom in op preventie, om zo de noodzaak van 

maatschappelijke ondersteuning (zoveel mogelijk, zo lang mogelijk) te voorkomen. Het is effectiever én 

efficiënter om problemen aan de voorkant op te lossen. Met preventie richten we ons op het voorkómen dat 

mensen een participatieprobleem krijgen (de 80%) en het voorkómen dat bij mensen met een 

participatieprobleem dit probleem vergroot (de 15 en 5%). Mensen kunnen daardoor makkelijker 

participeren en er is minder beroep nodig op maatschappelijke ondersteuning. 

 

De algemene doelstelling is dat we door preventie voorkomen dat inwoners minder goed kunnen meedoen 

dan zij willen, en dat bij inwoners met participatieproblemen dat het probleem niet verergert. We richten ons 

daarbij op de volgende onderdelen:  

- ontmoeten: bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid (3.2.1) 

- preventief jeugdbeleid: bevordering van probleemloos en gezond opgroeien van jeugdigen in het 

gezin (3.2.2) 

- actieve levensstijl: bevorderen van zelfstandig wonen, mobiliteit en participatie in sociale netwerken 

ondanks beperkingen (3.2.3) 

Deze onderdelen staan omschreven in de hierop volgende subparagrafen.  

 

3.2.1 Ontmoeten: bevordering van sociale samenhang en leefbaarheid (prestatieveld 1, 2, 4, 5) 

 

Wat is het idee? 

We zetten in op het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid door het ‘ontmoeten’ te 

bevorderen. Zo leren mensen elkaar kennen, kunnen netwerken ontstaan, waardoor de sociale samenhang 

en leefbaarheid bevorderd kan worden. Uiteindelijk kan hierdoor weer het beroep van inwoners op 

professionele zorg- en welzijnsvoorzieningen verminderen. 

Sociale samenhang is de ‘mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun 

betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven, als inwoner in de maatschappij en 

als lid van de samenleving’. Een sterk sociaal vertrouwen in een buurt kan een positieve bijdrage leveren 

op bijvoorbeeld het doorbreken van (dreigend) isolement. En met name kwetsbare groepen en individuen 

zijn geholpen met een groter sociaal vertrouwen, waarbij buurtgenoten sneller hun helpende hand 
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uitsteken. Ook wordt de integratie van mensen met een verschillende etnische achtergrond bevorderd. Een 

ander aspect is dat het bevorderen van sociale samenhang zoals hierboven beschreven weer positieve 

effecten heeft op de gezondheid (en dus minder kans op gezondheidsproblemen)7. Zeker als bewoners zelf 

actie ondernemen, kan dit het sociaal vertrouwen binnen een buurt vergroten. Leefbaarheid in het kader 

van de Wmo laat zich definiëren als het wonen in een prettige en veilige omgeving: een omgeving die 

uitnodigt om mee te doen. Hierbij is het ook van belang dat er de mogelijkheid is om thuis of in de buurt 

gebruik te kunnen maken van eenvoudige zorg- en welzijnsdiensten- en praktische hulpdiensten, zodat ook 

inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning, meedoen in de omgeving. Het stimuleren van 

laagdrempelige en toegankelijke zorg-, welzijns- en praktische hulpdiensten komt ook aan de orde bij 

‘actieve levensstijl’ (paragraaf 3.2.4). 

 

Bij het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid zijn vooral de inwoners zelf aan zet. De 

gemeente heeft de afgelopen jaren ingezet op het ontwikkelen van een Harderwijker wijkaanpak (wijk- en 

buurtgericht werken) in de wijken Zeebuurt en Stadsdennen. Doelen van deze aanpak zijn: het vergroten 

van de leefbaarheid in de wijken, als gemeente meer bewonersgericht werken en de zelfredzaamheid van 

de (wijk-)gemeenschappen vergroten. De wijkaanpak wordt tussen 2012 en 2015 uitgebreid naar de andere 

wijken. Het verbeteren van leef- en woonklimaat vindt plaats in aansluiting met het welzijnswerk, de 

woningcorporaties en de politie. Er wordt gestreefd naar een vraaggestuurd welzijnsaanbod dat in de 

directe omgeving voorhanden is.   

 

Tot slot zet de gemeente Harderwijk in de preventieve activiteiten daar waar een (combinatie van) 

problemen zich afspeelt, vroegtijdig gesignaleerd wordt en gericht doorverwezen. Hierbij kan gedacht 

worden aan problemen op het gebied van (zwaar) overbelaste mantelzorgers, jeugdoverlast, vroegtijdig 

schoolverlaten, schuldenproblematiek, verslaving, dakloosheid en huiselijk geweld. In de afgelopen 

beleidsperiode zijn er vele activiteiten op dit terrein ontplooid. Er zijn voorlichtingbijeenkomsten, trainingen 

en deskundigheidsbevordering verzorgd en gegeven aan de diverse intermediaire doelgroepen en 

vrijwilligers. De signalen in termen van eenzaamheid, gevoelens, gedrag, geestelijk en lichamelijke klachten 

kunnen richtinggevend zijn voor het vinden van een passend aanbod. Door de terugtredende overheid zal 

komende jaren het beroep op (zorg)vrijwilligers en mantelzorgers (lees: informele zorg) toenemen. Het is 

daarom van groot belang dat deze mensen over de nodige kennis beschikken om de problemen in hun 

nabije omgeving vroegtijdig te signaleren.    

 

Doelstellingen: wat willen we bereiken    

We zetten in op: 

1. het faciliteren van ontmoetingen in de buurt / wijk: doordat mensen elkaar ontmoeten, zullen ze 

elkaar leren kennen. Dit is de noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van sociale verbanden 

en onderling vertrouwen.8 We doen dit door te voorzien in ontmoetingsruimte en activiteiten vanuit 

het welzijnswerk en buurtteams. 

2. het faciliteren van bewoners die initiatieven nemen in hun buurt/wijk. Deze aanpak wordt in heel 

Harderwijk ingezet, waarbij buurtbudgetten worden ingezet voor initiatieven vanuit de inwoners 

zelf. Zo wordt de sociale samenhang gestimuleerd.  

3. het faciliteren van het betrekken van jongeren bij hun buurt / wijk: het betrekken van jongeren bij 

hun buurt / wijk voorkomt overlast en de jongeren ontwikkelen zich tot actieve inwoners als zij 

                                                 
7 Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld de relatie tussen sociale steun en de lichamelijke en psychische gezondheid. Het lichaam 
reageert op sociale steun. In meerdere onderzoeken zijn positieve verbanden tussen gezondheid en sociale cohesie 
aangetoond.  
 
8 WRR: door investeringen in kleinschalige activiteiten worden georganiseerde verbanden versterkt, onder meer door het 
verbeteren van ontmoetingsplekken. 
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volwassen zijn (o.a. inzet van Jongerenplatform). Anderzijds zetten we in op het bestrijden van 

jeugdoverlast, met waar mogelijk inzet op communicatie tussen de jeugd en de buurtbewoners  

4. Bevorderen van de verbinding met het sportbeleid en kijken hoe sportactiviteiten kunnen worden 

ingezet ter bevordering van sociale samenhang en leefbaarheid, (bijvoorbeeld door inzet van  

combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches). 

5. Bevorderen van deskundigheid ten behoeve van vroegtijdige signalering van problemen bij 

intermediairs, mantelzorgers en vrijwilligers. 

 

In het kader geven we aan welk beleid we tot en met 2015 op hoofdlijnen hebben ingezet en ontwikkeld, en 

naar welke maatschappelijke effecten we kijken om de effectiviteit van het beleid te beoordelen.  

 
Beleidsresultaten 2015 op hoofdlijnen 
1. Gemeentelijk accommodatiebeleid is vastgesteld en geïmplementeerd. Een onderdeel hiervan is vaststellen van de 
uitgangspunten voor de rol van maatschappelijke accommodaties, waaronder ontmoetingsruimtes als buurt- en 
wijkhuizen. 
2. De wijkaanpak is doorontwikkeld en geïmplementeerd op het terrein welzijn en sociale vernieuwing.  
3. Initiatieven waarbij jongeren worden betrokken bij de wijk zijn bevorderd en het jeugdinterventiewerk is voortgezet.  
4. Inzetten van sport als middel om Wmo-doelstellingen te behalen.  
5. Voortzetting deskundigheidsbevordering van intermediairs, mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers gericht op 
vroegsignalering. 
 
Maatschappelijke effecten 2015 
a  Het percentage actieve bewoners in de buurt neemt toe. (tweejaarlijkse integrale veiligheidsmonitor) 
b  De tevredenheid over de buurt neemt toe. (id) 
c  Het percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt neemt toe. (id)    
d  Het percentage bewoners dat geen contact heeft met buren is gedaald. (id) 
e  Aantal overlastincidenten met jongeren is verminderd. (jaarlijkse politiecijfers) 

 

Inzet vanuit andere beleidsterreinen  

- Vanuit het kunst- en cultuurbeleid wordt gekeken hoe cultuur kan worden ingezet als instrument 

voor sociale cohesie. Zo wordt onder andere samenwerking gezocht met de brede scholen en zijn 

twee combinatiefuncties Cultuur aangesteld. 

- Vanuit het lokaal onderwijsbeleid is een brede scholen-beleid vastgesteld. In Harderwijk richt dit 

zich onder andere op het stimuleren van sociale samenhang in de wijk. Er zijn op dit moment twee 

Brede scholen, in de wijk Drielanden en Stadsdennen. 

- Vanuit het preventieve gezondheidsbeleid wordt ingezet op sociale activering: het activeren van 

bewoners om zelf activiteiten te organiseren rond het thema gezonde leefstijl (bijvoorbeeld het 

project Goed Bezig).  

- Vanuit het sportbeleid zijn de speerpunten ‘Samenwerking buurt, onderwijs, sport en welzijn’ en 

‘laagdrempelige sportmogelijkheden in de buurt’ relevant.  

- Het gemeentelijk veiligheidsbeleid richt zich onder andere op inbraakpreventie, verminderen van 

overlast door veelplegers, aanpak van jeugdoverlast en verkeershandhaving in de buurt, kortom 

een veiliger woonomgeving.  

- Vanuit het woonbeleid zijn afspraken met de woningcorporaties gemaakt over inzet op de 

leefbaarheid. Het nieuwe beleidsplan wonen verwijst naar de nog op te stellen nota wijkaanpak 

voor verdere afspraken over leefbaarheid. 

- De wijkaanpak zet in op eigen initiatieven van buurtbewoners, die daarbij gebruik kunnen maken 

van buurtbudgetten.  
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3.2.2  Preventief jeugdbeleid: bevorderen van probleemloos en gezond opgroeien van 

jeugdigen in het gezin (prestatieveld 1, 2, 3, )  

 

Wat is het idee? 

De gemeente is verantwoordelijk voor het preventief jeugdbeleid, en de aansluiting tussen de preventieve 

jeugdzorg en de jeugdzorgketen. De preventie richt zich ook hier op het voorkómen van problemen, en het 

voorkómen dat lichte problemen verergeren. Dit zou het meedoen in de samenleving kunnen belemmeren.  

 

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het bieden van veiligheid, opvoeding en ontwikkelingskansen aan 

hun kind. Maar het gezin is niet de enige plaats waar het kind opgroeit. Met name professionals in de 

kinderopvang, peuterspeelzalen en basis/voortgezet onderwijs leveren een belangrijke bijdrage als mede- 

opvoeders. En dat doen ook de buurt, sportvoorzieningen, instellingen voor cultuureducatie, het jeugdwerk 

en jeugdwelzijnswerk. Allemaal spelen ze een rol: ‘It takes a village to raise a child’. Belangrijke aspecten 

voor het preventieve jeugdbeleid zijn:  

- veilige en stimulerende opgroeiomgeving: het bevorderen van een veilige, positieve omgeving voor 

jeugdigen om in op te groeien. Hierbij wordt ingezet op het stimuleren van beschermende factoren 

(zoals sociale controle in de buurt) en het minimaliseren van risicofactoren (zoals hoe ouders 

tegenover het alcoholgebruik van hun kinderen staan).  

- bevorderen van een positieve opvoedstijl (binnen het gezin, school, sociale omgeving). Een 

positieve opvoedstijl van ouders is een belangrijke factor. Zo blijkt uit onderzoek dat een gezonde 

leefstijl vaker voorkomt bij jongeren met ondersteunende ouders: positief ondersteunende en 

betrokken ouders vergroten de kans op jongeren met een gezonde leefstijl (veilig vrijen, gezond 

eten, niet roken en lagere alcoholconsumptie). Weinig emotionele steun door ouders leidt vaker tot 

psychische problemen.   

- optimaliseren van de preventieve zorg: hier gaat het om het bieden van positieve ondersteuning 

van jeugd en hun ouders bij lichte opvoedproblemen om te voorkomen dat de problematiek zich 

verergert. In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken de kernpartijen GGD Gelre-IJssel, Icare 

Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe, Bureau Jeugdzorg en MEE 

Veluwe samen. In het CJG kunnen alle opvoeders en jongeren terecht met alle vragen over 

opvoeden en opgroeien.  

 

Doelstellingen: wat willen we bereiken 

We zetten in op:  

1. bevorderen van een veilige omgeving om op te groeien door het beperken van de risicofactoren en 

het versterken van de beschermende factoren (zoals sociale controle in de buurt). Dit doen we op 

basis van de nulmeting in het onderzoek ‘Communities that Care’ (CtC). 

2. binnen het gezin (en school, sociale omgeving) bevorderen van een positieve opvoedstijl door 

verdere ontwikkeling en inzet van de Triple P-methodiek (Positief Pedagogisch Programma).  

3. bevorderen van de laagdrempeligheid van het CJG als opvoedvoorziening voor iedereen, zodat 

signalen dat hulp nodig is al vroeg worden opgevangen. Het loket is zichtbaar, en vindbaar, en 

mogelijkheden van e-consulting worden uitgebreid. En het CJG werkt outreachend. We benoemen 

hier bewust de laagdrempeligheid van de voorziening als doelstelling, en niet het vergroten van het 

bereik. Het is moeilijk aan te geven of een groter bereik nu juist een gewenst maatschappelijk 

effect is of niet: bevorder je juist een bereik van instanties van mensen die eerder hun vragen in de 

eigen kring ‘oplosten’? Creëer je je eigen vraag? Een ander dilemma is dat uitgaande van 

laagdrempeligheid niet alle eerste contacten meteen worden geregistreerd.  

 

In het kader geven we aan welk beleid we tot en met 2015 op hoofdlijnen hebben ingezet en ontwikkeld, en 

naar welke maatschappelijke effecten we kijken om de effectiviteit van het beleid te beoordelen.  
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Beleidresultaten 2015 op hoofdlijnen 
1. Uitkomsten van het onderzoek Communities that care zijn verwerkt in een integraal jeugdbeleid 
2. De Triple-P methodiek is uitgerold binnen alle organisaties die samenwerken in het CJG 
3. Het CJG heeft ingezet op laagdrempeligheid en toegankelijkheid, voortzetting van de bestaande aanpak van 1 
zorgcoördinator (als aanspreekpunt voor het gezin) en verdere uitwerking hiervan in de aanpak ‘1 gezin, 1 plan’ bij de 
transitie Jeugdzorg. Er is een sluitende zorgstructuur (bv gebruik verwijsindex door welzijn, zorg en onderwijs) 
 
Maatschappelijke effecten 2015 
a  De beschermende factoren in de omgeving van jongeren zijn sterker geworden en de risicofactoren zijn. verminderd. 
(herhaling onderzoek Communities that Care). 
b  Continueren van 100% bereik van de jeugdgezondheidszorg vanuit het CJG.  
c  Als de monitor van het CJG is geïmplementeerd kunnen nadere maatschappelijke effecten worden benoemd. 

 

Inzet vanuit andere beleidsterreinen  

- In het kunst- en cultuurbeleid zijn de doelgroepen jeugd en jongeren als prioriteit benoemd.  

- Vanuit het lokaal onderwijsbeleid richt de gemeente zich op onderwijsachterstanden. Harderwijk wil 

70% van peuters met een verhoogd risico op taal- en ontwikkelingsachterstanden (anders dan door 

fysieke of psychische afwijkingen) bereiken. In dit verband is ook ouderbetrokkenheid erg 

belangrijk. Verder zet de gemeente zich in voor het ontwikkelen van Brede scholen (beleid 

vastgesteld in 2011), waarbij activiteiten worden ingezet om de zelfontplooiing van kinderen te 

bevorderen. Tot slot is de gemeente verantwoordelijk voor de controle op de leerplicht en het 

voorkomen van voortijdige schooluitval: deze taken worden regionaal uitgevoerd.  

- In het preventieve gezondheidsbeleid (ook vast te stellen in 2012) is de jeugd de belangrijkste 

doelgroep. Aandachtspunten zullen zijn: overgewicht, diabetes, depressiepreventie, 

alcoholmatiging en gezonde seksualiteit.  

- Vanuit het sportbeleid is er aandacht voor de deelname van minder actieve jeugd (kinderen met 

overgewicht, allochtone jongeren). Daarnaast wordt verbinding gezocht tussen school, 

sportvereniging en buurt (bijvoorbeeld buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen).  

- In het veiligheidsbeleid is specifieke aandacht voor het thema Jeugd en Veiligheid, waarbij onder 

andere aandacht voor de aanpak jeugdcriminaliteit, jeugdoverlast, schoolveiligheid, loverboys en 

het alcoholmatigingsbeleid.  

 

 

3.2.3  Actieve leefstijl: bevorderen van zelfstandig wonen, mobiliteit en participatie in sociale 

netwerken ondanks beperkingen (prestatieveld 1, 3, 4, 5, 6)   

 

Wat is het idee? 

Gezondheidspreventie is op verschillende manieren relevant voor het Wmo-beleid. Door een gezonde 

leefstijl heb je minder kans op gezondheidsproblemen die het ‘meedoen’ kunnen bemoeilijken. Het 

bevorderen van een gezonde leefstijl van individuele inwoners (waaronder ook de jeugdgezondheidszorg) 

valt onder het preventieve gezondheidsbeleid (Wet Publieke Gezondheid). Dit beleid staat in een aparte 

nota beschreven. In deze Wmo-nota richten we ons op de andere aspecten van de relatie tussen 

gezondheid en belemmeringen om mee te doen. Het gaat dan om belemmeringen met betrekking tot 

zelfstandig wonen, mobiliteit en deelname aan sociale netwerken.  

- Wonen. Met name bij ouderen kunnen we preventief beleid voeren. Uit onderzoek blijkt dat 

ouderen het liefst zo lang mogelijk in het eigen huis blijven wonen. Dit kan op verschillende 

manieren bevorderd worden. Enerzijds vanuit het idee van ‘veiligheid’: voorkomen van lichamelijke 

beperkingen door valpartijen9. Anderzijds door de toe- en doorgankelijkheid van woningen te 

bevorderen. Door zelf tijdig verantwoordelijkheid te nemen voor het aanpassen van de woning kan 

men ondanks eventuele lichamelijke beperkingen langer zelfstandig wonen. 

                                                 
9 Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij 55-plussers. Met name 75-plussers en vrouwen hebben relatief vaak 
een valongeval (Gezondheid op de Noord-Veluwe, GGD Gelre IJssel). 
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- Mobiliteit: hierbij denken we aan een goed ingerichte openbare ruimte (bijvoorbeeld voor mensen 

met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen), de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en 

collectief vervoer om zo mobiel te kunnen zijn. 

- Levensloopbestendige wijken. We streven naar wijken met voldoende voorzieningen (winkels, 

zorgvoorzieningen) op redelijke afstand. Hierbij geldt wel dat de rol van de gemeente beperkt is. 

Wij kunnen bij initiatieven vanuit de markt bekijken hoe wij dit zo goed mogelijk kunnen faciliteren, 

maar wij kunnen zelf geen initiatieven nemen (zie ook het Woonbeleid). Daarnaast streven we naar 

een toegankelijke openbare ruimte, waardoor de mobiliteit van inwoners met beperkingen wordt 

bevorderd. 

- Participatie in sociale netwerken. Het is wetenschappelijk bewezen dat hoe actiever men is, hoe 

minder groot de zorgvraag/behoefte is. Een actieve levensstijl betekent dat er sprake is van in 

enige mate structurele deelname aan maatschappelijke activiteiten in de sfeer van werk, opleiding, 

vrijwilligerswerk, lidmaatschap van verenigingen, culturele of recreatieve participatie, onderhouden 

van sociale contacten of buurtparticipatie. Het gaat dus niet alleen over een actieve levensstijl in de 

zin van bewegen, maar ook om het hebben van een structuur in de tijdsbesteding en het buiten de 

deur komen voor andere redenen dan huishoudelijke taken/zorg. Dit alles zorgt ervoor dat men de 

mogelijkheid heeft om te participeren in sociale netwerken (in welke mate dan ook).  

  

Doelstellingen: wat willen we bereiken   

We richten ons op: 

1. het bevorderen van het zolang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen. Onder andere door 

voorlichting over valpreventie, waardoor het aantal ouderen dat door valpartijen lichamelijke 

beperkingen oploopt, kan worden verminderd.  

2. voortzetting van proactieve huisbezoeken. Dit vindt plaats zowel vanuit het ouderenwerk als vanuit 

de klantmanagers Wmo. Deze huisbezoeken hebben een signalerende functie, maar ook krijgen 

de inwoners zo informatie en advies op maat.  

3. het binnen de mogelijkheden bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare ruimte door 

deze zodanig in te richten dat inwoners in rolstoel of per scootmobiel, maar ook slechtzienden en 

blinden zich hier veilig kunnen bewegen. Bij de aanleg van straten en wegen worden deze (deels) 

afgestemd op de toegankelijkheid voor inwoners in rolstoel of scootmobiel. 

4. indien initiatiefnemers zich melden om gemaks- en zorgdiensten in de wijken op te starten, 

proberen wij zoveel mogelijk te faciliteren. In het Masterplan Zorg en Welzijn (2008) staat het 

beleidsvoornemen om voldoende zorg- en welzijnsvoorzieningen te realiseren. In dit spreidingsplan 

staan vijf wijksteunpunten gepland. Twee daarvan zijn inmiddels gerealiseerd. Komende periode 

wordt gekeken hoe dit vorm kan krijgen in Stadsweiden/ Slingerbos, Tweelingstad en het 

Centrumgebied (Binnenstad, Zeebuurt, Friese Gracht en Waterfront). 

5. het bevorderen van participatie in sociale netwerken, door zorg te dragen dat de voorzieningen in 

Harderwijk ook beschikbaar zijn voor mensen met een beperking. Het gaat dan om de 

toegankelijkheid van gebouwen, om mogelijkheden voor aangepast sporten, en om activiteiten 

voor inwoners met gezondheids- of verstandelijke beperkingen of voor inwoners met een zeer 

kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.  

 

In het kader geven we aan welk beleid we tot en met 2015 op hoofdlijnen hebben ingezet en ontwikkeld, en 

naar welke maatschappelijke effecten we kijken om de effectiviteit van het beleid te beoordelen.  

 
Beleidsresultaten 2015 op hoofdlijnen 
1.Bevorderen van het zelfstandig wonen door voorlichting aan 55-plussers en andere relevante doelgroepen.  
2.Bestaande proactieve ouderenbeleid (huisbezoeken) blijft behouden (in 2010 bereik van 220 personen).  
3.Bij inrichting van de openbare ruimte is rekening gehouden met inwoners met beperkingen en er is een nota 
Toegankelijkheid openbare ruimte opgesteld. 
4.Voortzetting stimuleren van activiteiten voor mensen met beperkingen door subsidies te toetsen op de Wmo-
beleidsdoelstellingen en er is onderzocht of de participatieladder breed kan worden ingezet als beleidsinstrument. 
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Maatschappelijke effecten 2015 
a Percentage ouderen (75 plus) dat zelfstandig woont, stijgt. (vierjaarlijkse GGD-monitor) 
b Het percentage inwoners dat lid is van een (sport)vereniging stijgt. (vierjaarlijkse GGD-monitor) 
c Een stijging van het percentage sporters met beperkingen, die lid is van een sportvereniging. (Onderzoek Aangepast 
Sporten, Gelderse Sportfederatie) 

 

Inzet vanuit andere beleidsterreinen  

- Vanuit het kunst- en cultuurbeleid is een aantrekkelijke leefomgeving en goede en mooie openbare 

ruimte een doelstelling. Twee andere doelstellingen die relevant zijn voor dit onderwerp zijn ‘Kunst 

en cultuur in Harderwijk zijn goed toegankelijk voor alle inwoners en bezoekers’ en ‘Prioriteit voor 

[..]  de lagere inkomens’. Door de keuze van de raad voor scenario ‘vasthouden’ bij de Kunst- en 

Cultuurnota zijn hiervoor beperkte middelen beschikbaar (bijvoorbeeld geen Stadspas). 

- Het gemeentelijk minimabeleid: daarbij denken we vooral aan de maatschappelijke 

bijdrageregeling. Inwoners met een laag inkomen krijgen een financiële bijdrage om de kosten van 

deelname aan een sportclub, culturele vereniging etc. te bekostigen. 

- Voor deelname in sociale netwerken is ook het participatiebeleid van belang. Dit krijgt onder 

andere uitvoering door volwasseneneducatie (bieden van kansen om laaggeletterdheid en 

analfabetisme aan te pakken en mogelijkheden om onafgemaakte opleidingen af te ronden)10 en 

arbeidsre-integratie: de mogelijkheden voor mensen die niet op eigen kracht een plek als 

werknemer weten te verwerven. Vanaf 1 januari 2013 gaat het daarbij vooral om de 

loondispensatieregeling. 

- Vanuit het preventieve gezondheidsbeleid zijn de relevante speerpunten voor het nieuwe beleid 

2012-2016: zorg en sport dichtbij in de buurt (herkenbare en toegankelijke zorgvoorzieningen in de 

buurt of digitaal bereikbaar, veilig sporten, bewegen en spelen in de buurt), bevorderen van een 

omgeving waarin de ‘gezonde’ keuze makkelijk is, en extra aandacht voor jeugd. In het milieubeleid 

komt preventief gezondheidsbeleid aan de orde, in de zin van voorkomen van 

gezondheidsklachten door verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving (op de aspecten 

geluid, licht, geur, lucht en bodemkwaliteit en externe veiligheid). Ook de klimaatambities dragen 

hier aan bij. 

- In het ruimtelijk beleid wordt ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen in het rijksbeleid gericht op 

de bevordering van meergeneratie-woningen en meegroeiwoningen11. Mensen die bij hun eigen 

huis een tijdelijk onderkomen willen bouwen om een ziek familielid te verzorgen, krijgen het 

gemakkelijker. Het kabinet wil de regels vereenvoudigen en de procedures versnellen. In 

Harderwijk wordt hier in de nieuwe bestemmingsplannen rekening mee gehouden. 

- Vanuit het gemeentelijk sportbeleid wordt sporten in het algemeen en het sporten voor kwetsbare 

doelgroepen bevorderd (de minder actieve senioren, mensen met beperkingen). 

- Vanuit het beleid openbare ruimte (verkeer, inrichting) is er bij nieuwe wijken aandacht voor nieuwe 

wijken/wegen om deze voor iedereen, ook met lichamelijke beperkingen, toegankelijk te houden. 

Ook is er nadrukkelijk aandacht voor veilige deelname aan het verkeer door specifieke 

doelgroepen (kinderen, jonge automobilisten, oudere automobilisten).  

- Het woonbeleid van de gemeente kent een aantal beleidsvoornemens gericht op het bevorderen 

van zelfstandig wonen van ouderen, zoals het adviseren van ouderen die zolang mogelijk in hun 

eigen woning willen blijven wonen (project Gewoon Gemak), maar ook het creëren van aanbod 

voor ouderen die nog 1x een verhuisstap willen maken. Daarnaast kent de gemeente een beleid 

voor aanpasbaar bouwen.  

                                                 
10 Dit valt overigens vanaf 1 januari 2013 onder met middelbaar onderwijs. 
11 De voorgestelde wijzigingen betreffen: verruiming van mogelijkheden om mantelzorgwoningen zonder omgevingsvergunning 
te plaatsen, procedurele vereenvoudiging als voor plaatsing van een mantelzorgwoning wel een omgevingsvergunning is vereist 
en verruiming van de maximale termijn waarin een tijdelijke mantelzorgwoning in stand mag worden gehouden. 
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3.3 Thema 2 Kracht: uitgaan van eigen kracht en de kracht van de samenleving 
(prestatieveld 1,2,3,4,5,6) 
 

De verzorgingsstaat in Nederland verandert in een participatiestaat. De rol tussen overheid en burger 

ondergaat daarmee een fundamentele wijziging. Voor de Wmo betekent dit, dat de overheid niet zozeer 

‘zorgt voor ..’, maar ‘zorgt dat iemand het zelf weer kan’. 

 

Zoals aangegeven in het begin van dit hoofdstuk kunnen de meeste inwoners zelfstandig meedoen, heeft 

zo’n 15% enige ondersteuning nodig en zo’n 5% structurele ondersteuning. Eigen kracht is gericht op deze 

groepen: wat kunnen zij wel, eventueel met behulp van hun omgeving? De ondersteuning van de gemeente 

richt zich op het begeleiden van mensen bij het zoeken naar een oplossing voor hun hulpvraag. Daarnaast 

zetten we in op de ‘kracht van de samenleving’ gericht op de 80% inwoners die zichzelf wel redt. De kracht 

van de samenleving draait om de sociale samenhang, het onderlinge vertrouwen en de bereidheid van 

inwoners om elkaar te helpen: het omzien naar elkaar. Wat kunnen deze inwoners betekenen voor de 

genoemde groepen? Hoe kunnen we met elkaar een inclusieve maatschappij bereiken, waarin inwoners 

met beperkingen ‘gewoon’ mee kunnen doen? Dit zit ook nadrukkelijk in de Wmo verankerd: In de Wmo is 

vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. 

Vrijwilligerswerk, mantelzorg, intensieve vrijwilligerzorg en sociale activering zijn de bouwstenen die 

bijdragen aan de sociale samenhang en die het risico van sociale uitsluiting van kwetsbare burgers 

vermindert. Door de kanteling van de Wmo wordt ‘zorg en welzijn’ in eerste instantie vooral de 

verantwoordelijkheid van burgers onderling. 

 
Wij zijn ons ervan bewust dat voor het succes van dit beleid de inwoners van Harderwijk de sleutel zijn. 

Daarom zullen wij de komende vier jaar inzetten op een informatiecampagne over deze beleidsomslag. Dit 

wordt toegelicht in hoofdstuk 5 (Communicatie en Participatie).  

 

3.3.1 Wat kun je zelf: bevorderen van eigen kracht (eventueel met behulp van het eigen 

netwerk)  

 

Wat is het idee? 

In de komende jaren wordt een steeds groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners, om zelf 

het ‘participatieprobleem’ op eigen kracht en eventueel met inschakeling van de directe omgeving op te 

lossen. De gemeente is niet meer uitsluitend een voorzieningenloket (waar wordt geredeneerd vanuit een 

 

individuele 
voorziening: 
bv rolstoel,  
praktische 
thuisbegelei
ding 

zelf regelen met behulp van sociaal netwerk: overheid ondersteunt mensen waar nodig met 
zoeken naar oplossingen in hun eigen netwerk (via instellingen) 

Collectieve voorzieningen: als de oplossing 
onvoldoende in de eigen omgeving gerealiseerd 

wordt, kan gekeken worden naar collectieve 
voorzieningen: bv maatschappelijk werk, 

dementieconsulent, maaltijdenvoorziening.  
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individueel recht/claim op voorzieningen), maar een plek waar je in gezamenlijkheid tot oplossingen komt 

om de participatie te bevorderen. Dit noemen we de Kanteling van de Wmo.  

 

De gemeente Harderwijk past daarom een nieuwe manier van indiceren toe. De gespreksvoering vindt 

plaats bij de aanvragers thuis, letterlijk ‘aan de Keukentafel’. In het gesprek is de eerste stap de 

vraagverheldering: wat is het probleem bij het meedoen?  

Bij het zoeken naar een oplossing wordt uitgegaan van eigen redzaamheid en netwerk in plaats van toe 

redeneren naar beschikbare voorzieningen. Wat kan iemand wél? Er wordt gekeken wat de inwoner zelf 

heeft gedaan om zijn /haar participatieprobleem op te lossen. Hoe ziet het netwerk van deze persoon eruit 

en welke ondersteuning kan worden gegeven door bijvoorbeeld familieleden, vrienden, buren? We kunnen 

als gemeente niet in zetten op dwang of regels voor mantelzorg. Dat is ook zeker niet wenselijk. Wel zullen 

we een beroep doen op het verantwoordelijkheidsgevoel. In dergelijke gevallen kunnen we wel kiezen voor 

de tijdelijke inzet van formele hulp, waarbij ondertussen met gesprekken vanuit dan wel de gemeente, dan 

wel intermediairs met de familie wordt gekeken hoe toch vorm kan worden gegeven aan de mantelzorg (wat 

kan er wel?). Uit het toegenomen belang van de ondersteuning vanuit het eigen netwerk volgt dat de 

gemeente ook inzet op een goede ondersteuning van mantelzorgers. Zij dienen goed op de hoogte te zijn 

van de ondersteuning die zij kunnen krijgen.  

 

We verwachten dat het beleid met de Kanteling effectiever is, in de zin dat het ‘participatieprobleem’ 

daadwerkelijk wordt aangepakt. Daarbij geldt dat het ‘zelf doen’ mensen meer voldoening geeft dan een 

afhankelijke rol bij een loket. Je houdt de regie over je eigen leven! Wij zijn ons ervan bewust dat deze 

ontwikkeling niet een kwestie is van alleen maar inzet van een nieuwe vraagtechniek, het vereist een 

cultuurverandering die zeker enige jaren zal kosten. Daarbij moeten we in de gesprekken ook aandacht 

houden voor vraagverlegenheid: uit onderzoek blijkt dat er veel weerstand bestaat bij hulpbehoevenden of 

zwaar belaste mantelzorgers om informele hulp te vragen of te accepteren. En de methode van de 

Kanteling vereist ook de ontwikkeling van een vorm van monitoring en nazorg, om na te gaan of het de 

inwoners ook daadwerkelijk lukt op eigen kracht.  

  
Eigen verantwoordelijkheid centraal bij ondersteuning 
Voor de rol van de Wmo-klantmanagers betekent de Kanteling dat zij de regie bij de vrager laat. Het bieden van 
ondersteuning wordt daarmee meer een ‘persoonlijk proces’ van de vrager. De klantmanager ondersteunt: moedigt de 
vrager aan, laat hem/haar zelf keuzes maken, maar is er voor de vrager als het zelf regisseren niet goed lukt.  
 
Daarnaast zetten we in op de inzet van de functie ‘levenscoach’. De levenscoach is een vaste contactpersoon die 
meerjarig gekoppeld is en wanneer nodig beschikbaar is voor coaching. 
- niet alleen de ‘vrager’ maar ook de gezins/netwerksituatie coacht,  
- alle levensdomeinen van de vrager overziet 
- alle contacten met andere hulpverleners overziet  
- beschikbaar is als de vrager behoefte heeft aan ondersteuning  
- indien nodig proactief coacht. 

 

Niet alleen de gemeente ‘kantelt’, maar ook de Wmo-partnerorganisaties die maatschappelijke 

ondersteuning bieden gaan steeds meer uit van eigen kracht. Vanuit de ontwikkeling van ‘Welzijn nieuwe 

stijl’ (zie het kader) wordt de ondersteuning van de welzijnsorganisaties gericht op het stimuleren van de 

zelfredzaamheid en op vergroting van het probleemoplossend vermogen. Bij het positieve 

opvoedingsprogramma Triple P wordt ingezet op het versterken van de autonomie van ouders, zodat zij op 

eigen kracht opvoedsituaties kunnen hanteren. Bij het CJG wordt bij de ondersteuning er op gelet dat 

ouders de regie over het proces rond hun kind blijven behouden. De ouders kunnen/mogen daarom 

bijvoorbeeld bij het overleg/activiteiten over hun kind aanwezig zijn, zodat ze optimaal geïnformeerd blijven. 

En in de maatschappelijke zorg wordt van de cliënten die gebruik maken van de nachtopvang ook een inzet 

verwacht, zoals het bezoeken van De Ontmoeting.  
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Welzijn nieuwe stijl (WNS)  
Het programma Welzijn nieuwe stijl is een stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS. Hoofddoelstellingen van 
het stimuleringsprogramma zijn: 
 
1.Gemeenschappelijker, gemeenten hebben een visie op de doelen die ze met de Wmo willen bereiken, op de inzet van 
het welzijn daarbij en de te bereiken maatschappelijke doelen.  
2.Professioneler/Effectiever, deze doelstelling richt zich enerzijds op organisaties, maar ook op gemeenten als 
opdrachtgever. Aanbieders van welzijn hebben een welzijnsaanbod dat is afgestemd op de visie van de gemeente en de 
vraag van de burger. Gemeenten sturen maatschappelijke partners beleidsrijker aan. Resultaatgericht is dus NIET 
sturen op producten maar op resultaten (output) en waar mogelijk op maatschappelijke effecten (outcome). 
3. Efficiënter:uitgaande van collectieve arrangementen, vroegtijdig en preventief ingrijpen en uitgaan van eigen kracht. 
 
Dit is uitgewerkt in 8 bakens:  
-   Gericht op de vraag achter de vraag,  
-   Gebaseerd op de eigen kracht van de burger,  
-   Direct er op af,  
-   Formeel en informeel in optimale verhouding,  
-   Doordachte balans van collectief en individueel,  
-   Integraal werken,  
-   Niet vrijblijvend maar resultaatgericht en  
-   Gebaseerd op ruimte voor de professional. 

 

Doelstellingen: wat willen we bereiken 

Onze doelstellingen zijn:  

1. Ondersteuning bieden bij participatieproblemen volgens de filosofie van De Kanteling, waarbij de 

cliënt zelf het participatieprobleem en de mogelijke oplossing daarvoor definieert. De inwoner kijkt 

naar eigen vaardigheden en het eigen netwerk (familie, vrienden, buurt). 

2. Zorgen voor een laagdrempelige informatievoorziening, advisering en begeleiding aan de inwoners 

die vragen om maatschappelijke ondersteuning. Dit doen we door enerzijds het beschikbaar stellen 

van informatie op laagdrempelige plekken, waar onder het Wmo-loket (digitaal, telefonisch, fysiek) 

en anderzijds door zoveel mogelijk afstemming tussen de verschillende organisaties die betrokken 

zijn bij maatschappelijke ondersteuning. 

3. Regie op ondersteuning. Het uitgaan van eigen kracht vraagt van de gemeente, burgers en 

maatschappelijke organisaties om creatieve ideeën over nieuwe ondersteuningsarrangementen. 

De gemeente wil educatie, training en deskundigheidsbevordering op regieversterkend werken 

stimuleren en faciliteren. Voor iedereen die kwetsbare mensen ondersteunt: vrijwilligers, 

mantelzorgers en professionele (welzijn)werkers betekent het versterken van eigen regie van 

inwoners dus ook ‘loslaten’: de burger de kans geven om zelf beslissingen te nemen, de ander 

leren vertrouwen.   

4. Ondersteuning van mantelzorgers, gericht op praktische steun, vergroten van informatie en kennis, 

emotionele ondersteuning en respijtzorg, om zo overbelasting te voorkomen. 

 

In het kader geven we aan welk beleid we tot en met 2015 op hoofdlijnen hebben ingezet en ontwikkeld, en 

naar welke maatschappelijke effecten we kijken om de effectiviteit van het beleid te beoordelen.  

 
Beleidsresultaten 2015 op hoofdlijnen 
1. Het Wmo-loket van de gemeente werkt volgens de werkwijze van De Kanteling (vanaf september 2012 vinden 
   de gesprekken met alle nieuwe gebruikers en bij herindicaties plaats volgens de Kantelingsmethode).  
   Ontwikkelen van monitoringsysteem en nazorg op de inzet van eigen kracht. 
2. Toegankelijke informatie- en adviesvoorziening in de wijken. 
3. Ontwikkeling van de functie ‘klantmanager’ en (bij ‘begeleiding’) de functie levenscoach. 
   Afstemming in werkwijze tussen gemeente en partnerorganisaties om zo optimaal in te zetten op eigen kracht 
    (zoals Triple P bij het CJG, vraaggericht werken bij de welzijnsorganisaties, Inzetten van Eigen kracht- 
    conferenties).  
4. Voortzetting van en ontwikkeling in het beleid voor ondersteuning van mantelzorgers (zie ook nota vrijwilligers- en 
mantelzorgbeleid). 
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Maatschappelijke effecten 2015  
a  Gebruikers van het Wmo-loket ervaren dat zij beter kunnen meedoen door ondersteuning vanuit het Wmo- 
    loket. (o.a. jaarlijks verplichte Wmo-tevredenheidsonderzoek) 
b  Meer inwoners verlenen mantelzorg. (vierjaarlijkse GGD-monitor) 
c  Het aantal overbelaste mantelzorgers daalt. (vierjaarlijkse GGD-monitor) 
d  Ouders kunnen zelf beter omgaan met lastige opvoedsituaties. (Beleidsinformatie CJG) 

 

Inzet vanuit andere beleidsterreinen  

- Vanuit het preventieve gezondheidsbeleid wordt ook uitgegaan van eigen kracht. Dat betekent dat 

niet de overheid maar de mensen zelf in eerste instantie aan zet zijn en verantwoordelijkheid 

dragen voor hun eigen gezondheid.   

- Vanuit het programma Dienstverlening heeft de gemeente Harderwijk een visie op Dienstverlening 

geformuleerd met als doel een aanzet om te schetsen hoe de dienstverlening in 2020 uit kan zien. 

Deze visie luidt: “de klant kan op verschillende manieren terecht om op ieder moment producten 

en/of diensten aan te vragen. Ongeacht het contactkanaal staat het menselijk aspect centraal. Het 

gemak en de eenvoud voor de klant staan voorop, zodat de klant weet wat hij kan verwachten. De 

klant is altijd een gesprekspartner van de gemeente12. Zowel visie als concept zijn ook voor de 

Wmo van belang. De gemeente faciliteert hierbij verschillende dienstverlenings- en 

informatiekanalen, het is aan de klant om de informatie te verkrijgen die voor hem/haar van belang 

is.  

- Participatiebeleid: de sociale dienst Veluwerand heeft in haar beleidsplan ook de zelfredzaamheid 

(eigen regie) van klanten als uitgangspunt.  

 

3.3.2 Kracht van de samenleving: inzet van ons allemaal  

 

Wat is het idee  

Mocht bovengenoemde stap van eigen kracht (en het eigen sociale netwerk) het participatieprobleem niet 

kunnen oplossen, kan gekeken worden of een voorziening of arrangement kan worden toegewezen. Het 

kan zijn dat wordt uitgekomen op de inzet van algemene / collectieve voorzieningen als maatschappelijk 

werk, een boodschappenservice, maaltijdservice op locatie, gebruik van de regiotaxi of klussendienst. 

Ofwel: hier komen we uit op de kracht van de samenleving.  

 

We zetten in op het betrekken van inwoners en actieve sociale netwerken (de civil society) bij de 

maatschappelijke ondersteuning. Wat kunnen inwoners betekenen als zorgvrijwilliger, als vrijwilliger bij de 

boodschappenplusbus, bij de voedselbank of bij maatjesprojecten. De gemeente wil hierbij ook inzetten op 

inzet van de reguliere sociale en maatschappelijke netwerken, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, wijk- 

en buurtnetwerken, de culturele organisaties en de levensbeschouwelijke organisaties. In hoofdstuk 2 

hebben we al geconstateerd dat de Harderwijkse samenleving hiervoor een goede uitgangspositie biedt. 

Harderwijk is wel een stad, maar door de schaalgrootte en compactheid ‘kent men elkaar’. Er is een rijk 

verenigingsleven en veel inwoners doen aan vrijwilligerswerk of mantelzorg. Veel ondersteuning en zorg 

vindt al daadwerkelijk plaats in kerken en verenigingen. Door de Maatschappelijke Stages (MaS) maken 

ook de meeste jongeren kennis met vrijwilligerswerk.  

In talloze buurten in Harderwijk zijn verschillende vormen van buurthulpdiensten te vinden. De gemeente wil 

met de juiste ondersteuning deze initiatieven laten opbloeien. Zonder deze ondersteuning lopen deze 

initiatieven in de buurten een zeker risico. Een fascinerend gegeven is namelijk dat buurtbewoners vaak wel 

bereid zijn om elkaar te helpen, maar dat zij een zekere terughoudend vertonen in het daadwerkelijk hulp 

bieden. Men wil zich niet ongevraagd met iemand bemoeien. Tegelijkertijd voelen mensen zich vaak 

bezwaard om anderen om hulp te vragen. Deze drempels tussen vraag en aanbod worden vraag- en 

handelingsverlegenheid genoemd. Met ondersteuning van professionele welzijnswerkers kan een 

                                                 
12De gemeente heeft het beeld over onze dienstverlening in 2020 neergelegd in de visie op dienstverlening, “oog voor de klant” 
en een dienstverleningsconcept “Klant in Zicht”. 
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buurthulpdienst opgezet worden. Deze diensten kenmerken zich door hun laagdrempelige karakter. Zij 

ondersteunen en stimuleren ondersteuning die bewoners van een buurt of wijk aan elkaar verlenen vanuit 

onderlinge betrokkenheid. Dit aanbod speelt zich af op het snijvlak van zorg en welzijn. De kern van deze 

ondersteuningsvorm is dat bewoners, zowel met als zonder beperking, samen verantwoordelijk zijn voor de 

organisatie ervan. Hierbij ontvangen ze ondersteuning van professionele welzijnswerkers.  

Overigens speelt ook wederkerigheid een rol: wat kan de inwoner die ondersteuning krijgt, zelf doen als 

bijvoorbeeld vrijwilliger bij een sportvereniging?  

 

Individuele voorzieningen 

Mocht het participatieprobleem van de cliënt niet (geheel) kunnen worden opgelost vanuit zijn eigen kracht 

en/of sociale netwerk, en zijn ook algemene of collectieve voorzieningen geen oplossing, dan komen we uit 

bij de individuele voorzieningen, zoals:  

- hulp bij het huishouden 

- woonvoorzieningen (woningaanpassingen, vergoedingen voor verhuizing en inrichting) 

- rolstoelen 

- vervoersvoorzieningen  

- ondersteunende diensten 

De verwachting is dat met de Kanteling van de Wmo (inclusief een gekantelde Wmo Verordening) en het 

ontwikkelen van Welzijn nieuwe stijl het aantal toegekende individuele voorzieningen relatief daalt (ten 

opzichte van het aantal aanvragers dat de komende jaren zal stijgen gezien de groei en uitbreiding van 

doelgroepen). Daarnaast worden meer collectieve voorzieningen aangeboden. Bij het werken met de 

methodiek ‘De Kanteling’ monitoren we diegene die zich met een hulpvraag bij het Wmo-loket meldt. Juist 

ook diegene die na het Keukentafelgesprek een arrangement aangeboden kreeg (waarbij geen noodzaak 

van een individuele voorziening is gebleken). Deze manier van werken bevordert het inzicht in de diverse 

doelgroepen. Zo kunnen we steeds beter anticiperen op de groeiende vraag om voorzieningen.  

 

Individuele voorzieningen kunnen worden geleverd in de vorm van ‘zorg in natura’ of een persoons-

gebonden budget. Bij zorg in natura wordt de zorg geleverd door een zorgorganisatie. Bij een 

persoonsgebonden budget ontvangt de aanvrager een bedrag om zelf hulp of een voorziening in te kopen. 

Dit bedrag komt dan in plaats van een individuele voorziening. Als meer individueel maatwerk nodig is, blijft 

de mogelijkheid van de PGB bestaan. 

 

Doelstellingen: wat willen we bereiken 

De doelstellingen waar we op inzetten zijn:  

1. het bevorderen van het doen van (zorg)vrijwilligerswerk, als inzet bij maatschappelijke 

ondersteuning en het stimuleren van wederkerigheid in de ondersteuning: wat kan de aanvrager 

betekenen voor de maatschappij?  

2. waarborgen dat algemene en collectieve voorzieningen daadwerkelijk een oplossing zijn voor het 

participatieprobleem door het monitoren (inzet levenscoach) van de hulpvrager die met een 

algemene of collectieve oplossing geholpen zijn.  

3. effectievere inzet van voorzieningen door het toepassen van de Kanteling: het probleemoplossend 

vermogen van inwoners wordt ge(re-)activeerd. Individuele voorzieningen worden toegekend in die 

gevallen waarin ze daadwerkelijk een oplossing vormen voor het participatieprobleem in plaats van 

dat ze worden toegekend vanuit een ‘claim’. 

4. efficiënte inzet van individuele voorzieningen: De gemeente Harderwijk huurt het leeuwendeel van 

de individuele voorzieningen (rolstoelen etc.). Heeft een inwoner een hulpmiddel tijdelijk of blijvend 

niet meer nodig, dan vindt inname van de voorziening plaats. Voor scootmobielen geldt dat zij 

vooral in de winterperiode door een deel van de vooral oudere inwoners niet worden gebruikt, 

waarna winterstalling volgt (de leverancier zet het hulpmiddel dan elders in, waardoor de gemeente 

minder lasten heeft). Er vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheid om tot poolvorming te 
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komen. Dat zou vooral kunnen gelden voor locaties waar zich concentraties van bijvoorbeeld 

scootmobielen voordoen. Door een scherpe prijsdaling vanaf 1 januari 2012 doet zich de vraag 

voor of poolvorming door de daarmee gepaard gaande beheerskosten nog wel lucratief zal blijken 

te zijn. 

 

In het kader geven we aan welk beleid we tot en met 2015 op hoofdlijnen hebben ingezet en ontwikkeld, en 

naar welke maatschappelijke effecten we kijken om de effectiviteit van het beleid te beoordelen.  

 
Beleidsresultaten 2015 op hoofdlijnen 
1  De gemeente implementeert een nieuw vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. In het Keukentafelgesprek stimuleren 
    van de wederkerigheid door aandacht in te ruimen voor wat iemand kan betekenen voor zijn omgeving.   
2  Toegankelijke sociale kaart (zowel digitaal als op papier) zodat er overzicht is van het aanbod 
   Toegankelijke informatie- en adviesvoorziening in de wijken. 
3  Verkrijgen van inzicht in hoe de gebruikers van het Wmo-voorzieningen met de verschillende soorten  
     ondersteuning (algemene /collectieve/ individuele) een oplossing vinden voor hun probleem.  
4. Kwaliteit van het Wmo-loket blijft op niveau 2011: doorlooptijden, tevredenheid, kwaliteitsafspraken met  
    Uitvoerders. Ontwikkeling van een scootmobielpool 
 
Maatschappelijke effecten 2015 
a   Meer inwoners zijn actief in het vrijwilligerswerk (vierjaarlijkse GGD-monitors)  
b   Meer verenigingen zijn maatschappelijk betrokken bij de doelstellingen van de Wmo   
c   Relatieve daling van percentage inwoners dat gebruik maakt van een individuele voorziening 
d   Relatieve stijging van het gebruik van collectieve voorzieningen  

 

Inzet vanuit andere beleidsterreinen  

- Vanuit het kunst- en cultuurbeleid richt de gemeente zich op ondersteuning van de 

amateurkunst(verenigingen) en versterking van de cultuureducatie. In navolging van de beoogde 

bezuiniging op cultuur vindt er een herijking plaats van het culturele veld. Waarbij cultureel 

ondernemerschap een voorwaardelijke denkrichting is. Daarbij wordt uitgegaan van een verdeling 

van verantwoordelijkheid op drie niveaus: ten eerste de gemeente (borging proces, kwaliteit en 

toegankelijkheid aanbod), de instellingen (cultureel ondernemerschap) en ten slotte de burger 

(burgerschapszin en vrijwilligerswerk).  

- Het sportbeleid richt zich op het ondernemerschap van de sportverenigingen. Hierbij wordt 

uitgegaan van een wederkerigheidsprincipe. Wat voor rol kunnen sportverenigingen spelen bij 

maatschappelijke uitdagingen?   

- Vanuit het preventieve gezondheidsbeleid wordt ook ingezet op de kracht van de samenleving. 

Betrokkenheid van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en 

zorgverleners is belangrijk. Het gaat om bijvoorbeeld buurtsportwerk en naschoolse activiteiten.  

- Ook in de wijkaanpak staat het bevorderen van het eigen initiatief van inwoners en de samenhang 

tussen de inwoners centraal. 
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3.4 Thema 3 Vangnet: zorgen dat de meest kwetsbare burgers ook mee kunnen doen 
 

Sommige inwoners bevinden zich in een zeer kwetsbare positie. Door een combinatie van problemen zoals 

schulden, verslaving, dakloosheid, beperkingen op psychisch vlak en/of door psychosociale klachten. 

Hierdoor komt de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving onder druk te staan en ligt 

verwaarlozing (van zichzelf) en overlast (voor andere inwoners) op de loer. In de Wmo is de zorg voor deze 

doelgroepen in de prestatievelden 7 tot en met 9 opgenomen. Het gaat hier zowel om volwassenen als 

jongeren.  

 

Beleid maatschappelijke zorg 

Het onderdeel maatschappelijke zorg voor mensen met complexe problemen is uitgewerkt in ‘Beleidsnota 

maatschappelijke zorg 2012-2015: van cliënt naar burger’. Deze is in april 2012 vastgesteld. De 

kernopdracht van dit beleid is dat de inwoners die ‘cliënt’ zijn van de maatschappelijke zorg toch een zo 

gewoon mogelijk leven kunnen leiden in hun eigen woonomgeving. Het gaat hierbij dan om de 

woonsituatie, het bereiken van een zinvolle dagbesteding (bijvoorbeeld dagactivering, welzijnsactiviteiten, 

cliëntenparticipatie, sport) en de verbinding met anderen. Hierbij wordt ook een inspanning (naar vermogen) 

van de cliënt verwacht.  

 

Het beleid op dit onderdeel is (zoals ook de voorgaande Wmo-periode) regionaal opgepakt, met Nunspeet, 

Ermelo, Elburg en Oldebroek. Harderwijk fungeert als trekker van het beleid. De vangnetstructuur is gericht 

op signaleren en lokaal leren omgaan met multi-probleemsituaties. Vroegtijdig signaleren en gezamenlijk 

met één trajectplan werken zijn hierin sleutelactiviteiten. Belangrijk om te constateren is, dat in deze nota bij 

de uitgangs- en aandachtspunten dezelfde Wmo-brede thema’s spelen:  

- Preventie. Een uitgangspunt van het beleid van de maatschappelijke zorg is het vroegtijdig 

signaleren van problemen. Bij het sociaal vangnetoverleg wordt bijvoorbeeld gekeken hoe dit een 

toenemend preventief karakter kan krijgen. En bij de ontwikkeling van het beleid voor 

schuldhulpverlening wordt ook ingezet op vroegtijdige ondersteuning. Zo wordt de instroom in de 

maatschappelijke zorg verminderd. 

- Eigen kracht en kracht van de samenleving: de problemen van de cliënten van de 

maatschappelijke zorg zijn van een andere orde van grootte dan voor de meeste andere inwoners 

die behoefte hebben aan ondersteuning. Maar ook bij deze cliënten kijken we wat de inwoner zelf 

kan doen om (stap voor stap) zijn /haar participatieprobleem op te lossen. Er wordt een inspanning 

naar vermogen gevraagd. En ook bij deze cliënten wordt gekeken of er mogelijkheden zijn voor 

ondersteuning vanuit een eigen netwerk. Zo bevorderen we dat er in enige mate uitstroom (met 

nazorg) plaatsvindt van cliënten uit de maatschappelijke zorg. Tot slot zetten we ook hierbij in op 

het realiseren van verbindingen tussen de maatschappelijke zorg met maatschappelijke 

organisaties, zoals bijvoorbeeld met sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en culturele 

organisaties.  

 

Harderwijkse aandachtspunten voor de maatschappelijke zorg in 2012 -2015 zijn: 

- ‘Nazorg ex-gedetineerden’. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Vanuit het NOG 

Veiligerhuis13 is besloten tot het instellen van een casusoverleg ex-gedetineerden, waarbij alle 

relevante organisaties samen per situatie een plan van aanpak voor nazorg opstellen.  

- Het ontwikkelen van één visie die vertaald wordt in een zelfde benadering van deze kwetsbare 

doelgroepen (dus zowel vanuit het Wmo-beleid als het veiligheidsbeleid als het beleid van de 

sociale dienst).  

 

                                                 
13 Het NOG Veiligerhuis is een samenwerkingsverband tussen 22 gemeenten, politie, justitie en zorg in Noord- en 
Oostgelderland 
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Aanpak huiselijk geweld 

De aanpak van huiselijk geweld staat beschreven in de ‘Regionale meerjarenvisie en plan van aanpak voor 

het voorkomen, signaleren en bestrijden van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de opvang van 

slachtoffers van dit geweld, 2012 tot en met 2015’. Apeldoorn als centrumgemeente heeft de regionale 

regie voor vrouwenopvang en bestrijding van huiselijk geweld, en zorgt voor een regionaal advies- en 

steunpunt huiselijk geweld en voor voldoende opvangplaatsen voor de vrouwenopvang. Harderwijk voert, 

samen met de andere Noordveluwse gemeenten, aanvullend beleid met betrekking tot huiselijk geweld. Het 

Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld is hierin een Harderwijks onderdeel. 

 

Doelstellingen 

In het kader geven we aan welk beleid we tot 2015 op hoofdlijnen hebben ingezet en ontwikkeld, en naar 

welke maatschappelijke effecten we kijken om de effectiviteit van het beleid te beoordelen.  

 
Beleidsresultaten 2015 op hoofdlijnen 
1   Doorontwikkelen van vroegsignalering van multiprobleemsituaties.  
2   Mensen in opvangsituatie (ook ex-gedetineerden) hebben te maken met 1 gemeentelijk kansgericht beleid. 
3   Voortzetting van het zo volledig mogelijk in beeld houden van de cliënten van de maatschappelijke zorg (zoals 
daklozen, chronisch verslaafden, slachtoffers (en daders) van huiselijk geweld).  
4  Iedere persoon in de maatschappelijke opvang heeft een individueel trajectplan. 
5. Bevorderen van uitstroom van cliënten uit de maatschappelijke zorg. 
 
Maatschappelijke effecten 2015 
a  Aantal cliënten schuldhulpverlening is niet toegenomen (niveau 2012).  
b  Aantal aanzeggingen huisuitzettingen is met 15% gedaald. 
c  Aantal mensen in de opvang jonger dan 25 jaar is met 25% verminderd. 
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Hoofdstuk 4 Integraal beleid  
 
 
4.1 Waarom integraal beleid 
 

Het thema integraal beleid staat dwars op de andere drie thema’s. Integrale beleidsvoering is een middel, 

om de beleidsdoelstellingen te behalen. Waarom is dit juist bij de Wmo belangrijk?  

De Wmo is een brede wet. Alle inwoners van Harderwijk maken in feite onderdeel uit van de doelgroep. De 

Wmo brengt verbinding aan tussen het beleid voor kwetsbare doelgroepen en het meer algemene beleid 

van de gemeente. Daarnaast krijgt de gemeente de komende jaren te maken met een toename van 

doelgroepen en van de complexiteit van problemen. Ook de overlap tussen de verschillende doelgroepen 

wordt groter. De komende jaren zullen we bij alle ontwikkelingen steeds moeten kijken: welke raakvlakken 

zijn er tussen welke beleidsvelden? Welke mogelijkheden en kansen om integraal te werken biedt dit?  

 

De afgelopen jaren hebben we al flink geïnvesteerd in de samenwerking met de maatschappelijke partners. 

We zetten de komende periode in op het vasthouden van deze samenwerking, optimalisatie en aanpassing 

waar mogelijk en nodig. In paragraaf 4.2 gaan we in op hoe we integraal beleid bevorderen. In paragraaf 

4.3 gaan we in op hoe we de integratie dan wel aansluiting van het Wmo-beleid en de aankomende 

decentralisaties borgen.  

 
 
4.2 Bevorderen van integraal beleid 
 

Wat is integraal beleid? We gaan ervan uit dat er sprake is van integraal beleid als er afstemming is tussen 

de diverse partijen die bij het beleid betrokken zijn (zowel op doelstellingen als op de uitvoering) en dat de 

partijen zich ervan bewust zijn dat hun handelen consequenties kan hebben voor andere partijen. Wij zien 

de volgende voorwaarden die noodzakelijk zijn om integraal beleid te bevorderen:  

- Wil om samen te werken. 

- Overzicht: weten van elkaar wat we willen bereiken en waarom. 

- Regie voeren: zowel op het gebied van doelstellingen, de samenwerking in de keten als in de 

uitvoering. 

 

Wil om samen te werken 

De doelstellingen van de Wmo worden alleen behaald in samenwerking met andere maatschappelijke 

partners, zoals de welzijnsstichting, de woningbouwcorporaties, thuiszorgorganisaties en het onderwijs. 

Behoudens de welzijnsorganisaties die een budgetsubsidie ontvangen, heeft de gemeente geen of 

beperkte zeggenschap over deze organisaties. Om die reden is sturing via overleg en samenwerking heel 

belangrijk. De gemeente als regisseur zal zich steeds bewust zijn van deze ‘verbindende’ rol.  

 

Overzicht 

Om werkelijk integraal beleid te kunnen voeren, is inzicht nodig in de (gemeenschappelijke) doelstellingen, 

vanuit de Wmo, aanpalend beleid en overkoepelend beleid.  

- Deze beleidsnota biedt een overzicht van alle beleidsdoelstellingen vanuit de Wmo. Binnen de 

thema’s komt de binding tussen de negen prestatievelden aan bod (verticale integraliteit). Ook is in 

kaart gebracht wat de samenhang is met andere beleidsterreinen, zoals cultuur, sport, gezondheid, 

veiligheid, wonen en de wijkaanpak (horizontale integraliteit). Zie hoofdstuk 3. 

- De gemeente Harderwijk ontwikkelt momenteel een Structuurvisie 2031 als uitwerking van de 

Stadsvisie 2031. De Structuurvisie 2031 kent een ruimtelijke, economisch en sociale pijler. Wij 

sluiten in deze Wmo-nota aan bij de uitwerking van de ‘sociale kwaliteit’ in deze Structuurvisie: ‘de 

mate waarin burgers in staat zijn om deel te nemen aan het sociale en economische leven, onder 
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condities die hun welbevinden en individuele kwaliteiten stimuleren.’ Daarnaast sluiten de 

doelstellingen uit de concept-Ontwerpstructuurvisie en uit deze Wmo-nota op elkaar aan. 

 

Tabel 4.1 Overzicht doelstellingen Wmo en doelstellingen concept-Structuurvisie 2031 (versie april 2012)   
Wmo-nota Doelstellingen concept-Ontwerpstructuurvisie, onderdeel Zorgzame Stad 
Preventie 
 
 

Een leefbare en veilige woonomgeving 
o.a. een aanpak per wijk, een gezonde woonomgeving en een veiliger leefomgeving/ gevoel en 
een hogere verkeersveiligheid 
 
Een passend wijkvoorzieningenniveau 
o.a. een Brede schoolontwikkeling, een stimulerende en faciliterende rol t.a.v. multifunctionele 
accommodaties en bevorderen van toegankelijkheid. 

Eigen kracht en 
kracht van de 
samenleving 
 
 

Sociale activering bewoners en verminderen uitval  
o.a. actievere burgers en meer zelfinitiatief, een gezonde leefstijl, een passend sociaal vangnet 
en beter leeftijdsgericht jeugd- en jongerenbeleid. 
 
Sterkere, betrokken Harderwijkse gemeenschap 
Een betrokken verenigingsleven, een betrokken maatschappelijk middenveld, een professionele 
ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers en meer participatie en bijdrage van burgers in de 
samenleving. 

Vangnet Subonderdeel van Sociale activering bewoner en verminderen uitval: 
Bieden van sociaal vangnet, waaronder maatschappelijke zorg voor de ‘uitvallers’. 

 

- Naast deze Structuurvisie is de gemeente bezig met het ontwikkelen van het programma De 

Betrokken Stad. Binnen het programma worden de relevante doelstellingen vanuit verschillende 

beleidsvelden (zoals de wijkaanpak en de Wmo, maar ook het Stads- en regiocontract) bij elkaar 

gebracht. De Wmo-nota geldt dus als input voor dit programma, dat in 2012 verder ontwikkeld 

wordt.  

- Tot slot heeft de gemeente Harderwijk (samen met de andere RNV-gemeenten) een Stads- en 

regiocontract afgesloten met de provincie Gelderland. Binnen zowel het Stads- als het 

regiocontract is het onderdeel ‘Mens/Sociaal’ opgenomen. Hierin staan projecten gebundeld, 

gericht op Jeugd, Eigen kracht en Participeren naar vermogen. Overigens is ook in de onderdelen 

‘Ruimte’ en ‘Economie’ aandacht voor de leefbaarheid van de wijk en ‘avontuurlijk spelen’ (onder 

andere buurtsport). Deze projecten sluiten aan dan wel overlappen met het Wmo-beleid. In een 

bijlage bij de Uitvoeringsagenda staat een overzicht van deze projecten.  

 

Regievoering 

Regievoering betekent dat verschillende actoren hun doelen en activiteiten afstemmen tot een min of meer 

samenhangend geheel. De regierol krijgt vorm door:  

 

- Sturen op beleidsdoelstellingen (strategische niveau) 

Hierbij gaat het om dat heldere doelstellingen zijn geformuleerd. De taak van de gemeente is faciliterend en 

regisserend door met name subsidies. De doelstellingen van de Wmo-nota zijn leidend bij de nieuwe 

budgetovereenkomsten/ prestatieovereenkomsten met Wmo-partners. Waar regionale afspraken worden 

gemaakt, wordt gekeken of de Harderwijkse Wmo-doelstellingen voldoende vorm krijgen. In overleggen met 

andere maatschappelijke organisaties die niet worden gesubsidieerd dan wel de semi-overheid 

(bijvoorbeeld woningcorporatie, sociale dienst), zal de gemeente continu het draagvlak voor de Wmo-

doelstellingen stimuleren. Partnerschap is het leidend principe: samen aan een concreet gemeenschap-

pelijk doel werken, waarbij iedere partij zijn verantwoordelijkheid neemt. 

 

- Afspraken over de uitvoering (keten- en netwerkregie) 

Hier gaat het om afspraken over de inzet van verschillende organisaties om een samenhangend aanbod te 

maken (opdat de doelstellingen behaald worden). Het dilemma blijft natuurlijk dat organisaties ook een 

‘eigen leven’ leiden. Er is een spanningsveld tussen enerzijds de wens van de eigen organisatie en 

anderzijds de noodzaak om beleid op elkaar af te stemmen en samen te werken (inleveren van autonomie). 
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De kunst is om hier een middenweg in te vinden, en om medewerkers te overtuigen van de noodzaak tot 

samenwerking in het belang van de inwoners. De gemeente brengt als regisseur partijen bij elkaar, 

enthousiasmeert, en bevordert dat inzicht ontstaat in elkaars activiteiten en er gecoördineerd wordt 

opgetreden. In hoofdstuk 3 staat bij verschillende beleidsresultaten opgenomen waar we dit (verder) willen 

ontwikkelen.  

 
Voorbeelden van hoe dit wordt toegepast 
- Integrale Vroeghulp voor ouders van kinderen van nul tot vier jaar met een motorische en/of verstandelijke 
ontwikkelingsachterstand. Hierbij wordt samengewerkt tussen onder andere het CJG, Careander, Icare Thuiszorg, 
revalidatiecentrum de Vogellanden, Ziekenhuis St. Jansdal, audiologisch Centrum Pento, Bureau Jeugdzorg en MEE 
Veluwe. 
- De maatschappelijke zorg houdt door toepassing van de Centrale Toegang zicht op de instroom van cliënten en wat er 
met hen gebeurt in de keten van zorgverlening.  

 

- Afstemming tijdens het ondersteuningstraject (operationele regie) 

Dit betreft de regie in concrete gevallen en krijgt vorm in zorgcoördinatie, trajectregie en casemanagement. 

Verschillende organisaties werken samen, waarbij de situatie van de cliënt leidend is. In hoofdstuk 3 staat 

bij verschillende beleidsresultaten omschreven hoe wij dit in de praktijk (willen) brengen  

 
Voorbeelden van hoe dit wordt toegepast 
- Zorgcoördinatie en de doorontwikkeling naar ‘1 gezin, 1 plan’ bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
- Onderzoeken van de mogelijkheid van inzet van de ‘levenscoach’ bij het Wmo-loket. 
- Ontwikkeling van individuele trajectplannen in de maatschappelijke zorg.  
 

 
4.3 Ontwikkelingen 2012-2015  
 

De periode 2012-2015 krijgt de gemeente te maken met de decentralisatie AWBZ, decentralisatie van de 

Jeugdzorg, de invoering van de Wet werken naar vermogen en van de Wet Passend Onderwijs. De 

gemeente bereidt zich daar momenteel op voor. We schetsen hier wel alvast het algemene beeld per 

ontwikkeling. Daarnaast geven we aan, hoe we lopende 2012/2013 de integratie met het Wmo-beleid 

borgen. 

 

De ontwikkelingen 

In de Wmo-periode 2012-2015 spelen de volgende ontwikkelingen: 

- Decentralisatie van de functie ‘Begeleiding en Dagbesteding’ vanuit de AWBZ naar de Wmo 

(2013/2014). 

De functie ‘Begeleiding en Dagbesteding’ is er op gericht met ondersteuning de zelfredzaamheid te 

handhaven of bevorderen zodat opname in een instelling, of verwaarlozing, wordt voorkomen. De 

begeleiding kan ook worden ingezet ter ontlasting van mantelzorgers. Met de overheveling van deze functie 

van de AWBZ naar de Wmo (naar verwachting per 2013/2014) wordt de doelgroep van de Wmo uitgebreid. 

Het gaat om inwoners met somatische, psychogeriatrische, psychiatrische en lichamelijke/ verstandelijke/ 

zintuiglijke handicaps met de indicatie ‘begeleiding’. Voor Harderwijk gaat het naar schatting om zo’n 600 

personen. De gedachte is dat de ondersteuning van de mensen met ‘Begeleiding en Dagbesteding’ meer 

vorm krijgt vanuit het perspectief van maatschappelijke participatie en minder vanuit het perspectief van 

zorgverlening. Dit betekent dat aansluitend bij de Kanteling wordt gekeken naar de eigen kracht, dan naar 

de sociale netwerken en vervolgens naar algemene/collectieve voorzieningen en daarna individuele 

voorzieningen.  
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IQ-maatregel 
Daarnaast wordt mogelijk per 1 januari 2013 de IQ-maatregel ingevoerd. In het Regeerakkoord staat dat de 
gehandicaptenzorg voor cliënten met een IQ boven de 70 wordt geschrapt, waarbij 50% van de huidige kosten wordt 
gereserveerd voor het financieren van ‘weglek’ naar andere regelingen, zoals de Wmo. Het is nog onduidelijk wanneer 
en hoe de maatregel zal worden uitgevoerd. Cliënten met een IQ hoger dan 70 hebben vaak een indicatie voor 
begeleiding. Op grond van de IQ-maatregel zouden zij dat recht op begeleiding gaan verliezen en maken zij ook geen 
onderdeel uit van de decentralisatie. Een deel van deze cliënten zal niettemin bij het Wmo-loket aankloppen voor 
ondersteuning. Over de vraag naar de effecten van deze maatregel voor burgers en voor gemeenten bestaat 
momenteel nog veel discussie. 

 

Er is een Kadernota opgesteld (welke in het voorjaar 2012 is vastgesteld door de raad), waarin acht 

uitgangspunten staan geformuleerd, die overeenkomen met het beleid in deze nota (zie bijlage 4).   

 

- Invoering Wet werken naar vermogen (één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt) 

Met de Wet werken naar vermogen (Wwnv) komt er één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt 

(Wajong, Wsw, WIJ) die door gemeenten wordt uitgevoerd. Naar verwachting wordt deze wet per 1 januari 

2013 ingevoerd. De WSW wordt ingeperkt en er komt minder geld beschikbaar voor re-integratie. De 

doelgroepen van deze wetten vertonen overlap met de groepen die gebruik maken van de ‘begeleiding’ die 

straks wordt overgeheveld naar de Wmo. De doelgroep, waar de Sociale Dienst Veluwerand zich op richt, 

kent op dit moment voor 17% een overlap met de doelgroep Wmo-individuele voorzieningen (prestatieveld 

6). Zodra er gegevens van het Zorgkantoor AWBZ op individueel niveau beschikbaar zijn, zullen we de 

samenhang tussen de doelgroep Wmo-begeleiding, de doelgroep SDV en de doelgroep Wmo-individuele 

voorzieningen in kaart brengen. Daarbij betrekken we ook de doelgroep WSW. 

 De gemeente Harderwijk onderzoekt momenteel hoe zij samen met de sociale dienst het beleid en de 

uitvoering van deze twee verschillende wetten kan afstemmen. Zo is bij de aanbesteding van hulpmiddelen 

expliciet aandacht voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt opgenomen, en wordt een 

inspanningsverplichting onderzocht bij de aanbesteding huishoudelijke hulp.  

 

- Decentralisatie Jeugdzorg  

De decentralisatie van de jeugdzorg14 dient uiterlijk 1 januari 2016 plaats te vinden. Bestuurlijk is 

afgesproken dat 1 januari 2015 de streefdatum voor de overheveling wordt. Ook bij deze decentralisatie is 

het uitgangspunt dat gemeenten de bureaucratie kunnen terugdringen en het langs elkaar heen werken van 

instanties kan worden voorkomen. De aansluiting met het Wmo-beleid is duidelijk: door een beter en tijdig 

bereik bij lichte opvoedingsproblemen kan de toestroom van het aantal jongeren vanuit preventieve zorg 

naar de jeugdzorg dalen.  

 

- Wet Passend Onderwijs 

Naar verwachting zal per augustus 2013 de Wet Passend onderwijs worden ingevoerd15. Scholen krijgen de 

plicht een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen, ook die extra ondersteuning nodig hebben. 

Ook dienen de scholen gezamenlijk een zorgplan op te stellen. De gemeente is hierbij regievoerder. Wel 

kijkt de gemeente naar de mogelijke gevolgen voor het onderwijshuisvestingsbeleid en het 

leerlingenvervoer, en naar een reële spreiding van zorgleerlingen binnen Harderwijk en binnen de regio. 

 

Borging van de samenhang tussen de Wmo-nota en de ontwikkelingen 2012-2015 

De twee belangrijkste kenmerken van deze Wmo-nota zijn: 

- een beschrijving van de uitgangssituatie van de sociale kwaliteit 

- thematische indeling met doelstellingen per thema.  

 

                                                 
14 Het gaat om de provinciale jeugdzorg, de jeugdzorg die nu nog onder het rijk valt, de Jeugd-GGZ en Jeugd-LVB. 
15 Op het moment van schrijven van deze nota moet de wet nog langs de Eerste kamer. 
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Voor de Wmo is van belang, in hoeverre alle ontwikkelingen leiden tot een wijziging van de beschrijving van 

de sociale kwaliteit en van de doelstellingen per thema. Bij de voor te leggen beleidsstukken over deze 

ontwikkelingen zullen we steeds een verbindingsnotitie opstellen waarin we de gevolgen voor het Wmo-

beleid aangeven: 

- In hoeverre wijzigt de uitgangssituatie van de sociale kwaliteit of behoeft dit uitbreiding. We kijken 

naar het effect op de vier aspecten van sociale kwaliteit: doelgroepen, de sociale samenhang, de 

voorzieningen en de rol van de gemeente.  

- In hoeverre passen de nieuwe doelstellingen onder of naast de Wmo-doelstellingen en de 

beleidsinzet? 

- Welke verbindingen kunnen vervolgens worden gelegd en hoe brengen we deze tot stand? 
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Hoofdstuk 5 De Wmo: vóór en dóór de inwoners 
 
 
5.1 Inleiding 
 

De Wmo gaat over meedoen van de inwoners. De gemeente heeft hierbij vooral een faciliterende en 

regisserende rol. Dat betekent dat de hele samenleving (inwoners, het maatschappelijk middenveld maar 

ook het bedrijfsleven) zelf ervoor zorgt, dat mensen ondanks hun beperkingen mee kunnen doen.  

We willen de gedachte achter de Wmo over meedoen nadrukkelijk onder de aandacht brengen van alle 

inwoners (hoe kunnen we elkaar helpen, omzien naar elkaar), en natuurlijk ook onder de inwoners die 

direct te maken hebben met beperkingen (hoe kan eigen kracht en de kracht van de samenleving hierbij 

ondersteunen). 

  

We gaan eerst in op de communicatie tussen de gemeente en inwoners over het beleid en de 

doelstellingen. Hoe zorgen we ervoor dat de inwoners bekend raken met de doelstellingen van de Wmo? 

(paragraaf 5.1) Daarna gaan we in op de 'participatie': hoe doen de inwoners en maatschappelijke 

organisaties mee in het formuleren, ontwikkelen en evalueren van het Wmo-beleid zelf? (paragraaf 5.2). 

   

 

5.2 Communicatie 
  

Onze communicatie over het Wmo-beleid richt zich op de inwoners en maatschappelijke organisaties (van 

wie een deel natuurlijk directe Wmo-partner is en met gesubsidieerde activiteiten een bijdrage levert aan de 

Wmo-doelstellingen). 

De gemeente wil met het Wmo-beleid alle inwoners de kans geven om mee te doen. Daarbij realiseren we 

ons, dat de Wmo zelf bij een groot deel van de bewoners helemaal niet bekend is of weinig aandacht heeft. 

Zolang men zelf gezond is, geen beperkingen kent en niet hoeft 'na te denken' over meedoen, hoeft men op 

het eerste gezicht niets met de Wmo. Maar desondanks zal een groot deel van deze inwoners in hun 

omgeving mensen kennen die wel te maken hebben met ziekte of andere beperkingen en anderen helpen 

of ondersteunen. Ofwel verricht men vrijwilligerswerk bij verenigingen, scholen of zorginstellingen. We 

willen de inwoners bewust maken van hun rol: zij dragen bij dan wel kunnen bijdragen aan de participatie 

van inwoners die te maken hebben met beperkingen. 

  

We zetten in op een uitgebreide publiekscampagne gericht op meer bewustwording van de doelstellingen 

van de Wmo. De Kanteling van de Wmo betekent dat de inwoners ook een andere rol krijgen. Deze rol 

willen we met een brede publiekscampagne in Harderwijk onder de aandacht brengen en stimuleren.  

In de campagne staat centraal wat inwoners zelf kunnen regelen, organiseren en verzorgen, zowel 

individueel als met elkaar. Dat kan door het laten zien van goede voorbeelden. De campagne richt zich in 

de eerste plaats op alle inwoners van de gemeente Harderwijk. Maar ook op (potentiële) mantelzorgers, 

vrijwilligers, zorginstellingen, kerken, sportverenigingen etc. Daarbij zoeken we samenwerking met vooral 

woningbouwcorporaties. Voor de campagne gelden vier doelstellingen: 

- leren: hoe kun je contacten leggen en onderhouden, bijvoorbeeld als je zelf je tuin niet meer kunt 

onderhouden. Het gaat om het krijgen van inzicht of een handreiking hoe hulp te vragen 

- informeren: wat mag je wel of niet van de overheid verwachten. Daarbij staat centraal de eigen 

verantwoordelijk en niet het recht op voorzieningen; 

- enthousiasmeren: hier gaat het om het inspireren van inwoners om de eigen verantwoordelijkheid 

te nemen (doen wat je zelf kunt en ook nabuurschap); 

- veranderen: tot slot gaat het hier om de instelling om problemen zelf op te lossen. 

In communicatie-uitingen willen we vooral positief voorbeeldgedrag laten zien en horen. Voorbeelden 

waarbij inwoners samen een probleem hebben aangepakt en opgelost. Om het bovenstaande te bereiken 
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zetten we alle relevante communicatiemiddelen in. De goede voorbeelden kunnen via persberichten naar 

de lokale media worden gestuurd. Persoonlijke communicatie, dat wil zeggen het aanbieden van een 

presentatie voor instellingen en verenigingen, achten wij ook een goed middel. Verder denken we aan 

bijvoorbeeld evenementen, omdat daar veel mensen aanwezig zijn. Daartoe hoort bijvoorbeeld ook de 

Nationale Burendag. 

 

 

5.3 Participatie  

 

De participatie van organisaties en inwoners (als ervaringsdeskundigen) is op verschillende manieren in te 

vullen. In Harderwijk geven we de inbreng en betrokkenheid van inwoners bij de beleidsformulering, - 

ontwikkeling en -evaluatie als volgt vorm: 

 

Wmo-raad 

De Wmo (art.11) schrijft voor dat de gemeente burgers betrekt bij de voorbereiding van beleid en dat 

burgers zelfstandig voorstellen tot beleid kunnen doen. In Harderwijk is gekozen voor een Wmo-adviesraad 

met een zelfstandige positie in stichtingsvorm. De afspraken tussen de Wmo-raad en de gemeente zijn 

vastgelegd in de Verordening Cliëntenparticipatie Wmo. Hierin is onder meer geregeld dat de gemeente 

verplicht is over Wmo-beleid advies te vragen, dat de Wmo-raad gevraagd en ongevraagd advies kan 

geven en dat de gemeente de Wmo-raad faciliteert (via een activiteitensubsidie). In de Wmo-raad zitten 

vertegenwoordigers voor de groepen ouderen, Wmo-gebruikers met lichamelijke beperkingen, chronisch 

zieken, Wmo-gebruikers met een verstandelijke beperking, GGZ-patienten, mantelzorgers en jongeren.  

 

Aan de Wmo-raad zijn de volgende groepen verbonden:  

- Plaatselijke werkgroep Toegankelijkheid: de PWT geeft advies over met name de toegankelijkheid 

van de openbare ruimte en (maatschappelijke) accommodaties. Ook geeft de PWT in 

samenwerking met de Wmo-raad voorlichting op basisscholen in Harderwijk over hoe het is om te 

leven met een beperking (subsidiering van PWT en Scholenproject via subsidie Wmo-raad). De 

PWT werkt samen met de stichting VAC Harderwijk Adviescommissie Wonen over onder andere 

de toe- en doorgankelijkheid van woningen.  

- Wmo Adviesteam: het Wmo-Adviesteam, bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking, 

geeft input aan de Wmo-raad, zodat ook de stem van deze groep doorklinkt in de adviezen. Het 

team wordt ondersteund door een beroepskracht van Welzijn op Maat. Aan het adviesteam is een 

klankbordgroep verbonden met beroepskrachten van verstandelijk gehandicaptenorganisaties. 

 

Participatie MZ/GGZ Doelgroep  

De afgelopen jaren is goede ervaring is opgedaan met cliëntenparticipatie bij beleidsontwikkeling in de 

Maatschappelijke Zorg. Cliënten (‘praktijk-ambassadeurs’) zijn direct betrokken geweest bij de aanzet en 

opzet van nieuwe initiatieven. Ook hebben cliënten zelf interviews gehouden en zijn zij met beleidsadviezen 

gekomen. Een werkwijze die zowel de praktijk-ambassadeurs zelf, als ook bij de gemeente en bij de andere 

ketenpartners positief ontvangen is en die de gemeente Harderwijk de komende jaren structureel wil 

inbedden en verder wil uitbouwen. Iedereen de kans geven om zo volwaardig mogelijk mee te doen is de 

insteek van de gemeente Harderwijk. Dit is een omslag van denken en handelen dat tijd en inzet vraagt. 

 

Jongerenplatform  

Per maart 2012 kent de gemeente Harderwijk een Jongerenplatform. Het JPF is een platform voor en door 

jongeren. Het ondersteunt en helpt jongeren bij het realiseren van hun plannen. Het adviseert en informeert 

de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk over actuele zaken. Dit 

doen ze zowel gevraagd (door de gemeente, door organisaties, bedrijven of inwoners van Harderwijk) als 
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op eigen initiatief. De deelnemende jongeren zijn niet de vertegenwoordigers van de Harderwijker jongeren. 

Ze zijn eerder koppelaars; hebben een eigen mening en onderzoeken de mening en het belang van andere 

jongeren. 

Voor het Wmo-beleid betekent dit dat het JPF een brug kan slaan tussen gemeente en jongeren in 

Harderwijk. Het JPF organiseert activiteiten, houdt “polls” en doet onderzoek naar jongerenonderwerpen.  

 

Horizontale verantwoording 

De Wmo geeft de gemeente de taak van ‘horizontale verantwoording’. Dat wil zeggen dat de gemeente (in 

plaats van verticaal, naar hogere overheidslagen) verantwoording aflegt aan haar inwoners over het 

gevoerde beleid voor maatschappelijke ondersteuning. Volgens de wet gelden er twee verplichtingen: 

- De gemeente is wettelijk verplicht een aantal door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) aangewezen prestaties op het vlak van de Wmo te publiceren (deze staan op 

www.artikel9wmo.nl). Op deze site kunnen de resultaten voor Harderwijk worden vergeleken met 

andere gemeenten.  

- De gemeente is verplicht om jaarlijks een onderzoek te doen naar de tevredenheid van zijn 

‘klanten’: 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.’ (Wmo 

artikel 9, lid 1a)  

 

Andere activiteiten die de gemeente Harderwijk onderneemt om de tevredenheid te meten en input te 

krijgen voor het beleid, zijn: 

- Continue kwaliteitscontrole door twee kwaliteitscontroleurs. Zo controleren zij bij huisbezoek op de 

kwaliteit van de huishoudelijke hulp, en vanaf 2013 ook op rolstoelen en scootmobiels. 

- Jaarlijks Keukentafelgesprek op locatie. De wethouder en een aantal ambtenaren van 

verschillende beleidsterreinen voeren aan een keukentafel gesprekken met voorbijgangers over 

meedoen in Harderwijk. 

- Jaarlijkse Wmo-meedenk-avond, waar alle maatschappelijke organisaties in Harderwijk voor 

worden uitgenodigd. Ook wordt met een algemene oproep de inwoners gevraagd om te komen. 
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Hoofdstuk 6  Financiën, monitoring en evaluatie   
 
 
6.1 Financiële middelen voor de Wmo 
 

De gemeente Harderwijk ontvangt voor de uitvoering van de Wmo middelen van het rijk. Die bestaan uit:  

a) een integratie-uitkering, die sinds 1 januari 2007 wordt ontvangen. De integratie-uitkering bestaat uit één 

bedrag16.  

b) via de Algemene uitkering beschikbaar gestelde middelen voor advisering en dienstverlening, 

vervoersvoorzieningen, collectief vraagafhankelijk vervoer, rolstoelen en woningaanpassingen.  

c) via de Algemene uitkering beschikbaar gestelde compensatie voor de gevolgen van de AWBZ 

pakketmaatregel. Vanaf 2011 € 159.972  en vanaf 2012 structureel € 237.000. 

 

Uitgangspunten 

De raad heeft de volgende uitgangspunten vastgesteld: 

 

1. De Wmo wordt budgettair neutraal uitgevoerd. 

Dat betekent dat: 

- het bedrag uit de Integratie-uitkering (a) wordt besteed, en een eventueel overschot komt in de  

bestemmingsreserve en bij een tekort worden middelen uit de bestemmingsreserve beschikbaar 

gesteld. 

- als het verschil tussen de geraamde en daadwerkelijke uitgaven (b en c) positief is, dat wordt 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Een negatief verschil wordt onttrokken. 

 

Per 31 december 2011 bedraagt het saldo van de bestemmingsreserve € 2.735.000. De verwachting is dat 

we vanaf 2013 met een tekort worden geconfronteerd en vanaf die datum gaan inlopen op de middelen uit 

de bestemmingsreserve.  

 

2. Ook vanuit het Wmo-beleid wordt een bijdrage geleverd aan de bezuinigingen  

- Vanaf 2012 ligt er nog een bezuinigingsopdracht voor de Wmo voorzieningen en voor de 

subsidiering van maatschappelijke instellingen voor activiteiten op het gebied van Welzijn en zorg 

(Totale bezuinigingsopdracht Programma 10 Welzijn en zorg (inclusief indexering): in 2012 

€ 382.415, in 2013 € 443.765 en vanaf 2014 structureel € 473.110). 

 

Ontwikkelingen 

De decentralisaties en invoering van nieuwe wetten gaan gepaard met bezuinigingen.  

- Overheveling AWBZ Begeleiding: deze decentralisatie gaat gepaard met een bezuiniging van 5% 

op het budget. Naar schatting bedraagt dit budget voor Harderwijk zo’n 5 tot 6 miljoen, en hebben 

we dus te maken met een bezuiniging van 250.000 tot 300.000. Ook van de nieuwe doelgroepen 

vanuit de overheveling van de AWBZ is het moeilijk om inschattingen te maken voor de toekomst.  

- Ook bij de invoering van de Wet werken naar vermogen wordt een bezuiniging toegepast. Omdat 

er een overlap zal zijn tussen de doelgroep van deze wet en de aanvragers bij het Wmo-loket, kan 

dit een toenemende behoefte aan ondersteuning vanuit de Wmo tot gevolg hebben.  

- Decentralisatie jeugdzorg: deze decentralisatie gaat ook gepaard met een bezuiniging. Dit zal ook  

bijna 10% bedragen. In hoeverre dit de uitvoering van de Wmo raakt, is nu nog moeilijk in te 

schatten. 

 

                                                 
16 Van de oorspronkelijke uitkering was 97% van dit bedrag bedoeld voor de uitgaven voor huishoudelijke verzorging en 3%, 
bijvoorbeeld mantelzorg en collectieve preventie GGZ voor de prestatievelden 4 en 5. 
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Deze bezuinigingen zullen moeten worden opgevangen door de nieuwe manier van werken (De Kanteling), 

waardoor: 

- meer wordt ingezet op de eigen kracht en het eigen netwerk van diegenen die ondersteuning behoeven, 

- meer wordt ingezet op de inzet van collectieve voorzieningen en  

- meer wordt ingezet op de inzet uit sociale netwerken (mantelzorg, vrijwilligers, verenigingsleven). 

- zodat het beroep op (duurdere) individuele voorzieningen worden teruggedrongen.  

 

Naast deze ontwikkelingen spelen ook de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, toename 

van het aantal alleenstaande-huishoudens. Maar ook dat ouderen zich steeds (langer) gezonder voelen.  

Dit zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de participatiemogelijkheden en de beperkingen daarbij.  

 
 
6.2 Monitoring en evaluatie 
 

Het monitoren van de doelstellingen is enerzijds gericht op:  

- Maatschappelijke effecten. We maken hierbij onder andere gebruik van de Integrale 

Veiligheidsmonitor (tweejaarlijks) en de GGD-bevolkingsonderzoeken (uitgevoerd op basis van de 

Wet publieke gezondheid, vierjaarlijks).  

- Beleidsresultaten: dit zijn de resultaten die we in 2015 bereikt willen hebben.  

- Uitvoeringsagenda Wmo: De uitvoeringsagenda gaat over 2012 en 2013. In de tweede helft 2013 

houden we een tussentijdse evaluatie, we bekijken of de Wmo-nota een bijstelling behoeft en we 

stellen het uitvoeringsprogramma 2014/2015 op.  

 

Voor het monitoren van de financiën wordt in 2012, op basis van aanbevelingen uit het onderzoek van de 

accountant een beheersmodel ontwikkeld om zicht te houden op de Wmo-uitgaven met een cyclus van 

prognoses, budgettering en sturing.  
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BIJLAGE 1   De negen prestatievelden 
 

In deze bijlage vindt u de wettekst en (een samenvatting van) de toelichting hierop zoals opgenomen in de 

Wet maatschappelijke ondersteuning en de Memorie van Toelichting. 

 

Prestatieveld 1: Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en 

buurten. 

 
Het prestatieveld 'bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten' is ruim en 
breed geformuleerd. De gemeente heeft hier dan ook een grote vrijheid om lokaal invulling te geven en prioriteiten te 
stellen. De verschillen in behoeften variëren immers tussen gemeenten, onder meer vanwege bevolkingssamenstelling 
en lokale tradities. Er zijn bovendien vele manieren waarop gemeenten de sociale samenhang kunnen bevorderen. Het 
bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid raakt ook andere sectoren als wonen, ruimtelijke ordening, 
integratiebeleid, veiligheid en economie.  
Leefbaarheid laat zich definiëren als het wonen in een prettige en veilige omgeving, met de mogelijkheid om thuis of in 
de buurt gebruik te kunnen maken van eenvoudige zorg-, welzijns- en gemaksdiensten. Het vereist een omslag in de 
aanpak: van aanbod naar vraag en van categoraal naar gebiedsgericht. Daarbij moet een andere organisatie van de 
zorg, welzijn en dienstverlening zich richten op drie componenten: huis, diensten / voorzieningen en omgeving. 
 
De doelgroep van dit prestatieveld zijn alle bewoners van dorpen, wijken en buurten. De doelstelling is de diversiteit aan 
doelgroepen in de lokale samenleving langdurig en plezierig zelfstandig te laten wonen in een fysiek veilige en sociaal 
activerende omgeving met een keten van beschikbare voorzieningen, waarbij de burgers zich medeverantwoordelijk 
voelen voor de eigen woon- en leefomgeving. 

 

Prestatieveld 2: Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van 

ouders met problemen met opvoeden. 

 
Dit prestatieveld gaat over de in de gemeente wonende jeugdigen – en in voorkomende gevallen hun ouders – bij wie 
sprake is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval (schooluitval of criminaliteit), maar 
voor wie zorg op grond van de Wet op de Jeugdzorg (curatieve, geïndiceerde zorg) niet nodig is. Dit beleidsterrein van 
de Wmo hangt nauw samen met in andere wetgeving vastgelegde taken, zoals de Wet op de Jeugdzorg, Wet 
Collectieve Preventie Volksgezondheid, Wet Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid en de Leerplichtwet. 
 
In het preventieve jeugdbeleid heeft de gemeente vijf wettelijke taken: 
informatie en advies: duidelijkheid bieden over waar binnen de gemeente informatie en advies over opvoeden en 
opgroeien te krijgen is;  
1.signalering: afspraken vastleggen met betrokken partijen voor het melden van verontrustende signalen van of over 
gezinnen en jeugdigen 
2.toeleiding: afspraken vastleggen met betrokken partijen voor het beoordelen van gesignaleerde problemen,  
3. het zo nodig plegen van interventies en eventuele verwijzing van cliënten naar lokale/regionale instellingen of Bureau 
Jeugdzorg; 
4.licht pedagogische hulp aan gezinnen en jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen; 
5.coördinatie van zorg aan gezinnen en jeugdigen met meervoudige problemen.  

 

Prestatieveld 3: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 

 
Dit prestatieveld, het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning, kan zowel een algemene als een 
individuele component hebben. Met 'geven van informatie en advies' wordt gedoeld op activiteiten die de burger de weg 
wijzen in het veld van maatschappelijke ondersteuning. Het kan hierbij zowel gaan om algemene voorzieningen zoals 
informatiepunten, als om meer specifieke voorzieningen zoals een individueel advies, of hulp bij de verheldering van een 
ondersteuningsvraag.  
Onder ‘cliëntondersteuning’ wordt verstaan de ondersteuning van een cliënt bij het maken van een keuze of het 
oplossen van een probleem. Cliëntondersteuning heeft tot doel de regie van de cliënt (en zijn omgeving) te versterken 
ten einde de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen. Cliëntondersteuning gaat een stap verder 
dan informatie en advies en richt zich op mensen die voor een vraag of een situatie staan die zodanig complex is dat de 
betreffende persoon het zelf en met zijn omgeving niet op kan lossen. 
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Prestatieveld 4: Het ondersteunen van mantelzorgers, daar onder begrepen steun bij het vinden van 

adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van 

vrijwilligers. 

 
Hoewel de gemeentelijke verplichtingen op dit beleidsterrein vooral procedureel zijn, verwacht de regering, dat 
gemeenten, nu de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers voor het eerst een wettelijke basis heeft, het beleid 
op dit punt zeker intensiveren. 
 
Bij het verlenen van mantelzorg gaat het om het bieden van iets extra 's dat qua duur en qua intensiteit de normale gang 
van zaken overstijgt. In het kader van de indicatiestelling binnen de Awbz speelt de zogenaamde gebruikelijke zorg een 
belangrijke rol. Gebruikelijke zorg is de zorg die we redelijkerwijs van huisgenoten mogen verlangen. Hiervoor is geen 
indicatie mogelijk. De zorg die deze gebruikelijke zorg in omvang en intensiteit overstijgt ziet het Rijk als mantelzorg en 
deze zorg is in principe indiceerbaar. De indicatiesteller bepaalt voor hoeveel professionele zorg iemand in aanmerking 
komt. De mate waarin mantelzorgers bereid en in staat zijn een deel van deze zorg te bieden is bepalend voor het 
aantal uren professionele zorg dat iemand uiteindelijk krijgt. Bij het indicatieproces kan de mantelzorger aangeven welke 
ondersteuning nodig is om mantelzorg te kunnen bieden. Dit geeft aan dat we mantelzorg niet kunnen zien als een soort 
voorliggende voorziening voor bijvoorbeeld de Awbz.  
 
De vrijwillige inzet van burgers, zowel informeel en ongeorganiseerd (kleinschalig burgerinitiatief) als in georganiseerd 
verband (vrijwilligersorganisaties en bijvoorbeeld sport), vormt een onmisbaar deel van de ‘civil society’. Met zijn 
vrijwillige inzet is de burger niet slechts consument van publieke diensten, maar levert hij actief een bijdrage. Hij geeft 
niet alleen zijn eigen ‘meedoen’ vorm, maar draagt ook bij aan het ‘meedoen’ van kwetsbare groepen. 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Tal van sectoren kunnen niet zonder hen, miljoenen mensen beleven 
er plezier aan. Toch staat de vrijwillige inzet onder druk. Bijvoorbeeld door onnodige regels of door het ontbreken van 
voldoende nieuwe vrijwilligers. Vooral jongeren en allochtonen zetten zich relatief minder vaak in als vrijwilliger. Dat 
vraagt ook om een ander beleid voor vrijwillige inzet, gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen en stimuleren van 
die talloze burgers die zich vrijwillig inzetten voor hun buurt, de sportclub of voor andere mensen die extra zorg en 
aandacht goed kunnen gebruiken. Gemeenten hebben de ruimte het beleid zo in te vullen dat het aansluit bij de lokale 
behoeften van burgers.  

 

Prestatieveld 5: Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het 

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

mensen met een psychosociaal probleem. 

 
In dit prestatieveld wordt gedoeld op algemene maatregelen die, zonder dat men zich tot de gemeente hoeft te wenden, 
ten goede kunnen komen aan een ieder die daaraan behoefte heeft. In die zin behoeft de maatregel dus niet bij 
uitsluiting gericht te zijn op mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal 
probleem, zolang zij er in ieder geval maar baat bij hebben.  
Dit prestatieveld gaat over een breed scala van mogelijke maatregelen. Grofweg kunnen de volgende factoren worden 
aangeduid die de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een 
beperking kunnen bevorderen: 
- toegankelijkheid woningen, woonomgeving, openbare ruimten en openbaar vervoer; 
- toegankelijkheid collectieve voorzieningen en activiteiten: zowel toegankelijkheid van voorzieningen en activiteiten in 
de zin van fysieke bereikbaarheid, maar ook deelnamemogelijkheden; 
- specifieke voorzieningen en activiteiten op maat: indien bereikbaarheid en deelname niet mogelijk zijn of de 
voorziening of activiteit ontbreekt simpelweg, zijn aparte voorzieningen en activiteiten op maat voor deze specifieke 
doelgroep(en) te overwegen; 
- individuele voorzieningen. 
 
In de Wmo is sprake van een compensatieplicht. Deze wettelijke compensatieplicht geeft de gemeente de verplichting 
om de beperking van een burger zodanig te compenseren dat deze kan deelnemen aan de maatschappij en zelfstandig 
kan functioneren. Daarbij gaat het om de mogelijkheden tot deelname aan alle aspecten van de samenleving. Deze 
participatiedoelstellingen gelden voor alle mensen, inclusief mensen met lichamelijke beperkingen, lichte verstandelijke 
beperkingen en gedragsproblemen, ouderen met ouderdomsgebreken, gehandicapten, chronisch zieken, [ex-
]psychiatrische patiënten. De Wmo geeft de gemeente een grote mate van beleidsvrijheid bij dit prestatieveld. De 
gemeente kan zelf invulling geven aan dit beleidsterrein geven met behulp van het gemeentelijk instrumentarium.  

 

Prestatieveld 6: 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 behouden en 

het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. 
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Compensatieplicht. De Wmo kent in artikel 4 de compensatieplicht. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente ter 
compensatie van de beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke 
participatie, voorzieningen treft 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 de gemeente rekening met de persoonskenmerken en behoeften van de 
aanvrager van de voorzieningen. 
 
Doelgroep en doel. In het wetvoorstel wordt onder ‘mensen met een beperking’ verstaan: mensen met een somatische, 
psychogeriatrische of psychiatrische of anderszins chronische psychische aandoening of beperking, of een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Daarbij gaat het om de kenmerken van de persoon. Verlies van 
zelfstandigheid en een gebrek aan deelname aan het maatschappelijk verkeer, kan ook een gevolg zijn van problemen 
die iemand heeft in zijn relatie met anderen, met zijn sociale omgeving als gevolg van een ‘psychosociaal probleem’. 
Deze omschrijving is ruimer dan de definiëring van het begrip ‘gehandicapte’ in de Wvg.  
 
De voorzieningen. Het gaat om individueel te verlenen voorzieningen, die aan de behoefte van het individu zijn 
aangepast. Dat individuele gebruikskarakter van de voorziening betekent niet dat de gemeente het verlenen van die 
voorziening niet op collectieve wijze vorm kan geven. Te denken valt aan het vervoer van gehandicapten door middel 
van taxibusjes waarop men een individueel beroep kan doen, vergelijkbaar met het voormalige collectieve Wvg-vervoer. 
Of men toegang heeft tot een dergelijke voorziening hangt echter altijd af van de individuele kenmerken van de persoon 
met een beperking. De gemeente is, met uitzondering van de voorzieningen genoemd in de algemene maatregel van 
bestuur van artikel 4, geheel vrij om te bepalen welke concrete voorzieningen zij zal verlenen, en welke niet.  

 

 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en het voeren van 

beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd  

 

Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het 

bieden van psychosociale hulp bij rampen. 

 
Onder dit beleidsterrein zijn alle activiteiten van de gemeente op het terrein van de openbare geestelijke 
gezondheidszorg begrepen. Hiermee is de keten van collectieve preventie van (ernstige) psychosociale problemen, het 
opsporen en toeleiden naar de zorg en de opvang in één hand en kan optimale samenhang worden nagestreefd. 

 

Prestatieveld 9: het bevorderen van verslavingsbeleid 

 
Met dit prestatieveld zijn de verantwoordelijkheden van de gemeenten voor het verslavingsbeleid vastgelegd. De 
gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de maatschappelijke zorg op een geïntegreerde manier te verlenen. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding en de zorgsector voor de behandeling. 
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BIJLAGE 2  Begrippenlijst en afkortingen 
 

 

Analfabetisme 

Een analfabeet is iemand die de vaardigheid in lezen, spellen en schrijven niet of in onvoldoende mate 

beheerst. 

 

Begeleiding en dagbesteding 

Het doel van begeleiding is het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van 

burgers met een beperking.Onder functie begeleiding gaat een veelvoud aan activiteiten schuil. Binnen 

begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen 'begeleiding individueel' en 'begeleiding groep'. 'Begeleiding 

individueel' wordt ingezet voor onder andere woonbegeleiding of thuisbegeleiding. Onder 'begeleiding 

groep' vallen onder andere verschillende soorten dagbesteding voor mensen met een verstandelijke 

beperking voor mensen met een psychische of psychiatrische beperking  en dagopvang voor ouderen met 

lichamelijke en/of psychogeriatrische beperkingen. 

 

CJG  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeenten zijn sinds 2011 verplicht om een CJG in te stellen.  

 

Civil society 

Een eenduidige en algemeen geaccepteerde definitie van ‘civil society’ is er niet. Tot de civil society worden 

meestal gerekend alle verbanden waar mensen vrijwillig deel van uitmaken en die geen onderdeel zijn van 

de overheid, marktpartijen of relaties tussen familie en vrienden. 

 

Compensatieplicht 

De compensatieplicht geeft gemeenten de opdracht voorzieningen te treffen ter 

compensatie van de beperkingen die hun burgers ondervinden in zelfredzaamheid en de 

maatschappelijke participatie. De gemeente moet een persoon met een beperking in staat stellen om: 

a) Een huishouden te voeren 

b) Zich te verplaatsten 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.’ 

 

Eigen kracht 

Alle competenties en mogelijkheden van een persoon, waardoor hij zelf (al dan niet met enige hulp) in staat 

is tot het voeren van regie over het eigen leven (op onderdelen). 

 

Individuele voorzieningen 

Met individuele voorzieningen worden die vormen van hulp en hulpmiddelen bedoeld waar burgers op 

basis van een indicatie voor in aanmerking komen. Zij vallen onder prestatieveld 6 van de Wmo. Het gaat in 

de praktijk om WVG-hulpmiddelen, hulp in de huishouding en diensten als de warme-maaltijdvoorziening.  

 

Inclusief beleid 

Beleid dat rekening houdt met mensen die een beperking hebben, is inclusief beleid. Chronisch zieken, 

ouderen met een functiebeperking, mensen met een psychiatrische aandoening, een verstandelijke, 

motorische of zintuiglijke handicap: inclusief beleid maakt meedoen mogelijk. Het gaat hierbij niet alleen 

om het Wmo-beleid, maar raakt álle beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan levensloopbestendige 

woningen, de toegankelijkheid van gebouwen, het type OV-bussen, de inrichting van woonwijken, regels 

voor bijzondere bijstand of de geschiktheid van het volwassenenonderwijs voor mensen met beperkingen.  
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Informele zorg 

Informele zorg is die zorg die geleverd wordt door mantelzorgers én vrijwilligers. Het gaat hierbij om 

activiteiten in aanvulling op zorg die door beroepskrachten zoals verpleegkundigen, huishoudelijke hulp en 

activiteitenbegeleiders geleverd wordt. Er kan onderscheid worden gemaakt naar gebruikelijke zorg, 

mantelzorg, zelfhulp en vrijwillige zorg. 

 

Integraal werken 

Het idee van integraal werken kent ook verschillende definities. Wat terugkomt is: 

- ‘Er is sprake van integraal beleid als er tenminste afstemming is tussen de diverse partijen die bij 

het beleid betrokken zijn en als deze partijen zich ervan bewust zijn dat hun handelen 

consequenties kan hebben voor andere partijen.’ 

- Samenvoeging van díe aspecten samengevoegd waardoor het doel behaald wordt. Daarbij wordt 

dus ook gekeken naar: selectiviteit, prioriteiten stellen en keuzes maken.’ 

 

De Kanteling van de Wmo 

Om invulling te geven aan de compensatieplicht van de Wmo wordt niet langer geredeneerd vanuit een 

aanbod van voorzieningen, maar staat de daadwerkelijke vraag en zelfredzaamheid van inwoners centraal. 

Er wordt een steeds grote beroep gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners, om zelf het 

‘participatieprobleem’ op eigen kracht en met inschakeling van de directe omgeving op te lossen. De 

gemeente is niet meer uitsluitend een voorzieningenloket, maar een plek waar je in gezamenlijkheid tot 

oplossingen komt.  

 

Kracht van de samenleving 

De activiteiten van burgers onderling (zonder tussenkomst van de overheid of commerciële doelstellingen) 

die niet alleen gericht zijn op het eigen belang, maar ook op het belang van anderen of het algemeen 

belang. 

 

Laaggeletterdheid (ook wel: functioneel analfabetisme) 

Onvoldoende kunnen lezen, schrijven of rekenen om effectief te kunnen handelen in persoonlijke en 

maatschappelijke situaties en in situaties van studie en werk. 

 

Maatschappelijke zorg (Nota Maatschappelijke zorg 2012-2015) 

De maatschappelijke zorg is een integrale benadering van de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo: het 

bieden van maatschappelijke opvang (waaronder vrouwenopvang), het bevorderen van openbare 

geestelijke gezondheidszorg (met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen) en het 

bevorderen van verslavingsbeleid. 

 

Mantelzorg (definitie GGD Monitor) 

Het geven van langdurige en onbetaalde zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende 

partner, kind, ouder of ander familielid, vriend of kennis. 

 

NOG Veiligerhuis 

Het NOG Veiligerhuis is een samenwerkingsverband tussen 22 gemeenten, politie, justitie en zorg in 

Noord- en Oostgelderland 

 

Participatie 

Participatie is een veel gebruikt begrip en staat voor allerlei vormen van meedoen in de samenleving. In het 

beleid en ook in het dagelijkse spraakgebruik worden tal van activiteiten tot participatie gerekend: betaald 

werk, vrijwilligerswerk, contacten met anderen en deelname aan het verenigingsleven (De Klerk en 

Schellingerhout 2006). 
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Participatieladder 

De Participatieladder is een meetinstrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre iemand, bijvoorbeeld 

een Wwb'er meedoet in de samenleving. De ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal geïsoleerd 

tot werkend zonder ondersteuning. 

 

Respijtzorg 

Mantelzorgers, mensen die langdurig voor een ziek familielid zorgen, hebben af en toe een periode nodig 

dat ze de zorg aan een ander kunnen overlaten. Dan kunnen ze tijd besteden aan hobby's, recreatie en 

sociale contacten. De zorg kan dan tijdelijk worden overgenomen door mensen die thuis komen oppassen, 

maar het is ook mogelijk dat de zorgvrager een periode buitenshuis wordt verzorgd. Hoe de zorg ook wordt 

gegeven, binnenshuis of buitenshuis, door vrijwilligers of door beroepskrachten, zorg die wordt 

ingeschakeld om mantelzorgers vrijaf te geven heet respijtzorg of respijthulp. 

 

Sociale kwaliteit 

De mate waarin burgers in staat zijn om deel te nemen aan het sociale en economische leven, onder 

condities die hun welbevinden en individuele kwaliteiten stimuleren’. 

Sociale kwaliteit bestaat uit vier aspecten: het individuele niveau (de inwoners), het collectieve niveau (de 

samenleving), voorzieningenniveau en de rol van de overheid. Dit begrip wordt ook gehanteerd in de 

Structuurvisie 2031. 

 

Verwijsindex 

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk informatiesysteem in Nederland dat bedoeld is om 

hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een individuele 

jongere.  

 

Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk is het geheel van activiteiten uitgevoerd door een vrijwilliger, zonder vergoeding, en met 

een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel 

(maar zonder familieband), binnen een organisatie, met of zonder rechtspersoonlijkheid. 

 

Welzijn nieuwe stijl (WNS) 

WNS is een stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS, gericht op een vernieuwende 

professionaliseringsslag van het welzijnswerk, met een samenwerking tussen gemeenten en welzijnswerk 

gericht op maatschappelijke doelen.   

 

Zelfredzaamheid 

Onder zelfredzaamheid wordt verstaan dat men op eigen kracht kan voorzien in de 

bestaansvoorwaarden op het gebied van inkomen, huisvesting, gezin, sociale contacten 

en vervoer. 
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Afkortingen 

 

 

AMW  Algemeen Maatschappelijk Werk 

 

AWBZ  Algemene wet bijzondere ziektekosten 

 

BOPZ  Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen 

 

CJG  Centrum voor Jeugd en Gezin 

 

GGZ  Geestelijk Gezondheidszorg 

 

IVM  Integrale Veiligheidsmonitor 

 

JPF  Jongerenplatform 

 

MaS  Maatschappelijke Stage 

 

OGGZ  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

 

PGB  Persoonsgebonden budget 

 

PWT  Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid 

 

SES  Sociaal Economische Status 

 

Triple P  Positief pedagogisch programma 

 

VSV  Voortijdig Schoolverlaten 

 

Wajong  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

 

WCPV  Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 

 

Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning 

 

WNS  Welzijn Nieuwe Stijl 

 

WWB  Wet Werk en Bijstand 

 

Wwnv  Wet werken naar vermogen



BIJLAGE 3   Overzicht verticale en horizontale integraliteit 
 

Verbinding tussen de Wmo-thema’s (de doelstellingen) en de negen prestatievelden Wmo, hoofdstuk 3 

 
 1 Sociale samenhang 

/leefbaarheid 
2 Preventief 
jeugdbeleid 

3 Informatie, advies 
en begeleiding 

4 Ondersteuning 
vrijwilligers en 
mantelzorg 

5 Deelname 
maatschappelijk 
verkeer 

6 Individuele 
voorzieningen 

7 t/m 9 Maatschap-
pelijke zorg   

Preventie        
Ontmoeten Faciliteren van 

ontmoeting 
 
Faciliteren van 
bewoners 

Betrekken van 
jongeren bij hun buurt 

 Vroegtijdige 
signalering 

Bevorderen van 
ontmoeting  

 Vroegtijdige 
signalering 

Preventief jeugdbeleid Bevorderen veilig 
opgroeien 

Bevorderen veilig 
opgroeien 
 
Positieve opvoedstijl 
Laagdrempelig CJG 

Laagdrempelig CJG  Bevorderen 
participatie sociale 
netwerken 

  

Actieve levensstijl Faciliteren 
wijkvoorzieningen 

 Proactieve 
huisbezoeken 
 
Regie op 
ondersteuning 
 

Bevorderen sociale 
participatie 

Bevorderen 
zelfstandig wonen 
 
Toegankelijkheid 
openbare ruimte 
 
Faciliteren 
wijkvoorzieningen 
 
Bevorderen sociale 
participatie 

Proactieve 
huisbezoeken 

 

Kracht        
Eigen kracht en 
netwerk 

Ondersteuning eigen 
kracht vanuit 
Welzijnswerk 

Ondersteuning eigen 
kracht vanuit CJG 

Laagdrempelige 
informatie/advisering/
begeleiding 

Regie op 
ondersteuning  
Ondersteuning 
mantelzorgers  

 Ondersteuning 
eigen kracht 
(Kanteling) 

Ondersteuning eigen 
kracht 

Kracht van de 
samenleving 

Bevorderen 
(zorg)vrijwilligerswerk/ 
wederkerigheid 
 
Inzet op collectieve 
voorzieningen 

 Inzet op collectieve 
voorzieningen 

Nieuw 
vrijwilligersbeleid 
 
Bevorderen 
(zorg)vrijwilligers-
werk/wederkerigheid 

Inzet op collectieve 
voorzieningen 

Effectievere inzet 
voorzieningen. 
 
Efficiëntere inzet 
voorzieningen 

Bevorderen 
(zorg)vrijwilligerswerk/ 
wederkerigheid 

Vangnet       Aparte beleidsnota 
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Verbinding tussen de Wmo-thema’s en de andere gemeentelijke beleidsterreinen, hoofdstuk 3 
 
 Kunst  

en  
cultuur 

Openbare 
Ruimte 

Onderwijs Minima Partici- 
patie 

Preventieve  
Gezondheid 

Programma 
Dienstverlening 

Ruimtelijk 
beleid/ 
wonen 
 

Sport Veiligheid Wijkaanpak 

Preventie            
Ontmoeten X  X   X  X X X X 
Preventief  
jeugdbeleid 

X  X   X   X X  

Actieve 
levensstijl 

X X   X X  X X X  

Kracht            
Eigen kracht en 
netwerk 

    X X X     

Kracht van de 
samenleving 

X        X  X 

Vangnet    X X    X   
 

 



BIJLAGE 4 Acht uitgangspunten Kadernota Begeleiding 
 
 

1. Regionaal versus lokaal 

Er wordt uitgegaan van een regionale aanpak, waarbij ten aanzien van de voorbereiding en de 

inrichting van de transitie intergemeentelijk samengewerkt en opgetrokken wordt. Voor de invulling 

wordt er naar maatwerk op het niveau van de gemeente gekeken om op deze wijze zo dicht mogelijk bij 

de leefwereld van de burgers aan te sluiten. De gemeenten nemen hierin hun regierol en zullen de 

invulling hiervan kenbaar maken. 

 

2. De burger centraal 

Centraal staat een goede ondersteuning aan de burger. Daar doen we het uiteindelijk voor. Om hen 

ook letterlijk een stem te geven, maken vertegenwoordigers van doelgroepen uit van de regionale 

voorbereidingsgroep. Op lokaal niveau zal er direct met de doelgroep en het sociale netwerken worden 

gecommuniceerd. De communicatie met (vertegenwoordigers) van de doelgroep is een doorlopend 

proces. 

 

3. We doen het samen 

Om tot een goede transitie te komen staat samenwerking tussen gemeenten, aanbieders, organisaties 

en bedrijfsleven voorop. Bij de transitie willen wij aanbieders betrekken. Zo zijn zij uitgenodigd op 

bijeenkomsten om mee te denken, maar ook voor de voorbereidingsgroep/denktank die is ingesteld. 

Maar ook is het belangrijk om lokale welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties in het proces te 

betrekken, aangezien in het kader van de Kanteling er meer ingezet zal worden op welzijn en minder 

op zorg. En ook het bedrijfsleven speelt een rol, als het gaat om arbeidsparticipatie.  

 

4.   Uitgaan van een inclusieve samenleving 

We willen uitgaan van een samenleving, waar iedereen bij hoort, ongeacht beperking. Dit is nog niet 

altijd gewoon. We willen daarom inzetten op beeldvorming en acceptatie, maar ook in een omslag van 

denken. Wat kan er wel in plaats van wat kan er niet. 

 

5. Eigen kracht en kunnen staat voorop 

We gaan uit van de eigen zelfredzaamheid en kracht van de burgers en de inzet van het sociale 

netwerk. Wij willen dit faciliteren door te zorgen voor goede ondersteuning van de informele zorg en 

een goed en toegankelijk aanbod aan algemene voorzieningen. Wanneer nodig en aanvullend op de 

informele zorg, wordt hulp door professionals ingezet. Wij willen meebewegen met de behoefte van de 

burger.  

Waar mogelijk zetten we in om de professionele begeleiding zo tijdelijk en beperkt mogelijk te laten zijn. 

 

6. Hulp op maat 

We gaan uit van wat de burger nodig heeft aan ondersteuning om te kunnen participeren. Hierbij gaan 

we niet uit van standaardoplossingen, maar kijken naar oplossingen die vraaggericht, adequaat, flexibel 

en toereikend zijn. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van een collectief aanbod en indien nodig 

een individuele ondersteuning. 

 

7. Laagdrempelige toegang 

Als mensen ondersteuning nodig hebben, moet er geen drempel zijn. De benodigde ondersteuning 

moet toegankelijk en helder zijn, zonder al teveel bureaucratie en verantwoording. Uiteindelijk gaat het 

om het maatschappelijk rendement, waarbij zorg voor mensen die het nodig hebben centraal staat. 

Indiceren is een middel en mag geen doel op zich worden. 
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8. Verbinden leidt tot winst 

De transitie AWBZ staat niet op zichzelf. De wet participatiebudget, Wet werken naar vermogen en de 

transitie van de jeugdzorg bieden kansen om tot een meer afgestemd aanbod op ondersteuning te 

komen. 

  

 

 


