
Onderstaand stuk bevat de opgaven, randvoorwaarden en een onderdeel van de regierol van de 
gemeente. Zij zijn tot stand gekomen op basis van input van inwoners en maatschappelijke partners 
en op basis van een interne bijeenkomst met beleidsadviseurs op 27 augustus. In een 
vervolgbijeenkomst met de beleidsadviseurs op 17 september zijn de opgaven en randvoorwaarden 
teruggelegd. Tevens worden zij aangevuld en aangescherpt in gesprekken met de wethouders, de 
Wmo-adviesraad en Sterk Papendrecht.

Het stuk wat nu voor u ligt, is dus een concept. 

3. Welke opgaven en randvoorwaarden hebben we?
Opgaven
1. Iedereen doet mee naar vermogen 
We hebben vertrouwen in onze inwoners en gaan uit van wat iedereen kan. Iedereen doet ertoe en 
iedereen doet mee naar vermogen. Wij stimuleren mensen te participeren in onze samenleving. Als 
stip op de horizon zien wij dan ook een krachtige, inclusieve samenleving waarin iedereen zich naar 
vermogen kan ontwikkelen en de kans krijgt zijn talenten en mogelijkheden te ontdekken en te 
benutten. We zien een samenleving waarin inwoners zich verbonden voelen en hun weg weten te 
vinden. Voor iedereen is dit iets persoonlijks en daarom sluiten wij aan bij de beleving van de 
inwoners. 

2. Uitgaan van de veerkracht en verantwoordelijkheid van inwoners 
De eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners zijn ons uitgangspunt. Inwoners zijn in eerste 
instantie zelf verantwoordelijk en nemen die verantwoordelijkheid ook. Soms alleen, soms met 
ondersteuning van hun sociale netwerk.  We vertrouwen op de veerkracht en creativiteit van inwoners. 
Wij kijken naar de draagkracht en draaglast van mensen en bieden ondersteuning als het nodig is, zo 
licht als mogelijk en zonder het over te nemen. 

3. Een samenleving maak je met elkaar
Iedereen kan binnen zijn of haar mogelijkheden een bijdrage leveren aan de samenleving. We 
benaderen elkaar vanuit een open houding, kijken naar elkaar om en bieden de helpende hand waar 
nodig. Informele netwerken moedigen wij aan en wij stimuleren en faciliteren inwoners om met elkaar 
in contact te komen. 

4. Advies en ondersteuning dichtbij de leefomgeving van de inwoner
Advies en ondersteuning zijn dichtbij, laagdrempelig en vindbaar aanwezig. Dit via verschillende 
kanalen om aan te sluiten bij alle doelgroepen, jong en oud. Ondersteuning wordt zoveel mogelijk 
verankerd in de leefomgeving van inwoners. Dit betekent dat er altijd iemand in het sociale netwerk of 
het maatschappelijke netwerk is, die je de weg kan wijzen naar het juiste advies of de juiste 
ondersteuning. Deze ondersteuning wordt ook zoveel mogelijk in de eigen omgeving geboden, waarbij 
we uitgaan van een outreachende en proactieve houding van onze professionals. Hiermee bedoelen 
we dat we erop af gaan en actief naar mensen toestappen. 

5. Perspectief en vraag van de inwoner staan voorop
Het perspectief en de vraag van de inwoner zijn leidend en niet het aanbod, het organisatiebelang of 
procedures en protocollen. Dit betekent dat we samen met de inwoner kijken naar de juiste oplossing. 
We zoeken de balans tussen systeemwereld en leefwereld, om zo goed mogelijk aansluiting te 
vinden. Wij nemen de nodige tijd om de ondersteuningsvraag inzichtelijk te maken. Wij realiseren ons 
dat als een inwoner zorgmijdend gedrag vertoont, dit vaak zijn oorsprong heeft in het niet om kunnen 
gaan met de systeemwereld. 

6. Wij zijn er vroeg bij
We willen voorkomen dat er ondersteuningsvragen ontstaan en dat als ze er zijn ze groter worden dan 
nodig. We zetten daarom actief in op vroegsignalering en preventie. Dit door te zorgen dat we een 
sterk voorliggend veld hebben, waar signalen van inwoners opgepikt kunnen worden. We werken aan 
bewustwording van de buitenwereld dat het zinvol is om vroegtijdig informatie te melden.   



7. Een vangnet voor wie het nodig heeft
We realiseren ons dat er inwoners zijn die ondersteuning nodig hebben en het niet alleen op eigen 
kracht en met het sociale netwerk redden. Voor deze inwoners zorgen we voor passende 
ondersteuning. We laten deze inwoners niet helemaal los en houden een vinger aan de pols. 

Randvoorwaarden 
1. Meerwaarde door ontschotting en samenwerking
We dagen onszelf, maar ook onze externe partners uit om niet vanuit het aanbod, maar vanuit de 
vraag van de inwoner te denken. Dit betekent dat we nog een verdere slag willen maken in 
ontschotten, integraal werken en waar nodig het bieden van maatwerk, naast ons gestandaardiseerde 
aanbod.

2. Integraal en sluitende keten
Om te zorgen voor een sluitende keten voor de inwoner, met name ook in de overgang van 18- naar 
18+ werken we als gemeente en organisaties samen. Als er meerdere ondersteuners betrokken zijn, 
vormen zij een sluitend ondersteuningsnetwerk. Daarbij staat het belang van de inwoner voorop. De 
regie ligt bij de inwoner, maar als dit even niet lukt, gaat de professional naast de inwoner staan om 
samen de regie te voeren. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk eigen regie 
houden op de onderdelen waarvoor dat wel mogelijk is. 

3. Sturen op prestatie en resultaat door minder bureaucratie
Het resultaat dat we willen bereiken is leidend. Ondersteunend hieraan zijn procedures en protocollen. 
Voorschriften, overlegvormen en bureaucratische verantwoordingsstructuren maken plaats voor 
sturen op prestatie en resultaat met een maatschappelijk toegevoegde waarde. De vraag van de 
inwoner is hierbij ons vertrekpunt en pragmatisch handelen en inspelen op de praktijk is daarbij van 
belang. We vertrouwen erop dat partijen zich verantwoordelijk voelen, verantwoordelijkheid nemen en 
rekenschap afleggen. 

4. We blijven leren
Als gemeente willen we blijven leren. Dit doen we door te kijken naar en te leren van andere 
gemeenten, voorbeelden en bewezen effectieve interventies. Werkzame elementen hiervan passen 
we toe als dit past binnen de context van onze gemeente en we kijken met een kritische blik waar we 
onszelf kunnen verbeteren. 

5. Transparantie
Keuzes en afwegingen die we maken, maken we inzichtelijk en we nemen hiervoor de 
verantwoordelijkheid. Er is duidelijkheid over wat wel en niet kan en de consequenties daarvan 
worden aangegeven. Over en weer leggen de gemeente en onze partners verantwoording af.  

6. Sturen op doelmatigheid
Tegenover het denken in termen van kosten en uitgaven, staat het denken in maatschappelijke 
opbrengst. We willen maatschappelijke prestaties leveren die een positief effect hebben voor de 
samenleving als geheel. Daarbij  merken we op dat het bieden van ondersteuning tegen zo laag 
mogelijke kosten ook een publieke waarde kan zijn. Bij sturen op doelmatigheid staan we continu stil 
bij de vraag of we de goede dingen doen en of de kosten en baten in verhouding zijn. 



4. Hoe zien we onze regierol?
Regievoering
Een transformatie vraagt een verandering in denken en doen. Niet alleen voor externe partners en 
inwoners, maar ook voor de gemeente zelf. De rol van ons als gemeente verandert. We zullen onze 
rol op een andere manier gaan invullen om de transformatie verder te realiseren. Dit willen we op de 
volgende wijze doen:

• We zien de mens achter de inwoner en stellen deze centraal. Dit willen we als gemeente 
uitdragen en hier een voorbeeld in geven. We willen daadwerkelijk een bijdrage leveren om 
voor inwoners het verschil te kunnen maken. Dat is onze motivatie om te werken in het sociaal 
domein.

• We faciliteren, stimuleren en verbinden. Als gemeente geven we richting en sturing en we 
geven samen met inwoners, organisaties en bedrijven uitvoering aan de uitwerking. 

• We staan open voor nieuwe initiatieven vanuit de samenleving en moedigen die aan. 
• Intern zorgen we voor samenhang en samenwerking tussen beleidsdomeinen om een krachtig 

en integraal beleid uit de dragen.
• We investeren blijvend in een goede relatie met externe partners en burgers. We beseffen dat 

we partners zijn en gaan uit van gelijkwaardigheid. Meer co-creatie en het samen plannen 
maken en ontwikkelen staan centraal.

• We faciliteren en stimuleren dat er nog meer dan voorheen samenhang ontstaat en 
samenwerking plaatsvindt tussen netwerken en organisaties. Actieve samenwerking jagen wij 
aan. 

• We willen niet alleen sturen door het maken van prestatie- en resultaatafspraken met onze 
partners, maar ook samen leren en elkaar stimuleren om de transformatie vorm te geven.
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