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Inleiding 

Komende jaren staat de gemeente voor een grote uitdaging. Volgens de huidige planning 

krijgt de gemeente er per 1 januari 2015 een groot aantal taken bij. Deze nieuwe taken 

brengen grote verantwoordelijkheden met zich mee voor de gemeente met betrekking tot 

inwoners die in kwetsbare omstandigheden leven en behoefte hebben aan zorg en 

ondersteuning. Met deze decentralisaties wordt de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel de 

hele (niet-medische) ondersteuning aan haar inwoners. Omdat er veel samenhang is tussen 

de decentralisaties vanwege de overeenkomst in doelstellingen en de overlap in doelgroepen, 

krijgt de gemeente de kans om een samenhangend lokaal stelsel van maatschappelijke 

ondersteuning in te richten voor alle inwoners. 

In dit beleidskader leest u wat er – voor zover dat op dit moment bekend is – gaat 

veranderen, en hoe de gemeente Oisterwijk hier mee wil omgaan. Op het moment van 

schrijven van dit beleidskader is er echter nog veel onduidelijk. We weten nog niet precies 

welke taken naar de gemeente over zullen gaan omdat de wetten nog niet zijn behandeld en 

ook heeft het Rijk nog geen duidelijkheid gegeven over de financiën. We kunnen echter niet 

wachten met de voorbereidingen op de nieuwe taken tot alles duidelijk is omdat we dan niet 

op tijd klaar zijn om op 1 januari 2015 onze inwoners de ondersteuning te bieden die ze nodig 

hebben. Daarom presenteert het college in dit beleidskader de beoogde nieuwe 

ondersteuningsstructuur. Aan de raad vragen we om deze richting te bevestigen, en een 

aantal fundamentele keuzes te maken zodat het college het komende jaar de nieuwe 

structuur verder kan gaan uitwerken en implementeren. Op die manier zijn we op tijd klaar 

om in de loop van 2014 te starten met de inkoop van de nieuwe taken. Mochten de inzichten 

gaandeweg veranderen, dan wordt dit uiteraard aan de raad voorgelegd.  

Het is duidelijk dat de gemeente voor een grote uitdaging staat. We hoeven echter niet bij nul 

te beginnen. De gemeenteraad heeft al een aantal belangrijke besluiten genomen die richting 

geven aan de nieuwe ondersteuningsstructuur zoals de Wmo nota ‘Vertrouwen en verbinden’ 

(die in een intensieve samenwerking met de Wmo Raad tot stand is gekomen), de 

keuzenota’s begeleiding en participatie en de regionale en lokale beleidskaders jeugd. Met 

deze nota geven we een verdere invulling van de weg die we hiermee zijn ingeslagen.  

Bij de voorbereiding van deze nota hebben we de volgende partijen betrokken: 

• Onze wettelijke adviesorganen de Wmo Raad en de Klankbordwerkgroep WWB hebben 

een toelichting gehad en geadviseerd over dit beleidskader. Daarnaast hebben we de 

nota ter informatie aangeboden aan het Senioren Platform Oisterwijk. Wij zijn de 

adviesorganen zeer erkentelijk dat zij, ondanks de grote tijdsdruk, hun advies tijdig 

hebben kunnen overleggen.  

• Daarnaast hebben we inwoners betrokken die momenteel een PGB ontvangen voor 

zichzelf of een kind, en hen gevraagd wat voor hen echt belangrijk is bij de 

ondersteuning die zij nodig hebben, en waarom zij kiezen voor een PGB.  

• Samen met de gemeenten Hilvarenbeek en Goirle organiseerden we marktconsultaties 

en verdiepingsbijeenkomsten over de thema’s preventief jeugdbeleid, (arbeidsmatige) 

dagbesteding en begeleiding, waarbij we alle ons bekende aanbieders van zorg en 

ondersteuning hebben uitgenodigd. Zij gaven in grote getale gehoor aan deze oproep, 

en hebben ons daarmee gevoed bij het schrijven van dit beleidskader. 
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Hoofdstuk 1: De decentralisaties: wat gaat er veranderen? 

De komende jaren krijgt de gemeente te maken met 3 decentralisaties vanuit het Rijk en de 

Provincie binnen het sociaal domein: taken vanuit de AWBZ naar de Wmo, de Jeugdzorg en 

de Participatiewet. Het hele sociale domein moet anders georganiseerd worden om 

verschillende redenen: 

- Inhoudelijk: de huidige praktijk kenmerkt zich door problemen zoals versnippering, 

bureaucratie, wachtlijsten, doorverwijzingen en een stapeling van gesprekken.  

- Financieel: De kosten voor de zorg zijn in de afgelopen tientallen jaren explosief 

gestegen. In de toekomst is er steeds minder geld beschikbaar voor de (zwaardere) 

zorg. Daarom moet de zorg goedkoper, doelmatiger en meer in samenhang 

georganiseerd worden.  

Het idee achter de decentralisaties is dat de gemeente dichter bij de inwoners staat en dus 

beter de behoeften van inwoners begrijpt en er een antwoord op kan geven. De gemeente 

krijgt hiermee een nieuwe rol: in plaats van het ‘voorschrijven van’ oplossingen voor 

problemen, zoals dat nu het geval is, wordt de rol van de gemeente het ‘ondersteunen bij’ het 

zelf oplossen van problemen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de eigen kracht en het sociale 

netwerk van mensen aangeboord. Inwoners kunnen geen voorziening meer claimen, wel is er 

ondersteuning bij het meedenken over oplossingen op maat. 

1.1 De nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking, 

chronische, psychische of psychosociale problemen ondersteuning krijgen om hen te helpen 

zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven wonen en mee te kunnen (blijven) doen 

in de samenleving. Uitgangspunt hierbij is dat de oplossingen zoveel als mogelijk gezocht 

worden in voorliggende, algemene voorzieningen en dat mensen gestimuleerd worden waar 

dat kan hun eigen kracht en de kracht van hun sociale netwerk aan te boren. 

De nieuwe Wmo heeft drie doelen: 

1. Het bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, veiligheid en 

leefbaarheid in de gemeente en het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld; 

2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een 

beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk 

in de eigen leefomgeving;  

3. Het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen 

en verslavingszorg vallen hieronder). 

Deze drie doelen komen in de plaats van de negen prestatievelden uit de huidige Wmo.  

Naast de bestaande taken die al onder de Wmo vallen, komen er per 1 januari 2015 een 

aantal nieuwe taken bij vanuit de AWBZ: 

- Begeleiding: het gaat hierbij om alle activiteiten, inclusief vervoer, voor mensen met 

één of meerdere beperkingen op het terrein van sociale redzaamheid, bewegen en 

verplaatsen, psychisch functioneren, geheugen en oriëntatie, of mensen die matig of 

zwaar probleemgedrag vertonen. Begeleiding kan zowel individueel als in 

groepsverband (dagbesteding) worden gegeven. 
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- De begeleiding bij dagelijkse levensverrichtingen (ongeveer 5% van de mensen die 

persoonlijke verzorging ontvangt, de rest van de persoonlijke verzorging komt onder 

verantwoordelijkheid van de Zorgverzekeraars); 

- Kortdurend verblijf: het logeren in een instelling voor maximaal 3 etmalen per week. 

Doorgaans gaat het om weekendverblijf in een intramurale instelling ter ontlasting van 

de mantelzorg.  

Daarnaast krijgt de gemeente te maken met de gevolgen van de extramuralisering van de 

zorg. Het Kabinet wil dat mensen langer thuis blijven wonen, en schaft daarom de lichtere 

zorgzwaartepakketten voor verschillende doelgroepen af. Het gevolg is dat mensen minder 

snel in een intramurale voorziening kunnen gaan wonen (zoals een verzorgingshuis), of een 

beroep kunnen doen op een begeleid wonen instelling.  

De belangrijkste verandering in de nieuwe Wmo is dat de compensatieplicht, zoals we die 

kenden, komt te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt de maatwerkvoorziening 

geïntroduceerd. De gemeente en de inwoner gaan hierbij samen op zoek naar oplossingen die 

zijn toegesneden op de individuele en lokale omstandigheden. De dialoog tussen de gemeente 

en de inwoner over de benodigde hulp is hierbij erg belangrijk. De gemeente moet 

mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen, en algemene en maatwerkvoorzieningen bieden. 

Dit alles om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten.  

1.2 De Jeugdwet 

De huidige zorg en ondersteuning voor jeugdigen is versnipperd georganiseerd. Met de 

nieuwe Jeugdwet wordt dit ondergebracht in één wet die door de gemeente moet worden 

uitgevoerd. Hiermee worden de bestaande taken op het gebied van de jeugdhulp dus verlegd 

naar het lokale (gemeentelijke en regionale) niveau. 

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het geheel aan preventie, 

ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond en 

veilig opgroeien van kinderen tot volwassenheid. Daaronder vallen ook de uitvoering van 

jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

Concreet betekent dit dat de gemeente verantwoordelijk is voor de volgende taken: 

- Informatie en advies; 

- Het verbeteren van het opvoedingsklimaat; 

- Een passend aanbod van jeugdhulp; 

- Inschakeling van de Raad voor de Kinderbescherming, waar nodig; 

- Participatie van jeugdigen met een beperking; 

- Een goed aanbod op het terrein van kinderbescherming en jeugdreclassering. 

Voor inwoners betekent dit dat ze voor ondersteuning op het terrein van jeugdhulp bij de 

gemeente moeten zijn of bij de door de gemeente betaalde voorzieningen. Deze hulp moet 

laagdrempelig zijn en gemakkelijk te herkennen. Om dat te realiseren zal er nauw moeten 

worden samengewerkt met het onderwijs en ook met de huisartsen en jeugdartsen, omdat 

deze ook rechtstreeks door kunnen verwijzen naar vormen van jeugdhulp. De nieuwe 

Jeugdwet geeft minder ruimte voor de vrije invulling van de gemeente, zowel ten aanzien van 

de ondersteuning die moet worden geleverd, als de samenwerkingsverbanden die hierbij 

moeten worden aangegaan met de regiogemeenten. 
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Ondersteuning die verplicht moet worden geleverd door de gemeente: 

- Continuering in 2015 van de ondersteuning die onder de huidige Wet op Jeugdzorg 

valt voor de bestaande cliënten en cliënten die op de wachtlijst staan. Met 

uitzondering van cliënten in de jeugdreclassering en de jeugdbescherming kan hierbij 

wel worden gezocht naar een alternatief aanbod, mits de gemeente en de cliënt daar 

overeenstemming over hebben; 

- De inrichting van een Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

(AMHK); 

- Maatregelen die worden opgelegd door tussenkomst van een rechter. Deze 

maatregelen moeten door de gemeente uitgevoerd worden; 

Directe hulp in situaties waarbij er sprake is van onveiligheid voor het kind; 

- Een 24-uurs crisisdienst.  

Samenwerkingsverbanden, die verplicht met de regiogemeenten moeten worden aangegaan, 

zijn:  

- De jeugdbescherming en jeugdreclassering, ofwel de zorg die valt onder de veiligheid 

en in het gedwongen kader, moeten vanuit de Jeugdwet op regionaal niveau 

georganiseerd worden en aansluiten bij het Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant; 

- De jeugdbeschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld voogdij en gezinsvoogdij) moeten 

worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen. Deze instellingen bepalen welke 

jeugdhulp nodig is en de gemeente heeft een leveringsplicht; 

- De samenwerking met de Raad voor Kinderbescherming zal worden vastgelegd in een 

protocol; 

- Gecertificeerde instellingen gaan de taken voor jeugdbescherming en 

jeugdreclassering uitvoeren. Deze behoren nu tot de taken van Bureau Jeugdzorg. 

Vanaf 1 januari 2015 houdt Bureau Jeugdzorg op te bestaan. De taak ‘toegang’ van 

Bureau Jeugdzorg gaat naar de gemeenten. 

- Het inrichten van een Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHK) moet op regionaal 

niveau geregeld worden.   

Naast de stelselwijziging voor de ondersteuning voor de jeugd vindt er ook een 

stelselwijziging plaats in het onderwijs: Passend onderwijs. Deze stelselwijziging heeft veel 

raakvlakken met de decentralisatie van de Jeugdzorg. Beiden gaan uit van eenzelfde visie op 

de ondersteuning van jeugdigen en kunnen daardoor elkaar versterken. Schoolbesturen 

krijgen de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk en buurt. Beiden krijgen de 

opdracht om de terreinen met elkaar te verbinden en de plannen over en weer af te 

stemmen. Van onderwijs wordt verwacht dat zij een belangrijke bijdrage levert aan zowel 

onderwijs als opvoeding van kinderen en jongeren, door het geven van les maar ook door het 

stimuleren van de ontwikkeling in algemene zin. Het contact met ouders is van groot belang, 

en wij zien bij het onderwijs een belangrijke rol liggen in het stimuleren van 

ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Over het ondersteuningsplan, dat het onderwijs 

verplicht moet opstellen, dient vóór 1 mei 2014 overeenstemming te zijn bereikt in een Op 

Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO).  
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1.3 De participatiewet 

Het kabinet wil dat alle mensen als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze 

samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug te ver is, door 

op een andere manier te participeren in de samenleving. Ook voor mensen met een 

arbeidsbeperking komen er kansen op een arbeidsplaats. Daarvoor komt er één regeling: de 

Participatiewet. Gemeenten zijn met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 

verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van werkzoekenden naar een reguliere 

baan op de arbeidsmarkt.  

Concreet betekent dit voor onze inwoners dat: 

- Een inwoner die een bijstandsuitkering heeft of aanvraagt bij de gemeente zo snel 

mogelijk weer werk zoekt. Daarop wordt hij/zij voorbereid door bijvoorbeeld een 

opleiding of training. 

- Mensen die nu een uitkering hebben op basis van de Wet werk en arbeidsvoorziening 

jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw) zullen, voor zover zij (gedeeltelijk) kunnen werken, ook 

regulier werk moeten vinden. Werkgevers worden geacht hier aan mee te werken door 

banen te creëren voor deze doelgroep. In het (landelijke) sociaal akkoord met 

werkgevers zijn hierover afspraken gemaakt: het bedrijfsleven en de overheid zorgen 

samen voor 125.000 banen. 

- Vanaf 1 januari 2015 wordt de Wajong beperkt tot de groep die duurzaam geen 

arbeidsvermogen heeft. In de periode 2015-2017 worden alle Wajongers door het 

UWV herkeurd. Deze mensen worden gefaseerd door het UWV aan gemeenten 

overgedragen voor zover zij arbeidsvermogen hebben. 

- Vanaf 1 januari 2015 wordt de Wsw afgesloten voor nieuwe klanten en dienen 

inwoners zich tot de gemeente te wenden in het kader van de Participatiewet. 

- Tegelijkertijd met de afbouw van de sociale werkvoorziening wordt begonnen met de 

opbouw van beschut werk. Beschut werken is er voor mensen die dusdanige 

beperkingen hebben dat zij niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. 

Vanuit de wet worden gemeente geacht de regionale samenwerking te versterken, vooral 

daar waar het gaat om eenduidigheid in dienstverlening richting werkgevers. Verder hebben 

gemeenten, in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties de opdracht om in 

iedere arbeidsmarktregio een werkbedrijf op te richten. Een werkbedrijf moet een belangrijke 

rol gaan spelen bij het plaatsen van mensen op de extra banen uit de banenafspraak die de 

sociale partners met het Rijk hebben gemaakt. Ook moeten de regiogemeenten het 

werkbedrijf betrekken bij het organiseren van beschut werk. Het werkbedrijf heeft onder 

andere als doel om werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen te 

‘ontzorgen’. 

1.4 Overgangsjaar 

Voor zowel de Jeugdwet als de nieuwe taken die van de AWBZ naar de Wmo komen legt het 

Kabinet een overgangsjaar op. In dit overgangsjaar behouden cliënten hun bestaande zorg. 

Voor de Jeugdwet geldt dit ook voor cliënten die op een wachtlijst staan.  

 

Voor beide trajecten geldt dan ook dat we via twee sporen gaan invoeren: 
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1. Regionale Transitiearrangementen voor Jeugd en Wmo 

In de Jeugdwet worden gemeenten verplicht om een Regionaal Transitiearrangement 

(RTA) op te stellen, waarin de samenwerkingsregio’s uitleggen hoe zij de zorg voor 

bestaande cliënten en wachtlijstcliënten gaan garanderen. Het RTA moest voor 31 oktober 

2013 aan het Rijk toegezonden worden, en worden beoordeeld door een daartoe 

ingerichte commissie.  

In de nieuwe Wmo komt zoals we nu kunnen voorzien ook een overgangsrecht voor 

bestaande cliënten. Daarom hebben de regiogemeenten met elkaar afgesproken om ook 

voor de nieuwe taken die van AWBZ naar Wmo gaan (begeleiding, kortdurend verblijf) 

een Transitiearrangement op te stellen. Hierbij wordt aangesloten bij het traject van 

Jeugd.  

2. Nieuw aanbod voor nieuwe cliënten en cliënten die geherindiceerd zijn.  

Naast voorzieningen in het overgangsjaar 2015 zetten de gemeenten voor zowel de 

Jeugdwet als de nieuwe taken in de Wmo een nieuw aanbod op. Met dit nieuwe aanbod 

geven wij een antwoord op de inhoudelijke en financiële opgave die de gemeente heeft. 

Daarom kiezen we met het nieuwe aanbod nadrukkelijk voor vernieuwing. Hoe we dit 

willen bereiken leest u in deze nota. 

Voor de participatiewet is vooralsnog niet in een overgangsjaar voorzien, maar zal de 

herindicatie van Wajongers geleidelijk verlopen (en daarmee de overdracht aan de gemeente 

van de Wajongers met een arbeidspotentieel), en ook de sociale werkvoorziening zal 

gefaseerd veranderen doordat er per 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk is. 

De nieuwe mensen komen dan rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.  

Op het moment van schrijven van dit beleidskader is er nog veel onduidelijk omdat de wetten 

nog niet in de Tweede en Eerste kamer behandeld zijn. Desondanks is de invoering van alle 

drie de decentralisaties gepland voor 1 januari 2015. In bijlage 1 kunt u de actuele stand van 

zaken van dit moment lezen. Ondanks dat de wetten nog niet definitief zijn, gaat de 

gemeente door met de voorbereidingen om ervoor te zorgen dat onze inwoners op 1 januari 

2015 niet tussen wal en schip zullen belanden. 
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Hoofdstuk 2: visie op het sociale domein 

De inwoners van Oisterwijk vormen samen de gemeenschap. In de Wmo nota ‘vertrouwen en 

verbinden’ heeft de gemeenteraad gesteld dat wij een netwerkgemeente willen zijn, waarbij 

de gemeente samen met de inwoners, de maatschappelijke organisaties en bedrijven 

verantwoordelijkheid neemt voor de opgave waar we voor staan.  

Vanuit de gedachte van de netwerksamenleving nemen inwoners verantwoordelijkheid voor 

zichzelf en elkaar. Iedereen doet naar vermogen mee. Door betaald of onbetaald werk te 

doen vergroten mensen hun eigenwaarde en het draagt bij aan hun geluksgevoel. 

Zelfredzaamheid staat voorop en is niet vrijblijvend. Voor zover mensen daartoe in staat zijn, 

verrichten zij betaalde arbeid. Als dat niet mogelijk is, dan vormt onbetaalde arbeid met 

behoud van een uitkering een alternatief. We gaan daarbij uit van wederkerigheid. 

Oisterwijk is een gemeente met sterke onderlinge verbanden. Een bloeiend verenigingsleven 

en sterke sociale samenhang liggen hier aan ten grondslag. De gemeente stimuleert vrijwillige 

inzet en maakt mantelzorg mee mogelijk. Nabijheid is daarbij belangrijk. 

Als mensen een ondersteuningsvraag hebben of problemen ervaren die ze niet zelf of met 

hulp van hun omgeving op kunnen lossen, zorgt de gemeente voor ondersteuning waar dat 

nodig is.  

Die ondersteuning ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

De brede basis geeft aan dat er veel mensen zijn die het zelf kunnen en die geen 

ondersteuning vanuit de gemeente nodig hebben. Vanuit hun eigen kracht en met hun sociale 

netwerk hebben mensen zelf afdoende mogelijkheden om vragen op te lossen.  

Met de sociale basisstructuur bedoelen we de welzijnsactiviteiten en de informele zorg die we 

in onze gemeente hebben. Deze activiteiten worden veelal door vrijwilligers georganiseerd, 

soms ondersteund door beroepskrachten (0e lijn). 

Een kleinere groep burgers (de smaller wordende top van de driehoek) heeft (tijdelijk) 

behoefte aan ondersteuning. Voor ondersteuning die de gemeente organiseert, gaan mensen 

eerst naar het sociaal team. Het team kijkt samen met de mensen naar hun (gezins)situatie, 

en bepaalt samen met de cliënt wat er nodig is in die specifieke situatie. We streven ernaar 

om de vragen zo integraal mogelijk op te pakken en daarbij te kijken naar alle leefgebieden. 

Met de inzet van de ondersteuning richten we ons allereerst op het versterken van het 

gewone leven, en zoeken we naar oplossingen die aansluiten bij de eigen kracht van mensen, 

hun sociaal netwerk, en de basisstructuur die er in de onze gemeente aanwezig is.  

Tenslotte is er de mogelijkheid om intensieve ondersteuning te organiseren (de top van de 

piramide). We werken hierbij zoveel mogelijk met één hulpverlener één plan. Als we 

intensieve zorg inzetten doen we dit zoveel mogelijk onder de regie van die ene hulpverlener: 

de medewerker van het sociaal team. De intensieve ondersteuning beslaat de terreinen werk, 

jeugdhulp en Wmo. Hierin landen de nieuwe taken van de decentralisaties. We streven ernaar 

om de vragen zo integraal mogelijk aan te pakken en daarbij kijken naar alle leefgebieden. Zo 

zoeken we naar optimale verbindingen tussen werk, jeugdhulp en Wmo. 

De nieuwe taken komen met een forse bezuiniging naar de gemeente. Onze gedachte is om 

deze bezuiniging deels te bereiken door het optimaliseren van de lagere niveaus in de 

piramide. Daarnaast willen we de bezuiniging realiseren door de ondersteuning efficiënter 

organiseren, door bv minder hulpverleners in één gezin actief te laten zijn. Tot slot kiezen we 

voor innovatie en vernieuwende werkwijzen. Ook daarmee willen we een besparing realiseren. 

Daarbij verliezen we de kwaliteit van ondersteuning voor onze inwoners niet uit het oog.  
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Hoofdstuk 3: Wat als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft? 

Wat gebeurt er met een inwoner of huishouden die ondersteuning nodig heeft? In deze nota 

legt het college uit hoe wij in de toekomstige situatie de ondersteuning voor mensen in de 

gemeente Oisterwijk gaan organiseren. 

We onderscheiden daarbij de volgende stappen in het werkproces: 

1. Signaleren 

2. Toegang tot ondersteuning: het sociaal team 

3. Arrangementen (oplossingen voor ondersteuningsvragen) 

4. Contracteren en verantwoorden 

In dit werkproces nemen vrijwilligers en mantelzorgers een bijzondere positie in: zij bieden bij 

uitstek ondersteuning bij het gewone leven, door hun nabijheid hebben zij een grote 

toegevoegde waarde. De komende jaren wil de gemeente extra aandacht besteden aan de 

positie van vrijwilligers en mantelzorgers in het werkproces van onze nieuwe 

ondersteuningsstructuur. 

Beslispunt: 

1. Het college de opdracht te geven om de vrijwilligers, mantelzorgers en 

beroepskrachten gelijkwaardig aan elkaar te positioneren in de nieuwe 

ondersteuningsstructuur, ieder vanuit zijn eigen rol. 

In deze nota leggen wij per stap uit hoe dit werkproces er vanuit het perspectief van de 

inwoners uitziet. Dit doen we aan de hand van het verhaal van Kees. 

 

Kees is een vriendelijke man van 78 jaar. Hij is 25 jaar geleden gescheiden en woont alleen. 

Bij Kees is vorig jaar Alzheimer geconstateerd. Een grote schok voor Kees maar ook voor zijn 

zoon, die jammer genoeg niet in de buurt woont.  

 

3.1 Signaleren 

Vorig jaar kreeg Kees last van wat vage klachten. Hij had moeite met zich te concentreren, 

vergat steeds vaker dingen en als zijn zoon erover begon reageerde hij agressief. Dat past  

eigenlijk helemaal niet bij Kees, want normaal was hij heel rustig en vriendelijk. Na 

aandringen van zijn zoon ging Kees uiteindelijk naar de huisarts. Die constateerde na een 

paar goede gesprekken dat Kees beginnende dementie ontwikkelt. 

 

Als iemand een vraag heeft of ergens ondersteuning bij nodig heeft, dan kan dat op veel 

verschillende manieren gesignaleerd worden. 

Allereerst kan iemand zelf constateren dat hij of zij ondersteuning nodig heeft voor zichzelf of 

het gezin. Daarnaast kan het voorkomen dat iemand uit de naaste omgeving (familie, 

vrienden of mensen uit de buurt) het signaal oppikt. Ook vrijwilligers kunnen een rol spelen 

bij het signaleren van problemen bij iemand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vrijwilligers van 
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de KBO of het Rode Kruis, die op huisbezoek gaan bij eenzame ouderen. Ook zij zien van alles 

in de thuissituatie van mensen, en vragen zich vaak af wat zij met deze informatie mogen 

doen. Tot slot kunnen ook beroepskrachten (bijvoorbeeld de huisarts, de maatschappelijk 

werker, de Wmo consulent of de leerkracht van de basisschool) signalen oppakken dat 

iemand tijdelijk ondersteuning kan gebruiken. 

De gemeente Oisterwijk wil ervoor zorgen dat als er, op welke plek ook, signalen opgepikt 

worden dat een persoon of een gezin ondersteuning nodig heeft, er op een eenduidige manier 

met deze signalen omgegaan wordt. Daarom hebben we met de regiogemeenten een 

quickscan ontwikkeld, waarmee signalen kunnen worden beoordeeld. De quickscan is bedoeld 

om snel de situatie van iemand in kaart te brengen op alle leefgebieden. Uit de quickscan 

blijkt of en zo ja hoe ernstig en urgent een probleem is, en of er sprake is van een 

enkelvoudig of een multicomplex probleem. Op basis van de uitkomst van de quickscan wordt 

besloten of degene die het probleem heeft gesignaleerd het zelf op gaat pakken, of dat er een 

doorverwijzing naar het sociaal team nodig is. Dit kan ook betekenen dat de persoon zelf, of 

met steun uit zijn netwerk, zijn oplossing kan organiseren. 

Verschillende plekken van signalering vragen om een verschillende aanpak. 

- Een inwoner constateert zelf dat hij/zij of het gezin ondersteuning nodig heeft. De 

gemeente wil dat de inwoners weten waar ze met hun vraag terecht kunnen. 

Daarnaast willen we erop inzetten dat inwoners daar waar dat mogelijk is iets kunnen 

doen, bij voorbeeld door via internet een goed digitaal platform voor vraag en aanbod 

te bieden waar zij zelf inzicht kunnen krijgen in hun vraag en kunnen zoeken naar een 

oplossing. Als een inwoner met iemand wil praten over zijn vraag, dan kan hij of zij 

terecht bij het sociale team. Hetzelfde geldt als het signaal opgepakt wordt door 

iemand in het eigen netwerk, of bij voorbeeld een mantelzorger. 

- Het signaal wordt opgepakt door (georganiseerde) vrijwilligers. Dat kunnen heel 

verschillende vrijwilligers zijn, bv in de welzijn- en zorgsector of in het 

verenigingsleven (zoals de sportclub of de muziekvereniging). De gemeente vindt het 

belangrijk dat vrijwilligers of mantelzorgers goed kunnen signaleren en weten wat ze 

met hun signaal kunnen doen. Daarom wil de gemeente vrijwilligers faciliteren door 

voor hen een cursusaanbod beschikbaar te stellen om hen te leren signaleren, en door 

mogelijkheden te bieden voor ondersteuning en doorverwijzing naar het sociaal team. 

- Een beroepskracht signaleert. De gemeente wil dat alle organisaties gaan werken met 

de quickscan. Voor organisaties met wie wij een subsidie of inkooprelatie hebben 

zullen wij dit opnemen als voorwaarde. Ook nemen we voorwaarden op over de 

competenties en attitude van beroepskrachten. Daarnaast gaan we afspraken maken 

met de huisartsen en hun praktijkondersteuners over het toepassen van de quickscan 

en het toeleiden van de vraag naar het sociaal team. Ook met de onderwijspartners, 

peuterspeelzalen en kinderopvang maken we dergelijke afspraken. Na het toepassen 

van de quickscan blijkt of een probleem eenvoudig of multicomplex is. Eenvoudige 

problematieken worden door de beroepskracht zelf opgepakt. Denk hierbij bv aan 

opvoedvragen van ouders die via het CJG of de schoolmaatschappelijk werker gesteld 

worden. Is een probleem complex, dan zal de beroepskracht iemand doorverwijzen 

naar het sociaal team. 
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Beslispunten: 

2. Bij de signalering van problemen de regionaal ontwikkelde quickscan te hanteren om 

een inschatting te maken van de aard en de ernst van de problematiek;  

3. De gemeente maakt met organisaties afspraken maakt over het toepassen van de 

quickscan en neemt hier voorwaarden voor op in de subsidieregels en/of 

inkoopvoorwaarden; 

4. Vrijwilligers worden gefaciliteerd om goed te kunnen signaleren en doorverwijzen naar 

het sociaal team. De gemeente zorgt voor een digitaal platform zodat mensen zelf en 

hun netwerk in de gelegenheid worden gesteld om op zoek te gaan naar een oplossing 

voor hun probleem. Daarnaast kunnen inwoners met hun vraag terecht bij het sociaal 

team. 

 

3.2 Toegang tot ondersteuning: het sociaal team 

Nadat de huisarts heeft geconstateerd dat Kees een beginnende vorm van dementie heeft, 

verwijst hij Kees door naar het sociaal team. De medewerker van het sociaal team komt 

dezelfde week nog bij Kees thuis op huisbezoek. Ze spreken uitgebreid over de 

gezondheidsproblemen van Kees, maar ook over zijn hobby’s en over zijn familie en vrienden. 

Zo krijgt de medewerker van het sociaal team een goed beeld van het leven van Kees, en wat 

nu precies zijn ondersteuningsvraag is: Kees is soms wat angstig en in de war, daarom is het 

goed als er iemand is die dagelijks met hem de dag doorneemt, en hem helpt met het 

overzicht houden. Ook kan hij ondersteuning gebruiken bij het huishouden en de 

administratie. Daarnaast heeft hij behoefte aan gezelschap. Hij gaat graag fietsen maar durft 

niet goed meer alleen. 

 

De toegang tot ondersteuning willen we gaan bepalen in het sociaal team. Het sociaal team is 

laagdrempelig (net zoals de huisarts) en heeft als doel om vanuit de gedachte één gezin - één 

plan - één hulpverlener ondersteuning te bieden aan de meer complexe problemen van 

personen en gezinnen. Met deze werkwijze willen we het aantal hulpverleners in gezinnen 

terugdringen en de kwaliteit van de ondersteuning verbeteren. In plaats van voor elke vraag 

een aparte oplossing te bedenken en een aparte professional in te schakelen, zal het sociaal 

team op een integrale manier kijken naar vragen op alle leefgebieden, en zoveel mogelijk zelf 

de ondersteuning zelf bieden. Bij het uitdiepen van de problematiek hanteert het sociaal team 

het regionaal ontwikkelde instrument voor vraagverheldering. Het sociaal team is 

onafhankelijk van de gemeente gepositioneerd. De gemeente bepaalt dus niet wat de cliënt 

voor ondersteuning gaat krijgen. Dit past in de gedachte van een netwerksamenleving.  

Het college is van mening dat in de toekomst alle ondersteuningsvragen die leiden tot een 

beroep op een door de gemeente gefinancierde voorziening, beoordeeld gaan worden door 

het sociaal team. Op die manier kiezen we voor een eenduidige werkwijze waarbij er volgens 

dezelfde visie een vraag beoordeeld wordt en een ondersteuningsarrangement wordt 

afgesproken. Daarnaast geeft deze manier van werken het beste financieel inzicht en 

controlemogelijkheid. Buurtregie en ZAT komen te vervallen met de invoering van het sociale 

team. 

De medewerker van het sociaal team heeft de opdracht om samen met de inwoner die een 

ondersteuningsvraag heeft te zoeken naar een oplossing van het probleem. Er is pas een 
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goede oplossing gevonden als de inwoner hier zelf ook tevreden mee is. Bij het zoeken naar 

een oplossing zal er allereerst gekeken worden wat de persoon hier zelf in kan bijdragen en of 

het mogelijk is om (een deel van) de oplossing te vinden in het sociale netwerk van de 

persoon. Alleen bij specialistische vragen die de medewerker van het sociaal team niet zelf 

kan beantwoorden, wordt een specialist ingeschakeld die intensieve ondersteuning kan 

bieden. Het sociaal team moet slagkracht hebben en daadkrachtig kunnen optreden. Daarom 

krijgt zij het mandaat om zelf intensieve, specialistische hulp in te schakelen. Bij de 

uitwerking bepalen we hoe hoog het bedrag is waartoe zij een mandaat krijgen. 

Omdat de gemeente een stevige bezuinigingsopgave moet realiseren in het sociale domein, 

en met de gemeenteraad is afgesproken dat we de nieuwe taken gaan realiseren met het 

budget wat we hiervoor van het Rijk krijgen, zal de gemeente de eerste jaren na de overgang 

van de taken nauw toezien op de besteding van de budgetten. Wij voorzien hierbij in een 

regulier monitorings-moment om in te kunnen schatten of de bestedingen op koers liggen. We 

willen immers niet in de situatie komen waarbij we als het budget op is cliënten in de laatste 

maanden van het jaar geen aanbod meer kunnen doen, dus we zitten er als gemeente 

bovenop. 

In de Wmo nota ‘Vertrouwen en verbinden’ heeft de gemeenteraad uitgesproken dat zij een 

netwerkgemeente wil zijn. Met het vormgeven van de nieuwe Wmo en de decentralisaties 

streven we daarom naar een samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven in 

Oisterwijk om gezamenlijk een invulling te geven aan de maatschappelijke opgave. Daarbij 

past het om het sociaal team niet onder de gemeente te positioneren maar ernaar te streven 

dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Daarom kiezen we ervoor om de opdracht 

voor het organiseren en coördineren van het sociaal team aan één organisatie te geven, die 

geselecteerd wordt op basis van competenties. De gemeente zal hiervoor een duidelijke 

opdracht formuleren. De organisatie zal periodiek verantwoording afleggen. Door een stevige 

contractbeheersing en monitoring behoudt de gemeente sturing op de kwaliteit, de 

effectiviteit en de beschikbare middelen. 

In Oisterwijk zijn veel vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers spelen vaak een rol bij de 

signalering dat iemand ondersteuning nodig heeft, en hebben vaak een vertrouwensband 

opgebouwd met de persoon. Het college kiest er voor om de opdracht voor het ontwikkelen 

van het sociaal team bij een (betaalde) organisatie neer te leggen, dit wil niet zeggen dat 

vrijwilligers geen rol kunnen spelen bij de toegang tot ondersteuning. Op verzoek van de 

cliënt die het betreft kunnen zij aan tafel gevraagd worden om samen met de medewerker 

van de toegang, de persoon zelf en zijn sociaal netwerk, mee te denken over een passende 

oplossing voor de vraag.  

Op dit moment loopt er een proef om de werkwijze van het sociaal team te bepalen. Hierbij 

zijn de volgende samenwerkingspartners betrokken: Bureau Jeugdzorg, GGD Hart van 

Brabant, Thebe, ContourdeTwern, gemeente (Wmo consulent en Werkmakelaar), Juvans en 

Mee. Er wordt lerenderwijs een werkwijze ontwikkeld aan de hand van casuïstiekbespreking. 

Aandachtspunten hierbij zijn onder andere in hoeverre het mogelijk is om deze generalistische 

werkwijze te hanteren, welke competenties en attitude daarvoor nodig zijn, en welke 

afbakening van generalistische en specialistische ondersteuning werkbaar is. Ook wordt 

daarbij gekeken of het aan te raden is om één team voor de hele gemeente in te richten of 

meerdere teams, georganiseerd per wijk. Dit heeft onder andere te maken met het te 

verwachten aantal cliënten. De pilot wordt in mei geëvalueerd. De uitkomsten zullen worden 
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gebruikt, samen met de ervaringen van andere proeven in het land, voor de inrichting van het 

sociaal team per 1 januari 2015.  

Beslispunten: 

5. De toegang tot ondersteuning verloopt via een sociaal team waar gekeken wordt naar 

alle leefgebieden en gestreefd wordt naar een zo integraal mogelijke en werkwijze; 

6. Het sociaal team gaat werken met het regionaal ontwikkelde instrument voor 

vraagverheldering; 

7. Het organiseren en coördineren van het sociaal team wordt bij één organisatie 

neergelegd; 

8. Vertegenwoordigers (vrijwilligers of beroepskrachten) hebben op verzoek van een 

cliënt of zijn familie een ondersteunende rol bij de toegang tot ondersteuning door 

deel te nemen aan de gesprekken; 

9. Alle ondersteuningsvragen waarbij een beroep gedaan wordt op door de gemeente 

gefinancierde voorzieningen worden beoordeeld door het sociaal team; 

10. Aan het sociaal team wordt het mandaat gegeven om tot een nader te bepalen bedrag 

zelf te besluiten wanneer er intensieve, gespecialiseerde hulp ingezet moet worden; 

11. We geven het college de opdracht om te komen tot een nadere uitwerking van het 

sociaal team voor 1 juli 2014 waarbij uitsluitsel gegeven wordt over: 

a. De kwaliteitseisen aan het sociaal team; 

b. Het competentieprofiel voor de medewerker van het sociaal team; 

c. De positionering van het sociaal team;  

d. Het mandaat dat het sociaal team krijgt; 

e. Het vormgeven van een klachtenprocedure (conform de wet, bv door het 

instellen van een vertrouwenspersoon); 

f. De wijze waarop cliënten betrokken kunnen worden bij het monitoren van de 

werkwijze en de kwaliteit.  

 

3.3 Arrangementen 

Door de gesprekken die Kees met de medewerker van het sociaal team heeft gevoerd, is zijn 

vraag nu helder. Kees heeft structuur nodig in zijn dagelijks leven en zoekt ondersteuning bij 

het doen van het huishouden en zijn administratie. Verder heeft hij behoefte aan gezelschap. 

Samen met de medewerker van het sociaal team kijkt Kees welke vragen hij zelf kan oplossen 

met ondersteuning van zijn omgeving. Afgesproken wordt dat zijn zoon Jeroen, die niet in de 

buurt woont, hem elke dag op een vast tijdstip belt. Samen nemen ze dan de dag door, en 

bespreken wat er de volgende dag moet gebeuren. Als Kees naar de dokter moet neemt 

Jeroen vrij zodat hij mee kan gaan. Buurvrouw Ine loopt regelmatig even binnen om een 

praatje te maken en te vragen of ze iets kan doen. Voor het doen van de boodschappen krijgt 

Kees hulp van Sophie. Sophie doet vrijwilligerswerk via klus & dienst omdat zij momenteel 

geen werk heeft. Ze leert Kees ook hoe hij via Facebook contact kan houden met zijn 

kleinzoon! Via de gemeente krijgt Kees één ochtend in de week huishoudelijke hulp. 

Daarnaast komt Piet, een vrijwilliger van 'goed geregeld', die Kees helpt om zijn administratie 

op orde te houden. Eén keer in de twee weken komt Nellie langs. Nellie is vrijwilliger bij de 

KBO en biedt een luisterend oor, maakt een wandelingetje met Kees of leest de krant met 

hem. Met zijn jeugdvriend Karel gaat Kees regelmatig fietsen. Tegenwoordig blijven ze wat 
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dichter bij huis omdat Kees soms angstig wordt als hij de omgeving niet herkend. Tijdens het 

fietsen praten ze veel over vroeger maar kunnen ze ook veel lol maken.  

Kees blijkt een sterk netwerk te hebben. Met ondersteuning uit zijn netwerk lukt het Kees om 

zelfstandig thuis te blijven wonen, ondanks zijn klachten. De medewerker van het sociaal 

team komt 1x in de maand langs om de vinger aan de pols te houden. Hij controleert of de 

ingezette ondersteuning heeft gewerkt, en of het nog past, of dat er iets meer nodig is. Ook 

de huisarts onderhoudt regulier contact om de medische situatie van Kees te controleren..  

 

Als de medewerker van het sociale team de vraag van een inwoner heeft verhelderd, zal hij 

samen met de inwoner op zoek gaan naar een passende oplossing voor de vraag. Die 

oplossing noemen we ‘arrangement’. Dit is het totaalpakket aan ondersteuning die samen een 

antwoord vormen op de ondersteuningsvraag van onze inwoners. Hierbij gaan we uit van 

maatwerk, want elke situatie is anders en ieder mens heeft andere mogelijkheden. We 

hebben wel een aantal algemene uitgangspunten die het sociaal team moet gaan hanteren bij 

het zoeken naar de oplossing. We hanteren daarbij de ondersteuningspiramide: 

- Een oplossing is nooit alleen het inzetten van een (specialistisch) traject. We gaan 

ervan uit dat de oplossing altijd een combinatie is van informele en formele zorg.  

- Daarbij kijken we naar wat iemand zelf kan oplossen of met ondersteuning uit zijn 

eigen netwerk (familie, vrienden, de buurt); 

- Vervolgens kijken we of er in de basisstructuur oplossingen zijn te vinden; 

- Pas als dat niet lukt kijken we naar lichte ondersteuning of intensieve, specialistische 

hulp.                                  

 

3.3.1 Eigen kracht en sociaal netwerk 

Met eigen kracht bedoelen we dat mensen 

zelf in staat zijn hun problemen op te lossen. 

Eigen kracht organiseer je zelf in je eigen 

leefomgeving, met de mensen die dicht bij 

je staan: je gezin, je familie, je vrienden, 

buurtgenoten. Door deze eigen kracht zijn 

mensen in staat om zelf de regie te voeren 

over hun leven, voor zichzelf te zorgen, en 

op eigen benen te staan. Iemand die 

voldoende zelfvertrouwen, gezondheid en 

financiële middelen heeft, kan vertrouwen 

op zijn eigen kracht en is zelfredzaam. 

 

Wij realiseren ons dat niet iedereen over (voldoende) eigen kracht of een sociaal netwerk 

beschikt. We willen inzetten op het vergroten van de eigen kracht en de netwerken van 

mensen. Hiervoor zetten we ondersteuningsmogelijkheden in uit andere lagen van de 

piramide.  
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3.3.2 Sociale basisstructuur 

Met de sociale basisstructuur bedoelen we 

alle voorzieningen in de naaste omgeving: 

bijvoorbeeld de sportvereniging, het 

wijkcentrum, de school waar de kinderen op 

zitten, vrijwilligersorganisaties.  

In onze gemeente hebben we veel 

organisaties die, vaak met subsidie van de 

gemeente, informele ondersteuning bieden 

aan inwoners die dat (tijdelijk) nodig 

hebben. Ook beroepskrachten die zich bezig 

houden met het versterken van de basis-

structuur (zoals bijvoorbeeld welzijnswerk) 

rekenen we tot de sociale basisstructuur.  

 

3.3.3 Lichte ondersteuning 

Met lichte ondersteuning bedoelen we de 

ondersteuning die algemeen toegankelijk is. 

Je hebt daar geen verwijzing voor nodig 

(denk hierbij bijvoorbeeld aan de huisarts). 

Lichte ondersteuning wordt zowel geboden 

door gesubsidieerde organisaties als door 

particuliere organisaties. Als organisaties via 

de gemeente worden gefinancierd, dan 

bepaalt het sociaal team of iemand hier een 

beroep op kan doen. In de nieuwe Wmo 

wordt gesproken over algemene en 

collectieve voorzieningen.  

 

Momenteel is MEE één van de organisaties die (lichte) ondersteuning biedt aan mensen met 

een beperking. De gemeente heeft een bijzondere rol ten aanzien van MEE: MEE wordt tot 31 

december 2014 gefinancierd door het Rijk. Per 1 januari 2015 ontvangt de gemeente deze 

middelen voor cliëntondersteuning. Gemeenten moeten bepalen hoe ze de ondersteuning 

vorm gaan geven en wat zij willen met de organisatie MEE. De gemeente Oisterwijk wil hierbij 

inzetten om de expertise en de methodieken van de medewerkers van MEE in te bedden in de 

nieuwe ondersteuningsstructuur.  
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3.3.4 Intensieve ondersteuning  

Onder intensieve ondersteuning verstaan we 

de specialistische hulp die geboden wordt 

door organisaties uit de 2e lijn. In de nieuwe 

Wmo wordt hierbij gesproken over 

maatwerkvoorzieningen.  

Intensieve ondersteuning zetten we in als 

iemand langdurig en/of intensieve 

specialistische hulp nodig heeft. De nieuwe 

taken die met de decentralisaties naar de 

gemeente komen vallen onder de intensieve 

ondersteuning. De volgende ondersteunings-

vormen rekenen we onder de intensieve 

ondersteuning: 

Werk 

De gemeente heeft de taak om mensen te ondersteunen die niet op eigen kracht werk kunnen 

vinden. Met de invoering van de participatiewet krijgen we hier nieuwe doelgroepen bij. De 

Participatiecoach en de accountmanager Werk hebben verschillende instrumenten om mensen 

toe te leiden naar werk. Regionaal zetten we in op de werkgeversbenadering. Daarvoor 

hebben de gemeenten samen een regionale menukaart ontwikkeld. De participatiewet heeft 

ook gevolgen voor de arbeidsmatige dagbesteding en daarmee het SW bedrijf. In 2014 zal 

daarom de relatie met de WSD nader onderzocht worden.    

Jeugd 

Onder intensieve, specialistische jeugdhulp verstaan we vormen van hulp zoals de 

jeugdbescherming (uithuisplaatsingen, voogdij en pleegzorg), jeugdreclassering, gesloten 

jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugdGGZ), hulp voor jeugdigen met 

een verstandelijke beperking, provinciale jeugdzorg. De inkoop van deze specialistische, 

intensieve zorg wordt landelijk of (boven)regionaal ingekocht. In het regionale en lokale 

beleidskader jeugd zijn afspraken gemaakt hoe we met de regio vorm gaan geven aan deze 

nieuwe taken. 

Wmo 

Binnen de Wmo hebben we als gemeente al een aantal specialistische voorzieningen: het 

vervoer (regiotaxi en scootmobiel), woningaanpassingen, hulpmiddelen en hulp bij het 

huidhouden. Bij de hulp bij het huishouden krijgen we te maken met een korting van 40% op 

het budget, daarmee is de huidige ondersteuningsvorm financieel niet houdbaar. Het college 

onderzoekt hoe we deze vorm van ondersteuning toekomstbestendig kunnen maken.  Met de 

komst van de nieuwe taken wordt de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van 

een aanvullend ondersteuningsaanbod voor de individuele begeleiding, groepsbegeleiding, 

dagbesteding en kortdurend verblijf. 
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3.3.5 Het huidige aanbod in beeld 

Om de inhoudelijk en financiële doelstellingen te halen, zullen we ervoor moeten zorgen dat 

de basisstructuur goed op orde is. Alleen dan kan deze als voorliggende voorziening 

functioneren en kunnen we besparen op de duurdere intensieve ondersteuning. Investeren in 

een stevige basisstructuur kan preventief werken en inzet van zwaardere zorg voorkomen.  

De gemeente Oisterwijk heeft een sterk verenigingsleven en veel actieve vrijwilligers-

organisaties. Daarnaast zijn er de laatste tijd een aantal nieuwe initiatieven ontstaan, die al 

inspelen op de veranderingen in de zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Zorgcoöperatie, de 

dagopvang voor licht dementerenden in het Gerard Horvershuis, het vrijwilligersvervoer en de 

scootmobielpool die in februari is gestart. De gemeente zal nadrukkelijk kijken hoe deze 

waardevolle initiatieven hun plek kunnen krijgen in de ondersteuningsstructuur voor onze 

inwoners.  

Om te beoordelen of de basisstructuur daadwerkelijk als voorliggende voorziening kan 

werken, moeten we goed in beeld hebben wat er nu allemaal voor handen is. Daarnaast 

moeten we inzicht hebben in de behoefte van mensen met een ondersteuningsvraag. Dit 

hebben we geprobeerd zo volledig mogelijk in kaart te brengen in de ‘behoeftenmatrix’. Hierin 

hebben we aan de hand van de in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 

gedefinieerde behoeften gekeken welke informele en formele oplossingen er op dit moment 

aanwezig zijn. Deze lijst is niet volledig, maar geeft wel al een goed beeld van welke 

voorzieningen er zijn in de informele zorg en de formele zorg. Ook maakt het zichtbaar welke 

voorzieningen ontbreken. Op deze manier krijgen we inzicht in waar er in onze gemeente 

extra ingezet kan worden om initiatieven in de informele zorg en de basisstructuur te 

versterken en bevorderen.  

Bij het vullen van de matrix hebben we onderscheid gemaakt tussen de informele zorg, en de 

formele zorg (daarbij maken we onderscheid tussen de 0e, 1e en 2e lijns voorzieningen). De 

matrix is toegevoegd als bijlage 2 aan deze nota. 

3.3.6 de route naar een nieuwe ondersteuningsstructuur    

Uit de behoeftenmatrix kunnen we opmaken hoe het aanbod van informele en formele zorg 

verdeeld is over de verschillende ondersteuningsbehoeften die mensen kunnen hebben. De 

matrix is zoals gezegd nog niet volledig, maar geeft al wel een beeld van de aandachtspunten 

die we als gemeente kunnen oppakken. In deze paragraaf presenteren wij de eerste 

conclusies.  

1. Dagbesteding dicht bij huis. Het Rijk wil dat mensen langer zelfstandig thuis blijven 

wonen. Daarom worden de lichtere zorgzwaartepakketten (indicaties om intramuraal 

te gaan wonen, bv in een verzorgingshuis) voor verschillende doelgroepen afgeschaft. 

Gevolg is dat er meer mensen met een zwaardere ondersteuningsvraag thuis wonen. 

Wij schatten in dat de behoefte aan dagbesteding, ter bestrijding van eenzaamheid 

maar ook om mantelzorgers te ontlasten, zal toenemen. Om op deze ontwikkeling in 

te spelen willen we gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn om dagbesteding dicht 

bij huis in de eigen buurt te organiseren. 

2. Maatjes. Daarnaast constateren we dat er een behoefte is aan maatjesprojecten. Een 

maatje of buddy kan ondersteunen bij het ondernemen van sociale activiteiten, het 

voeren van de regie over het eigen leven en het sociale netwerk om mensen heen 
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versterken. Op dit moment zijn de mogelijkheden voor maatjesprojecten in de 

gemeente nog klein. Het verdient de aanbeveling om hierin extra te gaan investeren.  

3. Investeren in de jeugd. Uit de matrix blijkt dat we in de gemeente Oisterwijk nog 

weinig informele inzet hebben voor ondersteuning bij opgroeien en opvoeden. We 

kunnen inzetten op bijvoorbeeld mentorprojecten of projecten waarbij ouders elkaar 

ondersteunen. Naast een gebrek aan informeel aanbod is er in de basisstructuur ook 

nog weinig aanbod. Investeren in deskundigheid van opgroeien en opvoeden in de 

basisstructuur maakt dat we op termijn minder intensieve zorg nodig hebben. 

4. Meer ondersteuning van mantelzorgers door vrijwilligers. Veel mantelzorgers voelen 

zich overbelast maar doen nog relatief weinig beroep op de mogelijkheden zich door 

vrijwilligers bij te laten staan, en te ontlasten. Dit kunnen we beter ontwikkelen en 

bevorderen.  

5. Werkervaring opdoen. Werkgevers kunnen een rol spelen om mensen te coachen en 

werkervaringsplekken te bieden. Dit is een vorm van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.  

6. In het algemeen kunnen we veel meer verbindingen maken tussen de 

beroepskrachten en vrijwilligers. We kunnen de beroepskrachten de opdracht geven 

om vrijwilligers te ondersteunen om zelf samen met mensen aan de slag te gaan. Dit 

vraagt een goede begeleiding, scholing en coördinatie van vrijwilligers, omdat die 

daarmee wel zwaardere taken krijgen.  

Het college wil het komend jaar verder gaan met de behoeften in kaart brengen en gaan 

onderzoeken hoe we kunnen bevorderen dat we  op de genoemde terreinen meer informeel 

aanbod creëren en meer aanbod in de basisstructuur. Hierbij willen we nauw aansluiten bij de 

behoeften van mensen zelf, maar ook bij de ideeën en mogelijkheden die leven bij cliënten, 

mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties. Dit past in onze gedachte van de 

netwerksamenleving, waarbij wij als gemeente aansluiten bij de ideeën die er leven in de 

samenleving, en wij stimuleren, faciliteren en ondersteunen. 

Beslispunten: 

12. We sturen op het zoeken naar meer oplossingen in de informele zorg, de 

basisstructuur of de lichte ondersteuning (1e lijn). Pas als dat niet lukt zetten we 

intensieve specialistische ondersteuning of maatwerkvoorzieningen in (2e lijn); 

13. We bewerkstelligen deze verschuiving door te investeren in het verstevigen van 

netwerken van mensen en de sociale basisstructuur; 

14. We geven het college de opdracht om aan de hand van de inventarisatie in de 

behoeftenmatrix verder te onderzoeken en een plan te ontwikkelen hoe er een 

passend aanbod kan komen op die terreinen waar nu nog voorzieningen ontbreken, en 

daarbij specifiek aandacht te hebben voor de in deze nota benoemde 

aandachtspunten;   

15. We geven het college de opdracht om een nulmeting te maken van het aantal mensen 

dat nu intensieve, specialistische zorg ontvangt, en jaarlijks in de begroting een 

doelstelling op te nemen met hoeveel procent we de inzet van deze intensieve 

specialistische hulp willen verminderen; 
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3.5 Contracteren en verantwoorden 

Met de ondersteuning die Kees ontvangt, lukt het hem om zelfstandig te blijven wonen. Dit 

zorgt voor meer kwaliteit van leven, omdat het aansluit bij de wens van Kees zelf. Samen met 

zoon Jeroen vult Kees een enquête in over of hij tevreden is over de geleverde zorg. De 

gemeente wil dit weten omdat zij de resultaten van de ingezette ondersteuning evalueert met 

het sociaal team en eventuele andere betrokkenen. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de inkoop van de in 2015 te decentraliseren taken. 

Het gaat hierbij slechts om die zorg die door de gemeente Oisterwijk gecontracteerd dient te 

worden, ofwel de formele zorg waarvoor overeenkomsten afgesloten moeten worden. 

Subsidieverstrekking waar voor gekozen kan worden voor bijvoorbeeld de 0de lijn valt hier niet 

onder. 

3.5.1 Wijze van aanbesteden 

Voor opdrachten die diensten voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

betreffen, waar ondersteuning en begeleiding onder vallen, wordt de procedure voor 2B-

diensten toegepast, tenzij een aanbestedende dienst anders besluit. De procedure voor 2B-

diensten houdt in dat er een ‘verlicht’ aanbestedingsregime wordt doorlopen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop 2B-diensten gecontracteerd kunnen worden. 

Belangrijk is dat inschrijvingen worden getoetst aan de vooraf opgestelde technische 

specificatie, normen en eisen en de gunning achteraf moet worden aangekondigd. In de 

aankondiging kan de aanbestedende dienst aangeven dat de gunning enkel ter kennisgeving 

van de Europese Commissie is en dus niet algemeen gepubliceerd dient te worden. Daarnaast 

dient de procedure aan de aanbestedingsbeginselen (gelijkheids-, transparantie- en 

proportionaliteitsbeginsel) te voldoen en dient een aanbestedende dienst rekening te houden 

met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Indien de opdracht in de markt wordt geplaatst, waarbij de gemeente Oisterwijk zich houdt 

aan het opstellen van objectieve vereisten, de gelijkheid van marktpartijen borgt en het 

proces transparant laat verlopen, zijn er in principe geen risico’s aan de gunning van de 

opdracht verbonden. 

3.5.2 Uitgangspunten contractering 

Bij de keuze voor de meest geschikte inkoopvorm en methodiek hebben verscheidene 

uitgangspunten benoemd die meegenomen moeten worden c.q. resultaat moeten zijn van de 

uiteindelijke contractering. 

1. Keuzevrijheid cliënt en maatwerk 

De cliënt wordt betrokken bij formulering van zijn ondersteuningsbehoefte en heeft 

ten aanzien van de daadwerkelijke invulling van de ondersteuning de keuze uit 

meerdere aanbieders. De gemeente Oisterwijk kiest voor een open systeem, zodat 

ook kleine aanbieders hun diensten kunnen leveren na 2015. Daarnaast willen we, 

binnen de mogelijkheden die de wetten ons bieden, de mogelijkheid voor een 

persoonsgebonden budget (PGB) behouden. 
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2. Continuïteit 

Tijdens het overgangsjaar 2015 bieden we cliënten met een doorlopende indicatie 

continuïteit van zorg; Dit draagt bij aan continuering van de dienstverlening voor 

zowel cliënt als zorgaanbieder en tevens wordt de (lokale) werkgelegenheid geborgd. 

  

3. Stimulering ontwikkeling richting algemeen aanbod, eigen netwerk en de sociale 

gemeenschap                                                                                                       

Bij de contractering worden resultaatsafspraken gemaakt over het doorontwikkelen 

van het aanbod richting algemeen aanbod, eigen netwerk, sociale gemeenschap en 

preventie. Daarbij is er sprake van een continue dialoog zowel tussen aanbieders 

onderling als tussen de aanbieders en de gemeente Oisterwijk. 

4. Samen ontwikkelen sociaal domein met andere aanbieders 

Het uiteindelijk te hanteren contractmodel leidt tot een integrale aanpak sociaal 

domein zowel nu als in de toekomst. 

5. Samenwerking tussen aanbieders 

De gemeente Oisterwijk vindt het belangrijk om een partnerschap aan te gaan met 

haar aanbieders, maar wil tegelijkertijd ook dat tussen aanbieders onderling 

netwerkverbanden ontstaan die een bijdrage leveren aan het versterken van de 

sociale infrastructuur. 

6. Terugdringen administratieve lasten 

Het uiteindelijk te hanteren contractmodel leidt tot een reductie van administratieve 

lasten voor de gemeente.  

7. Stimulering vernieuwing en verbetering 

De kennis en ervaring van aanbieders wordt optimaal benut en aanbieders krijgen de 

ruimte om hun professionaliteit verder vorm te geven.  

 

3.5.3 Inkoopmethodieken 

Er zijn verscheidene inkoopmethodieken die gehanteerd kunnen worden om tot contractering 

te komen. Hieronder worden een aantal methodieken benoemd en kort toegelicht. 

Bestuurlijk aanbesteden 

Een proces waarbij alle partijen die voldoen aan de gestelde eisen een prijs offreren en 

waarmee met iedereen een overeenkomst wordt aangegaan. De procedure bestaat uit 

verschillende onderhandelingsronden, waaronder plenaire bijeenkomsten met alle 

geïnteresseerden, betrokkenheid van de Wmo raad en tweemaal besluitvorming door het 

College van B&W. Dit leidt tot één hoofdconvenant en individuele overeenkomsten met alle 

partijen. Een traject bestuurlijk aanbesteden neemt relatief veel tijd in beslag en leidt tot 

overeenkomsten met alle aanbieders die een overeenkomst met de gemeente Oisterwijk 

wensen. 

Open overeenkomsten (Zeeuws model) 

In deze situatie stelt de gemeente naast een procesdocument een overeenkomst op inclusief 

alle randvoorwaarden en eisen die aan de dienstverlening worden gesteld, waaronder de prijs. 
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Inschrijvers die geïnteresseerd zijn melden zich aan. Met iedere inschrijver die voldoet aan de 

eisen die de gemeente aan inschrijvers heeft gesteld wordt een overeenkomst afgesloten. 

Deze methode kent een korte doorlooptijd.  

Prestatieinkoop (Best value procerement) 

De kern van deze methodiek is dat de opdrachtnemer de leiding neemt, terwijl de 

opdrachtgever faciliteert. Het is de opdrachtnemer die laat zien wat hij kan presteren en hoe 

hij zijn prestaties meet. Dus niet de prijs, maar de kwaliteit van prestaties van aanbieders 

staat centraal. Dit betekent niet dat de prijs uiteindelijk minder van belang is, maar het 

budget wordt wel bekendgemaakt. Prestatieinkoop is er juist op gericht om de hoogste 

waarde te creëren door de opdrachtnemer met de meeste kennis en ervaring te contracteren. 

Doordat de nadruk ligt op proactief gedrag van de opdrachtnemer zijn nagenoeg alle risico’s 

vooraf te identificeren en daarmee te beheersen. Door in de aanbesteding meer ruimte te 

geven aan kwaliteit én de kennis en kunde van marktpartijen te betrekken in selectie- en 

gunningproces, kan de opdrachtgever vrijwel altijd een beter en passender contract maken. 

Na voorlopige gunning aan één aanbieder vangt een pre-awardfase aan. In deze fase wordt 

de te sluiten overeenkomst verder besproken en op operationeel niveau uitgekristalliseerd om 

te komen tot een overeenkomst waar beide partijen geheel achter staan. 

Openbare aanbesteding 

Klassieke wijze van aanbesteden via de openbare weg waarbij een nationale oproep wordt 

gedaan om deel te nemen aan de offertefase. Hierbij kunnen alle partijen die mee willen 

dingen dat ook doen. Een inschrijving moet voldoen aan alle gestelde minimumeisen en de 

gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen mogen op een aanbieder niet van 

toepassing zijn. De inschrijvingen worden vervolgens beoordeeld op laagste prijs of EMVI 

(economisch meest voordelige inschrijving). Deze inkoopmethodiek leidt tot een publieke 

landelijke oproep tot mededinging. Hierdoor kunnen ook aanbieders uit andere delen van 

Nederland in aanmerking komen voor contractering.  

Meervoudig onderhandse aanbesteding 

Op basis van objectieve criteria worden een beperkt aantal aanbieders (minimaal drie) 

uitgenodigd een inschrijving in te dienen, met dien verstande dat het uit te nodigen aantal in 

de regel niet meer bedraagt dan vijf. Het enkel uitnodigen van huidige aanbieders wordt niet 

aangemerkt als een objectief criterium. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de 

laagste prijs of met de economisch meest voordelige inschrijving. Er zijn verscheidene 

combinaties mogelijk van de benoemde inkoopmethodieken zoals bijvoorbeeld prestatieinkoop 

middels een open procedure. 

3.5.4 Overeenkomsten  

 

Belangrijk is dat de contractering bijdraagt aan een werkwijze waarbij zaken als keuzevrijheid 

van de cliënt, lokale focus, integratie, samenwerking, vernieuwing en innovatie kernbegrippen 

zijn. Een werkwijze waarbij de gemeente Oisterwijk samen met de cliënt aan het roer staat. 

Dat betekent dat de kwaliteit en het resultaat van de gevraagde dienstverlening een 

essentiële rol zullen spelen om te bepalen welke aanbieders geschikt zijn om de 

dienstverlening aan de gemeente Oisterwijk te kunnen leveren.  
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Er zijn een aantal soorten overeenkomsten die de gemeente Oisterwijk kan hanteren om 

sturing te geven aan de uitvoering, als bijvoorbeeld een regiehouder- en 

uitvoerdersovereenkomst of beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF).  

Bij een regiehouder- en uitvoerdersovereenkomst wordt de gemeente inhoudelijk, 

administratief en op het gebied van contractbeheer ondersteund door een integrale groep 

regiehouders. De regiehouders werken samen en ondersteunen de gemeente eveneens bij het 

ontwikkelen van nieuwe en innovatieve werkwijzen. Met regiehouders wordt een regie-

overeenkomst aangegaan met een looptijd van meerdere jaren zodat ook daadwerkelijk 

gezamenlijk gewerkt kan worden aan vernieuwing en innovatie. Daarnaast worden 

uitvoerders gecontracteerd. Dit zijn de aanbieders die de feitelijke ondersteuningsbehoefte 

van de cliënt in gaan vullen. Belangrijk hierbij is dat de gemeente Oisterwijk geen verplichting 

heeft ten opzichte van de hoeveelheid dienstverlening die zij afneemt bij deze aanbieders.  

Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) is een werkwijze voor gemeenten om budgeten 

effectief in te zetten en wordt veelal gehanteerd voor maatschappelijke onderwerpen. Sociaal 

beleid vraagt meestal om een partnerschap tussen gemeenten en maatschappelijke 

instellingen, waarbij zij samenwerken in de beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Daarbij 

wensen gemeenten in het kader van sociaal beleid steeds meer te sturen op 

beleidsdoelstellingen. Ook speelt de maatschappelijke verantwoording van de besteding van 

publieke middelen een rol. Bij BCF wordt de overeenkomst ingericht op een prestatie- en 

resultaatgerichte wijze. Op deze wijze kunnen gemeenten meer sturen op maatschappelijke 

resultaten. De gemeente neemt een proactieve rol als opdrachtgever en beleidsregisseur aan. 

De opdrachtnemer meet zich de proactieve rol aan van ondernemer. Beide partijen hebben 

een eigen specifieke verantwoordelijkheid binnen BCF. Om de doelen te bereiken is een 

productieve samenwerking tussen partijen noodzakelijk.  

De essentie van BCF is dat beleidsdoelstellingen gedurende de periode van overeenkomst 

kunnen wijzigen en dat hier vervolgens samen met de opdrachtnemer vorm en uitvoering aan 

gegeven wordt. Een BCF overeenkomst is hiermee ook langduriger dan een ‘reguliere’ 

overeenkomst met een minimale duur tussen de acht en de tien jaar.  

Afhankelijk van de definitieve inrichting van het nieuwe ‘systeem’ en de benoemde 

uitgangspunten kan de gemeente Oisterwijk keuzes maken over het te hanteren 

contractmodel, de gewenste vorm van overeenkomst en de inkoopmethodieken die gebruikt 

worden om hier uitvoering aan te geven. 

 

3.5.5 Planning 

Van belang is om een goede planning te hanteren als het gaat om het opstellen van 

aanbestedingsdocumenten en het doorlopen van de aanbestedingsprocedure(s). Wanneer 

duidelijk is wat de gemeente wil contracteren en hoe dit moet gebeuren kan een 

gedetailleerde tijdsplanning opgesteld worden. In dit stadium kan worden volstaan met de 

volgende (algemene) tijdsplanning:  
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Beslispunten: 

16. volgens de voorgestelde planning wordt een inkoopkader uitgewerkt; 

17. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

a. We bieden de cliënt maatwerk en keuzevrijheid tussen meerdere aanbieders en 

een persoonsgebonden budget; 

b. Tijdens het overgangsjaar 2015 bieden we cliënten met een doorlopende 

indicatie continuïteit van zorg; 

c. We sturen op resultaat en ontwikkeling richting algemeen aanbod, eigen 

netwerk en de sociale gemeenschap; 

d. We streven naar een integrale aanpak voor het sociaal domein; 

e. We sturen op samenwerking tussen aanbieders; 

f. We dringen de administratieve lasten terug; 

g. We stimuleren vernieuwing en verbetering.  
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Hoofdstuk 4: Financiën 

Op dit moment is het nog onduidelijk welke financiële middelen de gemeente precies gaat 

krijgen. Het Rijk heeft hierover nog geen uitsluitsel gegeven. Wel is globaal duidelijk wat de 

voorgenomen bezuinigingen per decentralisatie zijn:  

 

- Jeugdhulp: bezuiniging van ongeveer 10% 

- Participatie: bezuiniging van ongeveer 25% 

- Wmo: begeleiding: bezuiniging van ongeveer 25% 

- Wmo: huishoudelijk hulp: bezuiniging van ongeveer 40% 

 

Voor Oisterwijk stijgt de algemene uitkering als gevolg van de decentralisaties naar 

verwachting in 2015 met ongeveer € 17 miljoen. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte 

van 2014 en voorgaande jaren.  

 

Het kabinet is voornemens om voor het uitvoeren van de nieuwe taken een deelfonds op te 

richten. Niet de huidige afzonderlijke regelingen en voorzieningen dienen hierbij centraal te 

staan, maar de individuele ondersteuningsbehoefte van mensen. Het (op termijn) creëren van 

een deelfonds zonder schotten moet leiden tot een doelmatige uitvoering van de nieuwe Wet 

maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Tot het ontschotte 

deelfonds gerealiseerd is stelt het college voor om de budgetten die beschikbaar komen voor 

taken in het sociale domein te labelen voor dit doel.  

 

Met dit raadsvoorstel stelt u als raad een aantal kaders vast voor de inrichting en uitvoering 

van de nieuwe taken in het kader van die decentralisaties.  

 

De verantwoordelijkheid die met de 3 decentralisaties op onze gemeente afkomt, vraagt om 

een goede intensieve voorbereiding op deze nieuwe taken. De uitvoeringsprogramma's 

hebben tot doel om de organisatie en onze netwerkpartners voor te bereiden op de nieuwe 

taken. Toekomstbestendig beleid en kwalitatief goede dienstverlening, met een stevige 

verankering in de bedrijfsvoering, zijn daarbij het uitgangspunt. 

 

Het uitgangspunt dat voor de gemeente Oisterwijk is dat we de nieuwe taken vorm gaan 

geven met binnen de budgetten die we hiervoor van het Rijk krijgen. Het Rijk legt met de 

nieuwe taken met forse kortingen bij ons neer. Wanneer we zaken niet goed regelen, is er 

een reële kans op overschrijding van het budget. Het college stelt zich op het standpunt dat 

een goede investering nodig is om het risico op overschrijding zoveel mogelijk te beperken.  

Het College vraagt de raad dan ook in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 161.000 

vanuit de algemene reserve in 2014 ten behoeve van de uitvoeringsprogramma's van de 

veranderopgaven 3D. 

 

Onderbouwing 

De middelen die in dit voorstel worden aangevraagd zijn bedoeld om concrete stappen te 

zetten in de voorbereidingen en implementatie van de 3 decentralisaties in de organisatie. 

 

Er is een bedrag van € 49.600 overgebleven van de via raadsvoorstel 12/12 toegekende 

middelen voor 2013 (€ 150.000 voor 2013). Via de jaarrekening zal gevraagd worden om dit 

restant over te hevelen. Voor dit bedrag zijn al verplichtingen aangegaan met externen voor 

een bewustwordingscampagne en inkoopexpertise. 
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Activiteiten Begroting 

Bewustwordingscampagne "goed voor elkaar in Oisterwijk"  € 25.000 

Opstellen inkoopkader en tijdelijke inhuur van 

inkoopexpertise op het gebied van inkoop coördinatie van 

sociaal team en arrangementen  

€ 20.000 

 

 

Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de nieuwe kosten die wij in 2014 denken te 

maken: 

 

Activiteiten Begroting 

Investering ICT middelen: managementinformatie, een 

sturingsinstrument, digitaliseren van quickscan en 

vraagverheldering: bevorderen integraal werken met de 

netwerkpartners  

€ 50.000 

Innovatie, pilots i.h.k.v. betere, goedkopere 

arrangementen 

€ 50.000 

Inhuur expertise ontwikkeling sociaal team en ontwikkelen 

arrangementen 

€ 50.000 

Inhuur ondersteuning bij vertaling naar bedrijfsvoering € 50.000 

Project participatiewet, deelname WSD en ontwikkelingen 

arbeidsmarktregio 

€ 25.000 

Totaal € 225.000 

 

 

Een investering van maximaal € 225.000 is nodig om op 1 januari 2015 klaar te zijn voor de 

gedecentraliseerde taken. Er is al een bedrag van € 64.000 opgenomen in de begroting voor 

uitvoeringskosten AWBZ. 

Begroting   € 225.000 

Reeds beschikbaar  €   64.000 

Benodigd 2014           € 161.000 

 

Bij de berap en bij de jaarrekening zal het college uw raad over de daadwerkelijk gemaakte 

kosten informeren.  

 

Beslispunten: 

 

18. De middelen die we beschikbaar krijgen via het gemeentefonds voor de 

decentralisaties labelen we voor de decentralisaties; 

19. We stemmen in met het beschikbaar stellen van € 161.000 vanuit de algemene 

reserve in 2014 ten behoeve van de uitvoeringsprogramma’s van de veranderopgaven 

3D en wijzigen hiervoor de begroting. 
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Hoofdstuk 5: Communicatie 

Bewustwording is zeer belangrijk bij de veranderingen in het sociale domein. Iedereen moet 

goed op de hoogte gebracht worden van de veranderingen die eraan komen en wat de 

consequenties hiervan zijn. Daarom hebben we een communicatieplan waarin we resultaten 

benoemen voor de volgende 5 doelgroepen:   

 

1. Interne organisatie (medewerkers/ college): 

- Zijn bekend met de maatschappelijke opgave en hun rol daarin,  

- Zijn zich bewust van de hun bijdrage (vanuit hun taak) om de samenleving meer 

zelfredzaam te maken, 

- Zelfredzaamheid' is een vanzelfsprekend thema bij het maken en uitvoeren van 

beleid en klantencontact. 

 

2. Raad en commissies: 

- Zijn bekend met de maatschappelijke opgave en de taak van de gemeentelijke 

organisatie daarin,  

- Zijn zich bewust van de maatschappelijke opgave bij het beoordelen van 

voorstellen vanuit de ambtelijke organisatie, 

- Stellen zich positief kritisch op (en als partner) bij het uitdragen van de boodschap 

over de rol van de gemeente bij de maatschappelijke opgave. 

 

     3. Maatschappelijke organisaties: 

- Zijn bekend met de maatschappelijke opgave in Oisterwijk en hun rol daarin, 

- Zijn zich bewust van hun bijdrage daarin om de samenleving meer zelfredzaam te 

maken, 

- Zijn aanspreekbaar voor burgers bij het organiseren van 'het arrangement'. 

 

4. Bewoners: 

- Zijn bekend met de maatschappelijke opgave in Oisterwijk,  

- Zijn zich bewust van de noodzaak om meer voor elkaar te betekenen, 

- Zijn bereid om te participeren in 'het antwoord'.  

  

5. Bedrijven in Oisterwijk: 

- Zijn bekend met de maatschappelijke opgave in Oisterwijk,  

- Zijn zich bewust van hun bijdrage aan het organiseren van het antwoord, 

- Zijn bereid om vanuit hun maatschappelijk ondernemerschap bij te dragen aan de 

zelfredzaamheid van de samenleving. 

 

 

Voor de inwoners zijn we inmiddels bezig met de voorbereidingen van de publiekscampagne: 

Hoe sterk is jouw netwerk? 

 

Met deze publiekscampagne willen we bereiken dat alle inwoners van Oisterwijk geïnformeerd 

zijn over de decentralisaties en zich bewust zijn van hun aandeel in oplossingen. 

 

Het doel van de publiekscampagne is: 

- Kwetsbare mensen motiveren om meer zelf regie te nemen en hulp te vragen uit hun 

eigen netwerk.  
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- Alle inwoners motiveren voor het doen van vrijwilligerswerk of hulp te bieden aan een 

hulpbehoevende buurtbewoner.  

 

Het thema van de publiekscampagne is: goed voor elkaar in Oisterwijk.  

 

De communicatieboodschap is de vraag: Hoe sterk is jouw netwerk? 

 

Aan de hand van cases laten we op een positieve manier zien dat er ook andere oplossingen 

mogelijk zijn. In de cases belichten we zowel de cliënt als de mensen in hun netwerk.  

 

De communicatiemiddelen die we hiervoor in willen zetten zijn: 

- Goed voor elkaar in Oisterwijk-logo, te gebruiken door alle netwerkpartners, 

- Advertenties in de Nieuwsklok, 

- Posters op verschillende locaties in de gemeente, 

- Website: www.goedvoorelkaarinoisterwijk.nl met achtergrondinfo over de 

decentralisaties, zelftest en sociale kaart, 

- Bijeenkomsten met netwerkpartners. 

 

De komende maanden wordt de publiekscampagne verder uitgewerkt. 
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Bijlage 1: Stand van zaken decentralisaties, januari 2014 

Momenteel is alleen de Jeugdwet in de tweede kamer behandeld en goedgekeurd. De eerste 

kamer zal zich begin 2014 over wet buigen, naar verwachting eind januari.  

De participatiewet en de nieuwe Wmo 2015, waar de taken uit de AWBZ gaan landen, moeten 

nog in beide kamers besproken worden.  

De participatiewet is op 2 december 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden maar nog niet 

behandeld. Daarnaast moet de Tweede Kamer nog besluiten over de nieuwe maatregelen van 

de WWB die per 1 juli in moeten gaan. Dit samen maakt dat er een erg grote opgave bij de 

gemeente ligt om alle veranderingen tijdig door te voeren. Gemeenten kunnen zich vinden in 

de gedachte achter de participatiewet, te weten één wet voor de onderkant van de 

arbeidsmarkt. Zij vrezen echter dat het kabinet een te rooskleurig beeld schetst: de inzet van 

begeleiding en ondersteuning van werkzoekenden en werkgevers staat de komende jaren 

sterk onder druk door de bezuinigingen. De vraag is of de hoge ambitie die het rijk heeft om 

meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren, daadwerkelijk 

haalbaar zal zijn. De VNG heeft aangegeven dat gemeenten vrezen dat zij de toeleiding van 

mensen naar betaald werk niet kunnen waarmaken en dat het gevolg gaat zijn dat mensen 

aan de zijlijn belanden.  

De nieuwe Wmo is op 14 januari aan de Tweede Kamer aangeboden, voorzien van een 

kritisch advies van de Raad van State. In dezelfde week hebben de gemeenten in grote 

meerderheid de uitkomst van de onderhandelingen tussen de VNG en het Rijk verworpen. In 

dit onderhandelingsakkoord werd een einde gemaakt aan het getouwtrek tussen Rijk, 

gemeenten en zorgverzekeraars over de functie persoonlijke verzorging, die volgens de 

oorspronkelijke plannen van het kabinet ook naar de gemeenten zou komen. In het 

onderhandelingsakkoord was afgesproken dat de persoonlijke verzorging voor het grootste 

deel naar de zorgverzekeringswet zou gaan (uitgezonderd de persoonlijke verzorging die 

samenhangt met het verrichten van dagelijkse verrichtingen (zelfverzorging) en dat 

gemeenten een extra financiële compensatie krijgen omdat zij zonder de persoonlijke 

verzorging veel minder mogelijkheden hebben om taken efficiënter te organiseren en op die 

manier te besparen. Dit akkoord is echter verworpen. Gemeenten leggen hiermee de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering terug bij het kabinet. Onder deze omstandigheden 

kunnen gemeenten de zorg voor hun inwoners niet garanderen, heeft de VNG hierover 

namens de gemeenten verklaard. Staatssecretaris van Rijn wil vooralsnog vasthouden aan de 

planning voor behandeling van de wet in de Tweede Kamer en de invoering per 1 januari 

2015. Of dit doorgang zal vinden nu de gemeenten het onderhandelingsakkoord hebben 

afgewezen, is onduidelijk. 

Het Kabinet heeft beloofd dat de besluitvorming voor zowel de Participatiewet als de Wmo 

vóór 1 juli 2014 heeft plaatsgevonden. Anders hebben de gemeenten te weinig 

voorbereidingstijd. Het is echter onduidelijk of dit haalbaar is, gezien alle lopende discussies, 

en of de tweede kamer nog veel wijzigingen zal doorvoeren. 

Als gemeente verkeren we dus in een bijzondere situatie: wij dienen ons voor te bereiden op 

een majeure operatie terwijl de wettelijke kaders voor het grootste deel nog niet definitief 

zijn. Vanwege de grote tijdsdruk (invoering voor alle drie de wetten per 1 januari 2015) 

kunnen gemeenten echter niet afwachten: zij moeten zich, binnen alle onzekerheden die 

leven, in hoog tempo gaan voorbereiden op de nieuwe verantwoordelijkheden.  
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Bijlage 2: behoeftenmatrix 
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MATRIX 

Ondersteuningsbehoeften Wmo en antwoorden vanuit professioneel en informeel aanbod 

Toelichting op de matrix 

o In deze matrix is er niet gekozen voor een opbouw van doelgroepen en zorgfuncties zoals die nu gehanteerd worden (AWBZ).  

o De onderstaande matrix is opgebouwd aan de hand van de ondersteuningsbehoeften zoals genoemd in de Wmo per 1/1/2015 (linker verticale kolomen de vraag 

naar soorten van ondersteuning) en het mogelijk antwoord op deze ondersteuningsvraag (horizontale kolom). 

o Als mogelijk antwoord op de betreffende ondersteuningsbehoefte wordt er in de matrix een onderscheid gemaakt naar informele inzet (eigen regie, sociale netwerk, 

vrijwilligers) en een antwoord vanuit professionele organisaties (formele inzet).  

o Het antwoord vanuit professionele organisaties wordt weer onderverdeeld naar  

0e lijn organisaties die actief zijn in de sociale basisstructuur. Dit zijn organisaties die niet gericht zijn op hulpverlening (opbouwwerk, sociaal 

cultureel werk, jongerenwerk, ouderenwerk, scholen) maar wel kunnen signaleren, aanzetten tot hulp of helpen bij doorverwijzing naar 

professionele hulp; 

1e lijn organisaties die rechtstreeks toegankelijk zijn voor hulp en ondersteuning en waarbij geen beschikking nodig is en waarop zonder 

beperking een beroep kan worden gedaan. Denk aan maatschappelijk werk, artsen, psycholoog consultatiebureau etc.; 

2e lijn dit zijn allemaal maatwerkvoorzieningen en vormen van specialistische hulpen een inzet en gebruik hiervan is slechts mogelijk op basis 

van een verwijzing en beschikking.  

o In de horizontale kolom ziet u zodoende de mogelijke antwoorden op een bepaalde ondersteuningsvraag en weergegeven overeenkomstig de piramide van de 

zelfredzaamheid van de burger (van eigen kracht via informeel naar tenslotte een maatwerkvoorziening). 

o De opbouw van de matrix zoekt zo veel mogelijk verbinding met het instrumentarium Quick Scan en Integrale Vraaganalyse gehanteerd in de regio Midden 

Brabant. De kleurstelling stemt overeen met de complexiteit, zwaarte van de ondersteuningsbehoefte en het mogelijke antwoord hierop. 

o Om de matrix leesbaar te houden wordt in de kolom maatwerkvoorziening alleen de zorgfunctie genoemd Een overzicht van deze aanbieders vindt u als bijlage. 

o In de loop van 2014 wordt de matrix zo mogelijk gevuld met aantallen cliënten in relatie tot de ondersteuningsbehoeften. Een verdere analyse van de inhoud van 

de huidige zorgfuncties is nodig om een vertaalslag te kunnen maken naar de ondersteuningsbehoeften in de Wmo (welke zorgfunctie(s) wordt, worden nu 

ontvangen en stemt overeen met de ondersteuningsbehoeften van de Wmo). 

 

Doel van de matrix 

o De matrix geeft Inzicht in het informele aanbod, de doelgroep waarop dit aanbod zich richt en mogelijk de zwaarte van de expertise van dit aanbod en vrijwilligers. 
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o De matrix geeft inzicht in het aanbod van professionele organisaties in relatie tot de betreffende ondersteuningsbehoefte en in welke lijn deze organisatie 

operationeel is. 

o De matrix levert input voor een sociale kaart te gebruiken door professionals op het gebied van zorg en welzijn ( toegang en sociaal team, etc.) 

o de matrix biedt ook sturingsinformatie om het antwoord, aanbod op ondersteuningsbehoeften van zowel professioneel als informeel in beeld te brengen en hier 

indien nodig te sturen ( stimuleren, verbinden, faciliteren, samenwerking en afstemming stimuleren etc.) 

 

 

 

 Ondersteuningsbehoeften 

Wmo 

Informeel aanbod 

(mogelijk aangeven 

expertise en voor welke 

zwaarte/lijn 

Professioneel aanbod 

0e lijn 

sociale basisstructuur 

Professioneel aanbod 

1e lijn 

algemeen toegankelijk en 

biedt  lichte ondersteuning 

(geen beschikking nodig) 

Professioneel aanbod 

2e lijn 

maatwerkvoorziening,specialistische 

inzet op basis van beschikking 

1 Woonbegeleiding (huisvesting)     

1.1 Op orde houden van het 

huishouden  

Informele thuiszorg 

(geen schoonmaak) 

 

  Hulp bij het huishouden 

1.2 Toeleiden / aanvragen van 

materiële hulp (aanpassing huis) 

Ouderenadviseurs 

“Blijvend thuis” 

Seniorenvoorlichters 

 

Ouderenwerk 
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1.3 Het doen van inkopen / 

boodschappen / bereiden 

maaltijden 

Contour de Twern 

Informele thuiszorg 

Mantelzorg 

KlussenDienst 

 

 Personenalarmering Hulp bij het huishouden 

1.4 Begeleiding om te leren zelfstandig 

te wonen 

  MEE Woonbegeleiding aanbieders 2e lijn 

(AWBZ - straks gemeente) 

1.5 Hulp bij het zelfstandig (blijven) 

wonen 

Telefooncirkel 

Dementieconsulent 

Ouderenadviseurs KBO 

 

 MEE Woonbegeleiding aanbieders 2e lijn 

(AWBZ - straks gemeente) 

1.6 Het voeren van eigen regie Ouderenadviseurs 

 

 MEE Woonbegeleiding AWBZ 

1.7 Op orde houden van 'tuin' KlussenDienst 

 

   

1.8 Klussen / verhuizen KlussenDienst 

Thebe? 
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2. Ondersteuning bij 

materiële/financiële zaken 

(financiële situatie) 

    

2.1 Hulp bij voeren van een 

administratie 

“Goed geregeld” 

KBO 

 Kredietbank 

Juvans schuldhulpverlening 

 

 

2.2 Hulp bij op orde houden van 

administratie 

 

 

“Goed geregeld” 

KBO 

 Kredietbank 

Juvans schuldhulpverlening 

 

2.3 Zicht houden op de financiën KBO 

“Goed geregeld“ 

 

 

 

Kredietbank 

Juvans schuldhulpverlening 

 

 

2.4 Wegwijs worden in de wet- en 

regelgeving 

“Goed geregeld”    
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2.5 Toeleiden/ aanvragen financiële 

hulp 

“Goed geregeld” 

Ouderenadviseurs 

KBO 

 Afdeling (zorg en inkomen) 

gemeente 

 

 

3. Gezondheid      

3.1 Hulp bij zich wassen , kleden & 

verzorging voor tanden, haren, 

nagels en huid 

   Persoonlijke verzorging AWBZ 

(medisch) 

Persoonlijke verzorging gemeente 

(niet medisch) 

3.2 Hulp bij in en uit bed gaan & zich 

verplaatsen in zit- of lighouding 

   Persoonlijke verzorging AWBZ 

(medisch) 

Persoonlijke verzorging gemeente 

(niet medisch) 

3.3 Hulp bij naar toilet gaan en zich 

reinigen c.q. 

Incontinentiemateriaal verwisselen 

   Persoonlijke verzorging AWBZ 

(medisch) 

Persoonlijke verzorging gemeente 

(niet medisch) 

3.4 Hulp bij eten en drinken Via ouderenadviseurs 

geschikte vrijwilligers 

  Persoonlijke verzorging AWBZ 

(medisch) 

Persoonlijke verzorging gemeente 

(niet medisch) 
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3.5 Hulp bij ondersteuning bij 

uitscheiding 

   Persoonlijke verzorging AWBZ 

(medisch) 

Persoonlijke verzorging gemeente 

(niet medisch) 

3.6 Hulp bij sondevoeding    Persoonlijke verzorging AWBZ 

(medisch) 

Persoonlijke verzorging gemeente 

(niet medisch) 

 

 

3.7 Hulp bij medicatie Mogelijk vrijwilligers bij  

planning en toetsing  

inname 

  Persoonlijke verzorging AWBZ 

(medisch) 

Persoonlijke verzorging gemeente 

(niet medisch) 

3.8 Hulp bij aanbrengen/verwijderen 

van prothese 

   Persoonlijke verzorging AWBZ 

(medisch) 

Persoonlijke verzorging gemeente 

(niet medisch) 

3.9 Hulp bij aanleren en begeleiden 

van pv-activiteiten 

   Persoonlijke verzorging AWBZ 

(medisch) 

Persoonlijke verzorging gemeente 

(niet medisch) 
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3.10 Palliatieve zorg     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4 Daginvulling      

4.1 Begeleiding bij (het vinden van) 

werk (al dan niet in 

groepsverband) 

Steunpunt 

Vrijwilligerswerk 

KlussenDienst 

Werk en Inkomen: 

+Participatiemakelaar 

+Werkmakelaar 

 Participatieladder trede 1 

Juvans, GGZ, Kentron, 

ContourdeTwern (vrijwilligerswerk) 
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Participatieladder trede 2 

MEE, ROC, Zorgtuinderij, Indigo, 

Vluchtelingenwerk. WSD (coaching) 

ContourdeTwern (vrijwilligerswerk) 

Participatieladder trede 3 

Kringloopbedrijf, 

Werkomgevingsploeg WOP i.s.m. 

WSD, ROC, Vluchtelingenwerk, 

Capabel (taal),Sagenn 

(sollicitatietraining), Juvans, Indigo, 

ContourdeTwern 

Participatieladder trede 4 

Sagenn (sollicitatietraining), WOP 

i.s.m. WSD, ContourdeTwern 

Participatieladder trede 5 

Werk in Zicht (WSD) 

WSD (academy) 

4.2 Sociale / welzijn dagopvang (met 

toezicht) 

Gerard Hovershuis 

dagopvang 

Catharinnenberg 

Zondagmiddagcafe 

  Dagbesteding/groepsbegeleiding 

(nu AWBZ) 
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Eetpunten 

Wijkcentra 

Waterhoef 

Inlooppunt Kerkstraat 

Pannenschuur 

De Coppelle 

De Bunders 

Boogaard 

Stanislaus 

4.3 Ontspanning /ontmoeten / 

hobby/sport 

Verenigingsleven 

Alzheimercafe 

Rode Kruis 

Sociale huisbezoeken 

Recreatieve projecten 

Vakantieprojecten 

KBO 

Zonnebloem 

Seniorenvereniging 
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Moergestel 55+ 

4.4 Het vinden van 

rehabilitatiemogelijkheden 

  Reclassering  

5 Thuis- en gezinssituatie     

5.1 Hulp bij het regelen dagopvang 

/respijtzorg ter ontlasting van de 

mantelzorger 

Informele thuiszorg 

Respijtzorg 

 MEE,  

Expertisecentrum 

Familiezorg, 

logeermogelijkheden  

 

5.2 Ondersteuning mantelzorgers 

(voorlichting en deskundigheid) 

 Steunpunt mantelzorg Taak alle zorgaanbieders, 

Expertisecentrum 

Familiezorg,  

MEE 

 

5.3 Hulp bij grenzen stellen en 

structuur bieden 

Homestart (ouders) 

“Goed geregeld” 

  Hulp bij het huishouden 

Aanbieders begeleiding gemeente 

(nu nog AWBZ), 

5.4 Hulp bij op het rechte pad blijven    Reclassering (ex-gedetineerden),  

Novadic Kentron (verslaafden),  

De Bocht (vrouwen) 

5.5 Hulp bij het weerbaar maken   Juvans  
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6 Vervoer / mobiliteit     

6.1 Incidenteel vervoer:  bezoek 

huisarts, ziekenhuis, individuele 

sociale contacten 

Vrijwilligersvervoer 

O’wijk 

taxi, openbaar vervoer  Regiotaxi 

6.2 Structureel vervoer: naar dag 

activiteiten / dagbesteding 

Vrijwilligersvervoer 

O’wijk 

  Doelgroepenvervoer 

6.3 Verplaatsen in en om de woning    Rolstoel, scootmobiel 

      

7 Sociaal netwerk      

7.1 Begeleiding bij het vinden tot 

zelfhulp en lotgenotencontact 

Alzheimercafe 

Eetpunten 

 MEE,  

Opvang Vluchtelingen 

Expertisecentrum Familiezorg 

(interventie, hulpverlening) 
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“Metgezel en 

Zingeving” 

“Levenskunst van het 

goed ouder worden” 

7.2 Hulp krijgen om in contact te 

komen met andere mensen 

Eetpunten 

Ouderenadviseurs 

Bezoekgroepen 

“Luister en Vertel” 

Stanislaus 

KBO 

Rode Kruis 

 MEE,  

Opvang Vluchtelingen 

Expertisecentrum Familiezorg 

(interventie, hulpverlening) 
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8 Opgroeien en opvoeden      

8.1 Bevorderen, behouden en 

compenseren van zelfredzaamheid  

Homestart Peuterzalen 

BSO 

Kinderopvang 

 

Praktijkondersteuner 

Helpdesk 0-4 jaar 

CJG 

Begeleiding individueel of groep 

(12- en 12+) gemeente (nu nog 

AWBZ) 

Begeleiding individueel (ouders) 

gemeente (nu nog AWBZ 

8.1.1 Ondersteunen bij aanbrengen 

structuur (overname)  

Homestart Peuterzalen 

BSO 

Kinderopvang 

 

CJG 

Praktische Thuisbegeleiding 

(zonder indicatie voor ouders) 

Jeugdverpleegkundige  

Begeleiding individueel of groep 

(12- en 12+) gemeente (nu nog 

AWBZ) 

Begeleiding individueel (ouders) 

gemeente (nu nog AWBZ 

8.1.2 Ondersteunen bij praktische 

vaardigheden en handelingen  

Homestart Peuterzalen 

BSO 

CJG 

Praktijkondersteuner 

Kamertraining (16/18+) 

Begeleiding individueel 
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Kinderopvang 

 

Praktische Thuisbegeleiding 

(zonder indicatie voor ouders) 

Jeugdverpleegkundige 

 

8.1.3 Oefenen van vaardigheden  Homestart Jongerenwerk Jong (12+) 

 

Diverse trainingen (sociale 

vaardigheid, weerbaarheid) 

(12- en 12+) 

GGD trainingen i.h.v. 

opvoeden 

Ambulante trainingen en cursussen 

8.2 Bieden van toezicht     Begeleiding groep gemeente (nu 

nog AWBZ) 

 

8.3 Het bieden van een beschermde 

woonomgeving  

 

 

 

 

   

 

Vrouwenopvang (vrouwen) 

Jeugdbescherming (12- en 12+) 

Pleegzorg (12- en 12+) 

Leefgroepen (12- en 12+) 

Gezinshuizen (12- en 12+) 

(ambulant, daghulp, residentieel) 

8.4 Dagprogramma of structurering ter 

vervanging van onderwijs of arbeid  

   Begeleiding groep (12- en 12+) 

gemeente (nu nog AWBZ) 
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8.5.1 Begeleiding bij de motorische 

ontwikkeling  

 consultatiebureau  Psychomotorische therapie (12- en 

12+) 

Fysiotherapie (12- en 12+) 

Sensorische integratie(12-en+12) 

 

8.5.2 Begeleiding bij de sociaal 

emotionele ontwikkeling  

 Jongerenwerk (12+) 

Peuterzalen 

BSO 

Kinderopvang 

Consultatiebureau 

Diverse trainingen 

(weerbaarheid, sociale 

vaardigheden) (12- en 12+) 

Schoolmaatschappelijk werk 

(12- en 12+) 

Triple P (ouders) 

Diverse trainingen voor 

ouders (opvoedcursussen) 

KIES-traject 

GGD cursussen 

Jongerenwerk individuele 

begeleiding 

Jeugdverpleegkundige 

Enkelvoudige/ ambulante 

behandeling, begeleiding, training 

en cursussen 

8.5.3 Begeleiding bij de cognitieve 

ontwikkeling  

 Onderwijs (12- en 12+) 

VVE 

RT (12- en 12+) 

Schoolmaatschappelijk werk 

(12- en 12+) 
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Consultatiebureau 

8.5.4 Begeleiding bij de seksuele 

ontwikkeling 

 GGD (12- en 12+) 

Jongerenwerk (12+) 

Psycholoog (12- en 12+) 

Schoolmaatschappelijk Werk 

(12- en 12+ en ouders) 

 

 

8.5.5 Begeleiding bij de spraak- en 

taalontwikkeling  

 Opvang Vluchtelingen 

(ouders) 

Bibliotheek (ouders) 

Consultatiebureau 

Logopedie (12- en 12+) 

 

 

8.6 Begeleiding bij de opvoeding Home start Consultatie Bureau (ouders) 

VVE (2-6) 

GGD (ouder) 

Peuterzalen 

BSO 

Kinderopvang 

 

Triple P (ouders) 

Schoolmaatschappelijk Werk 

(ouders) 

GGD cursussen 

CJG 

Jeugdverpleegkundige 

Praktische Thuisbegeleiding 

(zonder indicatie voor ouders) 

 

 

Gezinsbegeleiding geïndiceerde 

jeugdhulp (ouders) 
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