
Verslag Werksessies Regionaal en Lokaal 
Beleidsplan Sociaal Domein

7 februari 2019

Vijf werksessies:
 Integraliteit en toegang
 Zelfredzaamheid en regie
 Grip en sturing
 Preventie, mantelzorg en vrijwilligers
 Armoede en lokale schuldhulppreventie



Algemene inleiding van dit verslag

Op 7 februari zijn (duo)raadsleden via een presentatie vanuit de gemeente en de Sociale Dienst 
Drechtsteden meegenomen in het proces rond het Regionaal en Lokaal Beleidsplan Sociaal Domein. 
Hierop volgend hebben (duo)raadsleden aan de hand van een vijftal sessies en in twee rondes hun 
input kunnen geven over volgende vijf thema's:

- Integraliteit en toegang
- Zelfredzaamheid en regie
- Grip en sturing
- Preventie, mantelzorg en vrijwilligers
- Armoede en lokale schuldhulppreventie.

De geleverde inbreng van (duo)raadsleden hebben wij gebundeld in dit verslag. Wij hebben getracht 
om de geleverde input letterlijk in het verslag op te nemen. Voor de leesbaarheid hebben wij wel 
geprobeerd om punten te clusteren of ten behoeve van de leesbaarheid van gemaakte opmerkingen. 
De geleverde input betrekken wij uiteraard bij de verdere vorming van het Regionaal en Lokaal 
Beleidsplan Sociaal Domein. Zoals aangegeven tijdens de presentatie op 7 februari, gaan wij ook nog 
input ophalen bij inwoners en maatschappelijke partners. 

Het formeel aanbieden van het Lokale Beleidsplan Sociaal Domein ter besluitvorming in de 
gemeenteraad staat gepland voor na de zomer/begin najaar.



Werksessie Integraliteit en toegang

In deze werksessie zijn (duo)raadsleden aan de hand van bijgevoegde praatplaat 'Integraliteit' 
meegenomen en bevraagd rond het thema Integraliteit en Toegang. In de twee gespreksgroepen die 
hebben plaatsgevonden zijn de volgende suggesties en beelden meegegeven:

Integraliteit en ketensamenwerking

 De wetten binnen het sociaal domein hebben andere doelen die soms haaks staan op 
integraliteit. 

 De financiën vanuit het Rijk ontvangen we sinds dit jaar ontschot in het gemeentefonds.
 Zoek naar patronen en arrangementen wat betreft ondersteuningsvragen en mogelijke 

voorzieningen/oplossingen. Met een beperkt aantal arrangementen moet een groot deel van 
de problemen aan te pakken zijn. Maatwerk kost ook veel geld.

 Het is logisch om integraal werken alleen toe te passen als dit opweegt tegen de 
meerwaarde aan maatschappelijk resultaat. Dat is vaak het geval bij de kwetsbare groepen in 
de samenleving die zoekende zijn in het systeem.

 Er zijn een aantal mogelijkheden om integraliteit aan te jagen voor deze doelgroep: betaal 
alleen voor zaken die renderen, breng de keten op snelheid, dwing ontschotting af en werk 
multidisciplinair.

 Integraal werken kost capaciteit en geld, onder andere vanwege het feit dat meervoudige 
hulpvragen van een inwoner moeilijk samen te brengen zijn.

 Integraliteit betekent werken in een keten. Gezorgd moet worden voor afstemming en regie.
 Sterk Papendrecht is aan zet als gevraagd wordt om integraliteit.
 Werk vanuit de uitvoerende professionals aan integraliteit. 
 Spreek verenigingen aan om bij te dragen aan lokale, laagdrempelige, collectieve 

voorzieningen.
 Privacy werkt niet mee daarom gelijk aan mensen de vraag stellen of er bezwaar is om 

informatie te delen.

Doelgroepen en regie

 Terughoudendheid vanuit gemeente en professionals als mensen zelf voldoende in staat zijn 
om regie te voeren en te nemen.

 Regie voornamelijk inzetten bij multiproblem gezinnen en bij mensen die niet in staat zijn om 
zelf de regie te nemen. Het percentage multiproblem gezinnen is beperkt tot 2 á 3 % van alle 
inwoners (vaak gaan hier wel veel kosten in om).

 Betekent één plan, ook één regisseur? En heeft een regisseur ook doorzettingsmacht? 
 Onafhankelijkheid van de regisseur (dus niet in dienst van zorgaanbieder).
 Investeer bij de doelgroep ook in nazorg om het effect van een interventie duurzamer te 

maken.
 Organiseer één aanspreekpunt voor inwoners die zoekende zijn in het systeem. Maak deze 

keuze afhankelijk van het regievermogen van de inwoner.
 Streven naar versimpeling voor de inwoners die zelf hun zaakjes kunnen regelen om zo 

betere dienstverlening te bieden.



Financiën

 De taken worden uitgevoerd met financiële kortingen vanuit het Rijk (25%). De realisatie van 
deze kortingen vergt tijd.

 De financiële tekorten vragen om goed naar het aanbod te kijken. 
 Kijk uit voor financiële prikkels binnen de keten, de inwoner moet centraal staan.
 Keuzevrijheid kost geld (niet te veel aanbieders contracteren).
 Beperk de commercie in de zorg.





Werksessie Zelfredzaamheid en regie

In deze werksessie zijn (duo)raadsleden aan de hand van bijgevoegde praatplaat 'Zelfredzaamheid' 
meegenomen en bevraagd rond dit thema. In de twee gespreksgroepen die hebben plaatsgevonden 
zijn de volgende suggesties en beelden meegegeven:

Groepen die niet zelf de regie kunnen voeren, waarvoor extra inzet nodig is.

 Kwetsbare mensen die vroeger in GGZ-woonvormen zaten en die nu zelfstandig wonen. Deze 
mensen zijn soms tijdelijk wel zelfredzaam, maar niet altijd vanwege terugval en 
ziektebeelden. 

 Zorgen om de groep mensen die zwaardere (psychologische) hulp nodig hebben. Korte lijnen 
tussen GGZ-instellingen, SDD en gemeente zijn nodig.

 Schaamte speelt een rol. Financiën is altijd het grootste probleem, waarbij schulden 
ontstaan. 

 Ouderen. Bij ouderen wordt zelfredzaamheid overschat. Als iemand alleen is en als er geen 
familie is, wordt het vaak moeilijk. De digitalisering is voor de ouderen ook vaak een 
uitdaging.

 Eenzaamheid (samenhangend met langer thuis blijven wonen) is een aandachtspunt. Als de 
partner wegvalt, is voor sommigen ook direct de financiële zelfredzaamheid een probleem. 

 Om eenzaamheid aan te pakken zou er gekeken kunnen worden naar woningen/ 
woongroepen voor ouderen (mogelijk via de woonvisie en woonagenda). 

 Jongeren. De overgang naar volwassenheid (18- en 18 +)  is voor veel jongeren moeilijk. Ze 
hebben geen inzicht in wat er veranderd en wat ze moeten regelen als ze 18 worden. 
Scholen zouden hier met voorlichting meer aandacht aan moeten besteden. 

 Signaal: tekort aan geschikte en vooral betaalbare woningen voor jongeren. Jongeren 
moeten wel een huis kopen, omdat er geen huurwoningen zijn. Jongeren blijven langer thuis 
(aanpakken via de woonvisie). 

Over regie en zelfredzaamheid

 Regie ligt in eerste instantie bij de persoon zelf en/of iemand naast hem (sociale netwerk). 
 Als dat er niet is er een rol voor Sterk Papendrecht weggelegd. Een professional van Sterk 

Papendrecht of een 'maatje' kan de regierol vervullen. Deze persoon zou naast de inwoner 
moeten gaan staan: dichtbij en lokaal om de inwoner stapsgewijs door het systeem te leiden, 
zodat de inwoner zelf de regie weer op kan pakken (zelfstandigheid). Er moeten korte lijnen 
hebben met de Sociale Dienst Drechtsteden. Zodra het mogelijk is, moet heel langzaam de 
regie weer terug bij de persoon worden gelegd. 

 Regie moet door een onafhankelijke partij gebeuren. 
 Bij dagbesteding zouden die medewerkers de regie moeten hebben. Hier geldt dat degene 

die dagbesteding uitvoert goed moet terugkoppelen naar degene die plannen beheert. 



Meedoen

 Volwaardig meedoen (betaald worden voor het werk dat je verricht) is goed voor volwaardig 
meedoen aan de samenleving. 

 Men zou meer het lokale ondernemersnetwerk moeten aanspreken; je moet kijken waar 
iemand geplaatst kan worden (bijvoorbeeld de bakker in de buurt).

Streven naar eenvoud en duidelijkheid

 Inwoners moeten weten waar ze terecht kunnen en dat moet ook niet te vaak veranderen.
 Eenduidigheid/ duidelijkheid is vaak prettig en creëert rust bij mensen.
 Nu zijn er veel eilandjes. Inwoners hebben bijna teveel keuzemogelijkheden. 

Vroegsignalering en preventie

 Huisartsen zijn hierin belangrijk; ze hebben veel contacten met mensen. De inschatting is dat 
mensen eerder naar de huisarts gaan dan naar Sterk Papendrecht.

 Om in te zetten op preventie is een business case nodig. 





Werksessie Grip en sturing

In deze werksessie zijn (duo)raadsleden bevraagd rond het thema Grip en sturing. In de twee 
groepen zijn de volgende beelden, suggesties en vragen meegegeven:

Algemene richtlijnen

 Grip en sturing zit vooral in de behoefte niet verrast te worden en toekomstbestendig te zijn,  
met transparante zakelijke communicatie. Helder over wat wel lukt en wat niet lukt en over 
de consequenties daarvan. 

 Geef ons als raad de ruimte om mee te kunnen denken, wees op tijd, open en transparant.
 Het is belangrijk de urgentie te voelen. Gemak waarmee extra kosten worden gepresenteerd 

irriteert. Het gaat (financieel) wel erg hard nu.
 Maak een realistische begroting. 
 Leg keuzes voor vanuit het uitgangspunt dat er niet over het budget gegaan mag worden: 

Wat betekent dat? Samen durven kijken of het kader 'iedereen moet de zorg krijgen die 
nodig is' nog haalbaar is en samen keuzes maken en daar de verantwoordelijkheid voor 
dragen.

 Belangrijk samenleving goed in beeld te hebben, kennen=weten. Ook inzicht in wat er speelt, 
bijvoorbeeld verborgen armoede en eenzaamheid.

 Focus op datgene wat rendement oplevert. Helemaal nu we naar een financieel ontschot 
systeem gaan. 

 Durf de balans op te maken en te stoppen als interventies niet werken en communiceer dat 
ook met ons als raad. Maak (alleen) gebruik van bewezen effectieve interventies en kijk naar 
voorbeelden in andere gemeenten. 

 Maak het sociaal domein niet te politiek: samen voor het goede gaan met de focus op de 
inwoners.

 Werk op een goede manier samen: beeld leeft dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. 
 Ook belangrijk: oog voor misbruik/oneigenlijk gebruik van uitkeringen en voorzieningen.
 Focus niet alleen op de zorg, maar breder – nu gaat het geld vooral naar kinderen die 

ondersteuning en zorg nodig hebben – er zijn nog meer kinderen die iets kunnen gebruiken 
(bijvoorbeeld zwemles). 

Inzicht en overzicht

 Bij de Programmabegroting 2019 is de motie 'meten=weten' aangenomen. Belangrijke input 
komt vanuit Waarstaatjegemeente.nl (beleidsindicatoren KING). Neem deze informatie mee 
in het verkrijgen van grip. 

 Geef cijfers op hoofdlijn (o.a. in- en uitstroom), meet de effectiviteit. 
 Duidt de cijfers, alleen cijfers gaan niet helpen om grip en sturing te krijgen.
 Geef ons overzicht en laat de samenhang zien:

o Waar gaat hoeveel geld naartoe?

o Doen we de goede dingen?

 Maak inzichtelijk welke onderliggende mechanismen voor de overschrijding zorgen. 
Onderzoek bijvoorbeeld hoe er wordt doorverwezen. Huisartsen? Lijken hier meer dan elders 
door te verwijzen.

 Hoeveel besteden we aan zorg? En hoeveel aan overhead? Etc.



Inzicht en overzicht (vervolg)

 Dorp met 32.000 inwoners, zonder al te grote problemen. Waarom is behoefte aan zorg zo 
groot? Uit presentatie nov/dec Sterk Papendrecht: bleek dat 16% jeugd wordt begeleid. 
Waarom zoveel?

 Laat ons het volgende weten, eenvoudig en doeltreffend:
o Doelgroep

o Maatregelen

o Effectief ja/nee – dus ook benoemen als iets niet werkt en ermee durven te stoppen

o Terugkoppeling 

 Leren van ervaringen en toepassing van PDCA-cyclus en evalueer pilots. Basaal weten: Werkt 
het? Als het niet werkt, wat doe je dan? Zowel door cijfers, als door verhalen/uitleg.

 Ondersteuning mogelijk anders organiseren: inzetten op preventie en vroegtijdig signalen.
 Belangrijk: oog voor bekendheid voorzieningen (bij mensen die het niet breed hebben), 

proactief communiceren over voorzieningen die er zijn, brede uitvraag bij hulpvragers doen.
 Zit de sleutel in het terugbrengen van het aantal zorgaanbieders zoals Eindhoven en Venlo 

hebben gedaan? 
 Relatie onderwijs – maatschappelijk werk: wel belangrijk dat bijvoorbeeld via scholen meer 

inzicht wordt verkregen in zwaarte van de problematiek.



Werksessie Preventie, mantelzorg en vrijwilligers

In deze werksessie zijn (duo)raadsleden bevraagd rond de onderwerpen preventie, mantelzorg en 
vrijwilligers, waarbij het gesprek is gevoerd aan de hand van een aantal vragen. In de twee groepen 
zijn hierover de volgende beelden meegegeven:

Preventie: Wat verstaat u onder preventie?

 Preventie is voorkomen van problemen.
 Preventie op gebied van criminaliteit, alcoholmisbruik, (v)echtscheidingen en vooral aan 

voorlichtingscampagnes via scholen.
 Het effect van preventie is vaak niet meetbaar, maar andersom ook niet: wanneer er niet wordt 

ingezet op preventie is niet meetbaar wat dit effect zou zijn.
 Met preventie hopen we op minder instroom in zorg.
 Meeste winst is te behalen door ergere problemen te voorkomen (ingrijpen als er al beginnende 

problemen zijn). 
 Laagdrempeligheid plus laagdrempelige toegang belangrijk.
 Zicht hebben op mensen met problematiek en dichtbij de mensen staan door samenleving en 

wijken te kennen, wat speelt waar. Proactieve houding is nodig.
 Informatie over wanneer iemand recht heeft op bepaalde ondersteuning.
 Kennis paraat hebben, zodat wanneer iemand ondersteuning nodig heeft deze persoon snel 

geholpen kan worden.
 Op niveau contact hebben (bijv. internet voor jongere doelgroepen, koffieochtend voor oudere 

doelgroepen).
 Vanuit eenzaamheid zou meer ingezet kunnen worden clusterwoningen (via de woonvisie) en 

een faciliterende rol voor gezamenlijke ruimte in flats.
 Verantwoordelijkheid voor eenzaamheid ligt ook bij de mensen zelf, beroep doen op sociaal 

netwerk.

Mantelzorg: Wat vindt u belangrijk als het gaat om ondersteuning van mantelzorgers in 
Papendrecht?

 Belangrijk dat mantelzorgers in beeld en bekend zijn; belangrijk voor mantelzorger zelf en voor 
de persoon voor wie er wordt gezorgd als de zorg te zwaar wordt.

 Luisteren naar mantelzorgers, hoe het gaat en waar behoefte aan is (er wordt in eerste instantie 
aan een huisarts of wijkverpleegkundige gedacht).

 Mantelzorgers steunen en ondersteunen waar nodig.
 Kennis nodig over weten dat je mantelzorger bent (het is vaak een glijdende schaal).
 Mantelzorgers helpen om hun grenzen aan te geven als de zorgtaak te zwaar wordt.
 De kwaliteit van de (mantel)zorg bewaken. Wanneer is er specialistische zorg nodig?
 De gemeente moet mantelzorgers in beeld hebben: 
 Geen directe rol voor gemeente, eerder voor Sterk Papendrecht / verenigingen /  kerken / sociaal 

netwerk.
 Een mantelzorgcompliment is raar. Een beloning nodig voor normaal sociaal wenselijk gedrag.
 Betrokken organisaties moeten steun en waardering bieden, niet de gemeente.



Vrijwilligers: Wat vindt u belangrijk als het gaat om ondersteuning van vrijwilligers in Papendrecht?

 Het verenigingsleven is belangrijk in Papendrecht.
 Laagdrempeligheid is belangrijk om vrijwilligerswerk te stimuleren.
 Sommige vrijwilligers hebben behoefte aan een netwerk om zorgen/ervaringen te delen.
 Er zijn vrijwilligers die overvraagd zijn.
 Bestuursleden zijn ook vrijwilligers; vergeet deze groep niet.
 Waardering, aandacht & lof kan d.m.v. iets leuks doen voor vrijwilligers.
 Meer helderheid creëren over de rol en taak van het vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht. Zij 

moeten verenigingen versterken die het cement van de samenleving vormen.
 Gemeente heeft beperkte rol in waardering, dat is vooral een taak voor betrokken organisaties 

en verenigingen. Een goede vereniging zorgt zelf goed voor zijn vrijwilligers. 
 De gemeente kan verenigingen wel faciliteren/ meedenken over de mogelijkheden.
 Hulp bij vrijwilligerswerk bieden; bijvoorbeeld hulp bij wet- en regelgeving door passende 

informatievoorziening of begeleiding bieden.
 Waardering kan ook door het benoemen dat mensen er zijn die zich vrijwillig inzetten voor de 

samenleving.
 Het vrijwilligersontbijt was niet handig onder werktijd, want vrijwilligers hebben vaak ook een 

baan. 



Werksessie Armoede en lokale schuldhulppreventie

In deze werksessie zijn (duo)raadsleden meegenomen in de gerealiseerde, lopende en geplande 
acties in het kader van de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede aan de hand van twee 
platen (zie bijlage). In de twee groepen zijn hierover de volgende beelden meegegeven:

Voldoet dit aan de verwachtingen en de beelden die u met betrekking tot dit onderwerp heeft?

 Voor het grootste gedeelte wel. Financiële bewustwording bij de diverse (sub)doelgroepen 
(leeftijden) is erg belangrijk. Over armoede heerst schaamte.

 Bij hulp bij betalingsachterstanden snel contact met de mensen opnemen om dit op te 
pakken. Niet te lang laten liggen, anders worden de schulden nog groter.

 Ouders zijn belangrijk bij de voorlichting aan kinderen, die rol moeten we niet van ze 
overnemen. Daarom ouders hierin versterken. Daarbij geven ouders in schulden dit vaak 
door.

 Jongeren die 18 worden bewust maken wat de gevolgen zijn van het aangaan van schulden 
(voor studie) en hoe ze toeslagen aanvragen.

Is er een onderdeel of doelgroep die naar uw mening onderbelicht blijft?

 Voorlichting aan de groep met een bijstandsuitkering wordt gemist. Deze maken vaak de 
verkeerde keuzes en creëren zo geen reserves.

 Computervaardigheid verhogen bij de volwassen doelgroep.

 Bereiken van laaggeletterden en anderstaligen. Hier is voldoende aanbod voor, maar het 
bereik van deze doelgroep vraagt extra aandacht.

 ZZP'ers zijn vaak onzichtbare armen die vaak buiten beeld zijn. 

 Het terugbetalen van onterecht ontvangen toeslagen en het betalen van boetes is een groot 
probleem bij mensen met een laag inkomen, hier aandacht aan geven/voorlichting.

Heeft u nog opmerkingen, aanvullingen met betrekking tot de op de kaart genoemde acties?

 Beleving van armoede kan ook met leeftijd te maken hebben (tieners ervaren dit vaker 
vanuit groepsdruk bijv. merkkleding en schoenen, mobiel). 

 Door middel van aangepaste voorlichting op scholen gericht op het bespreekbaar maken van 
het onderwerp (uit de taboesfeer).

 Het is belangrijk dat meldingen van financiële problemen centraal binnenkomen en dat Sterk 
Papendrecht dus voldoende bekend is.

 Naar aanleiding van de signaleringskaart voor armoede voor scholen: de zaken die op de 
kaart staan worden ervaren als open deuren, dit kan beledigend overkomen bij onderwijzend 
personeel.



 

Heeft u verder nog aanvullingen?

 Stilstaan bij de vraag hoe vaak je iemand moet blijven helpen. De doelgroep niet te veel 
pamperen, maar stimuleren dingen zelf te doen.

 Het is ook opvoeding, tieners kunnen ook zelf een bijbaantje nemen als ze duurdere spullen 
willen.

 Armoede eindigt bij voldoende inkomen. Mensen uit de uitkering halen. Werk is de beste 
preventie en moet lonen.




















