
 

 

Beleidsplan 2017-2018 

‘Samen ontwikkelen in het sociaal domein 

in de Gemeente Oisterwijk’ 

Een co-creatie met maatschappelijke partners.  



 

-1-  

 

Inhoudsopgave 

 

Inleiding          2 

Hoofdstuk 1: ·Visie op het sociaal domein       4  

Hoofdstuk 2: ·Samen ontwikkelen in het sociaal domein    6 

2.1 Sociaal netwerk en de sociale voorzieningenstructuur   6 

- De bedoeling 

- Resultaten en vervolgstappen 2017-2018 

 

2.2 Toegang en Lichte ondersteuning lokaal geregeld    14 

- De bedoeling 

- Resultaten en vervolgstappen 2017-2018 

 

2.3 Lokale Maatwerkvoorzieningen      17 

2.3.1 Maatschappelijke ondersteuning  

- De bedoeling 

- Resultaten en vervolgstappen 2017-2018 

2.3.2 Participatie 

- De bedoeling 

- Resultaten en vervolgstappen 2017-2018 

 

2.4 Samen zorgdragen voor de specialistische zorg in    23  

de regio Hart van Brabant  

2.4.1 Jeugdhulp 

- De bedoeling 

- Resultaten, ontwikkelingen en vervolgstappen 2017-2018 

2.4.2 Participatie 

- De bedoeling 

- Resultaten, ontwikkelingen en vervolgstappen 2017-2018 

2.4.3 Wmo 

- De bedoeling 

- Resultaten, ontwikkelingen en vervolgstappen 2017-2018 

Hoofdstuk 3: Sturing, monitoring en verantwoording    31 

 

Bijlage: nota’s en uitvoeringsplannen      33 

 



 

-2-  

 

Inleiding 

De gemeente is verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan inwoners op het gebied van 

zelfredzaamheid in en om het huis, jeugdhulp, werk en inkomen. Hiervoor heeft de 

gemeenteraad in maart 2014 het beleidskader ‘Goed voor Elkaar in Oisterwijk’ voor de drie 

decentralisaties vastgesteld. Daarmee zijn de kaders gesteld hoe in Oisterwijk wordt 

omgegaan met de 3 decentralisaties Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. In december 2014 is 

vervolgens het beleidsplan Goed voor Elkaar in 2015’ vastgesteld. Het beleidsplan ‘Goed voor 

Elkaar in 2015’ was een beleidsplan voor Wmo en Jeugdhulp. Voor 2016 is een integrale 

beleidsnota ‘Goed voor Elkaar’ vastgesteld waarin zowel de Jeugdhulp als de Wmo en de 

Participatiewet terugkomen. Deze nota was een aanvulling en aanscherping van het 

beleidsplan ‘Goed voor Elkaar 2015’. Voor 2016 is afgesproken dat het beleid uit 2015 dat niet 

gewijzigd of aangevuld werd in 2016 gewoon van kracht bleef.  

Integraal beleidsplan 2017-2018 

Deze integrale aanpak wordt voor de komende periode doorgezet waarbij nadrukkelijk 

gekeken wordt dat deze drie terreinen goed op elkaar aansluiten. Na deze eerste twee jaar 

sinds de gemeente nieuwe verantwoordelijkheden heeft op het gebied van Jeugdhulp, Wmo 

en Participatie worden de eerste resultaten zichtbaar. Wat gaat goed en wat kunnen we 

verbeteren? Ook is het zo dat de transitie van de decentralisaties grotendeels is afgerond. De 

transformatie is echter nog maar pas begonnen. Transformatie gaat over een nieuwe manier 

van werken voor professionals en een nieuwe manier van denken en handelen voor inwoners. 

Die verandering duurt jaren. Met een nieuw beleidsplan wil de gemeente Oisterwijk inspringen 

op dat proces van transformatie. Het nieuwe beleidsplan zal dan ook gelden voor de periode 

2017 en 2018. En het borduurt voort op het beleidskader ‘Goed voor Elkaar in Oisterwijk’ uit 

2014 en op de voorgaande beleidsplannen. 

Uiteraard sluit het beleidsplan ook aan bij het coalitieakkoord ‘Met elkaar, voor elkaar.  

Daarnaast is het armoedebeleid meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan, 

dat gericht is op preventie en integrale aanpak van Jeugd, Wmo, participatie.  

Strategisch Meerjaren agenda HvB 

De Strategische Meerjaren Agenda Hart van Brabant (SMA HvB) 2016-2020 is een ander 

kader. Voor de realisatie van de SMA zijn twee samenwerkingsverbanden actief. Bestuurlijke 

sturing vindt plaats vanuit de wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenschappelijke 

regeling HvB, kent negen deelnemende gemeenten, waarvan de gemeenten Oisterwijk er een 

is. Voor de uitvoering van het regionaal ontwikkelprogramma is “midpoint Brabant” actief. Dat 

zijn vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en de 

overheid, via Regio Hart van Brabant.  

In de regio HvB worden passende antwoorden op maatschappelijke uitdagingen samen 

opgepakt: de regio wil zorgzaam, inclusief en veilig zijn en alle mensen mogelijkheden bieden 

om als volwaardige burgers naar vermogen mee te kunnen doen aan onze samenleving. Wij 

werken, samen met de gemeenten in de regio, aan een toekomst bestendige regio waarbij 

mensen, leefomgeving en economie zich in balans ontwikkelen.  

De ambities van de regio zijn vertaald naar een regionaal programma op basis van de 

kapitalen Economie, Leefomgeving & Milieu en Mens & Samenleving. Hierbij staan integrale 

afwegingen centraal, de ontwikkelingen van de kapitalen sluiten op elkaar aan en versterken 

elkaar. Social Innovation is de innovatieve en onderscheidende manier van werken die bij de 

realisatie hoort. Om de ambities gezamenlijk te kunnen realiseren zijn op diverse onderdelen 

aparte uitvoeringsplannen gemaakt. De drie transities vallen onder het kapitaal Mens & 

Samenleving. Een korte samenvatting van de opgaven op deze transities is opgenomen in 
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paragraaf 2.4 . Zo zijn regionaal afspraken gemaakt over o.a. Jeugdhulp en de inkoop van 

maatwerkvoorzieningen. Deze regionale afspraken worden meegenomen in de nieuwe 

beleidsvorming. Voor meer informatie wordt u verwezen naar SMA HvB en de website van 

Hart van Brabant. 

 

De eerste resultaten 

Met de evaluatie op de toegang tot het sociaal domein door middel van een Schouw, heeft de 

gemeente een eerste stap gezet in de evaluatie. Daarnaast zijn de eerste resultaten ook 

zichtbaar geworden door middel van monitoring. De doorontwikkeling van de rapportages 

sociaal domein voor het college en een halfjaarlijkse monitor sociaal domein voor de raad 

heeft plaatsgevonden. Hierbij hebben we de focus verlegd van de uitvoeringsaspecten in 

2015, naar het duiden van trends en ontwikkelingen als gevolg van het ingezette beleid in 

2016. Enkele (voorzichtige en voorlopige) resultaten zijn: 

• We zien een verschuiving in de aard van de toegekende maatwerkvoorzieningen. Waar 

onder de AWBZ vooral werd ingestoken op het recht op een voorziening, zien we nu 

dat de focus ligt op het versterken van eigen kracht.  

• Uit het cliëntervaringsonderzoek maatschappelijke ondersteuning 2016 blijkt dat 56% 

Wmo-cliënten gebruik maken van het eigen netwerk. 

• Er lopen diverse pilots die bijdragen aan de bovengenoemde maatschappelijke 

doelstellingen. Het is nog te vroeg om de effectiviteit van deze pilots te meten. 

 

Burgerparticipatie 

De Wmo-raad, SSPO en WWB klankbordwerkgroep vertegenwoordigen de cliënten van de drie 

wetten waarover het nieuwe beleidsplan gaat. Deze organen hebben de rol van coproducent 

gekregen bij de totstandkoming van het beleidsplan, immers het gaat om de leefwereld van 

de inwoners. Zij leverden voorafgaand en gedurende het schrijfproces informatie en hebben 

het gezamenlijk gerealiseerde beleidsplan bewerkt tot een geïntegreerd advies. 

 

Andere partijen zoals GGD, MEE, Juvans, ContourdeTwern en Thebe voeren (een deel van) 

het beleid uit en spelen een rol in de basisstructuur, de toegang en de lichte ondersteuning. 

Hun kennis en ervaring in de uitvoering is meegenomen bij de doorontwikkeling van de 

toegang en bij de totstandkoming van het beleidsplan.  

De overige maatschappelijke partijen werkzaam in de gemeente Oisterwijk,  zijn belangrijke 

partners voor de gemeente en zijn geraadpleegd. 
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1. Visie op het sociaal domein  

In het beleidskader ‘Goed voor elkaar in Oisterwijk’ (2014) heeft de gemeenteraad zijn visie 

op de decentralisaties vastgesteld. Samengevat worden daarbij de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

• Wat kan de inwoner zelf of met hulp vanuit zijn/haar omgeving oplossen.  

• We zetten in op de verhoging van algemene/collectieve voorzieningen. Als dat niet leidt 

tot een oplossing zetten we specialistische voorzieningen in.  

• Dichterbij, sneller en gerichter inspelen op hulpvragen. 

• Het huishouden staat centraal: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 

• De gemeente blijft een vangnet voor kwetsbare inwoners die niet in staat zijn om zelf 

oplossingen te vinden voor hun ondersteuningsvragen. 

• Deze taken voert de gemeente uit binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. 

 

Ook de ambitie van de regio Hart van Brabant (HvB) draagt bij aan deze uitgangspunten. De 

ambitie is als volgt geformuleerd: 

“De regio Hart van Brabant is in 2020 een weerbare samenleving: zorgzaam, inclusief en 

veilig. Iedereen kan er zolang mogelijk zelfstandig wonen, naar vermogen deelnemen aan de 

maatschappij en het arbeidsproces, en jongeren kunnen veilig opgroeien en ontwikkelen. Dat 

betekent onder meer dat we optimale jeugdzorg bieden, en dat we een regio nastreven die 

vrij is van jeugdwerkloosheid. Aan vluchtelingen en statushouders bieden we een effectieve 

en maatschappelijk verantwoorde opvang en begeleiding. “ 

Om de ambitie te bereiken, laten we het eerder gehanteerde adagium ‘lokaal tenzij’ los en 

spreken we voortaan over ‘regionaal omdat’. Over de totale breedte van de drie 

decentralisaties in het sociale domein wordt de balans opgemaakt van de maatschappelijke 

opgaven, hun complexiteit, en voor welke vraagstukken een regionale samenwerking 

meerwaarde heeft. De ambitie is voorgelegd aan de raad van de gemeente Oisterwijk, die 

hiermee heeft ingestemd. 

 

Bij de keuzes, die de gemeente Oisterwijk maakt, wordt uitgegaan van de zogenaamde 

verzilveringsstrategie. De kern hiervan is dat Oisterwijk investeert in de sociale basisstructuur 

door het organiseren van de goede, preventieve activiteiten. Hierdoor zullen de mensen beter 

in staat zijn om zelf hun vragen om hulp op te pakken met ondersteuning door hun eigen 

omgeving. Daardoor hoeven zij in mindere mate een beroep te doen op specialistische zorg.  

 

Bij de begrotingswijziging Sociaal Domein die door de gemeenteraad is vastgesteld, zijn er 

voor de investering in de basisstructuur (zie 2.1) de afgelopen jaren extra middelen 

gereserveerd. Ook in 2017 is dit het geval. Hiermee wordt een extra stimulans gegeven aan 

burgerinitiatieven of vernieuwende ideeën van organisaties, die bijdragen aan het behalen 

van onze beleidsdoelen. 

Maar de verzilveringsstrategie werpt niet meteen haar vruchten af. Dit is een meerjarige 

ontwikkeling en echt transformeren kost tijd. Dit vraagt een omslag in houding en gedrag van 

onze inwoners, samenwerkingspartners en zeker ook de gemeente zelf.  

De gemeente Oisterwijk heeft de nieuwe werkwijze verankerd in het beleidskader en het komt 

terug in allerlei deelplannen en uitvoeringsprogramma’s. In de bijlage is een overzicht 

opgenomen. In 2016 is de transformatie verder ingezet in de uitvoering en wordt al zichtbaar 

in de praktijk. Bijvoorbeeld:  
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• In de wijze waarop de gemeente of het Sociaal Team gesprekken voert met inwoners, 

met de bedoeling het eigen netwerk van mensen echt te mobiliseren. De methodiek 

sociale netwerkversterking is ingezet. 

• In het betrekken van nieuwe burgerinitiatieven die kunnen bijdragen in het versterken 

van de sociale cohesie. 
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2. Samen ontwikkelen in het sociaal domein 

In Oisterwijk werken we vanuit de zogenaamde ondersteuningscirkel. In de raad van 30 april 

2016, is met de begrotingswijziging een nieuwe budgetverdeling over de programma’s 

gemaakt volgens onderstaande indeling in de cirkel.  De cliënt wordt hier nog meer centraal 

gesteld. De nieuwe indeling maakt toename van de eigen kracht, en met name de 

verplaatsing van specialistische zorg naar eigen kracht  meer inzichtelijk en maakt het sturen   

op de effectiviteit van de verzilveringsstrategie makkelijker. De indeling sluit aan op onze 

werkwijze in de ondersteuningsdriehoek. 

 

Inwoners met een ondersteuningsvraag gaan in eerste instantie vanuit hun eigen kracht 

en waar mogelijk met ondersteuning van hun netwerk op zoek naar een oplossing 

(sociaal netwerk). Hierbij kunnen zij een beroep doen op voorzieningen in de sociale 

basisstructuur en de vrij toegankelijke lichte ondersteuning. Als de vragen van inwoners 

dermate ingewikkeld zijn dat dit niet lukt, gaat het Sociaal Team samen met de inwoner 

kijken naar de problemen. Waar nodig kan hierbij specialistische hulp ingeschakeld 

worden. Uitgangspunt hierbij is: gewoon waar het kan, specialistisch waar het moet.    

We hebben de werkwijze van de toegang doorgelicht. Op basis van een schouw zijn 

aanbevelingen gedaan voor de doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur. Dit is 

beschreven in paragraaf 2.2. 

 

2.1 Sociale netwerk en sociale basisvoorzieningenstructuur  

Onder de basisstructuur vallen alle personen, voorzieningen en diensten die samen het 

dagelijkse leven vormen: de partner, het gezin, familie, vrienden, school, werk, een 

vereniging, de buurt, de sportclub. De basisvoorzieningen en diensten zijn gericht op 

preventie en ondersteuning van de inwoner en zijn/haar sociale netwerk. De basisstructuur is 

er voor alle inwoners van Oisterwijk zodat zij kunnen meedoen, participeren en elkaar 

ontmoeten. Naast preventie en ondersteuning staat dus ook de leefbaarheid centraal! De 

voorzieningen kunnen fysiek zijn, bijvoorbeeld een wijkaccommodatie of een brede school. 

Maar de ondersteuning kan ook worden gegeven door vrijwilligers of mantelzorgers, 

bijvoorbeeld hulp bij thuisadministratie, een huisbezoek van een buurtgenoot of 

welzijnsbezoeker, opvoedondersteuning door een vrijwilliger of hulp bij een gesprek door een 

gecertificeerd vrijwillig cliëntondersteuner. Van belang is dat het voor de burger helder is en 

dat de burger weet wanneer en op welk niveau een beroep op ondersteuning gedaan kan 

worden. 
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De bedoeling 

De opgave voor de basisstructuur is door de transities veranderd. Inwoners gaan meer op 

zoek naar antwoorden op hun ondersteuningsvragen in hun eigen directe omgeving, de 

ondersteuningsvragen zijn complexer en er wordt steeds meer beroep gedaan op 

voorzieningen en diensten in de basisstructuur.  

Daarom moet de sociale basis de komende jaren verder worden verstevigd, zodat 

daadwerkelijk een beroep kan worden gedaan op de basisstructuur. De onderlinge samenhang 

en afstemming tussen voorzieningen moet worden gerealiseerd. De basisstructuur wordt 

gevormd door een samenspel tussen inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en 

de gemeente. Dus de gemeente is hier niet alleen verantwoordelijk voor. De gemeente past 

een bescheiden rol. Zij bepaalt niet, maar denkt mee, moedigt aan, neemt soms de regie en 

zet daar waar nodig subsidies in om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen bij de 

realisatie van hun ideeën.  

Bij de begrotingswijziging sociaal domein is de afgelopen jaren geld vrijgemaakt om 

initiatieven die een duidelijke en significante bijdrage leveren aan de vernieuwing in het 

sociaal domein, en specifiek de basisstructuur, ruimte te geven en waar nodig te faciliteren. 

In 2017 wordt hier wederom geld voor gereserveerd.  

Niet alleen geld draagt hieraan bij maar ook een daarop aansluitende houding en gedrag van 

de gemeente en het zo veel mogelijk wegnemen van belemmerende regels. Met de financiële 

impuls kunnen nieuwe ideeën worden verkend die kunnen bijdragen aan het realiseren van de 

beleidsdoelstellingen. Maar het geven van een financiële impuls aan nieuwe projecten 

betekent niet dat deze projecten in de toekomst voor altijd kunnen worden gefinancierd. De 

initiatiefnemers moeten goed nadenken over mogelijke financieringsbronnen en/of 

verdienmodellen om het project voort te zetten na afloop van de gemeentelijke financiële 

stimulering.  

 

Resultaten en vervolgstappen 2017-2018 

In de tweede helft van 2015 is gestart met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma 

sociale basis. Het verstevigen van de sociale basis is een proces van jaren dat van onderop 

moet ontstaan. Het tempo wordt daarbij vooral bepaald door de inwoners en de 

samenwerkingspartners. De ervaringen en resultaten in het algemeen en per deelgebied, na 

ruim een jaar werken aan de versteviging van de basisstructuur, zijn in de onderstaande 

paragrafen beschreven. Daarnaast zijn ook de vervolgstappen en activiteiten die nadrukkelijk 

aandacht behoeven in 2017 en 2018, opgenomen.  

Algemeen 

Er is een sociale kaart ontwikkeld ter ondersteuning van beroepskrachten en vrijwilligers in 

het werkveld. Door onderscheid te maken in formeel en informeel aanbod, krijgen zij 

handvatten om daadwerkelijk te onderzoeken of inzet van informele zorg een bijdrage kan 

leveren aan de oplossing van een ondersteuningsvraag. Inmiddels heeft een update van de 

sociale kaart plaats gevonden en is deze ook digitaal toegankelijk. Dit betekent dus dat 

iedereen gebruik kan maken van de sociale kaart. 

Na vaststelling van het uitvoeringsplan sociale basisstructuur is de mogelijkheid tot het 

aanvragen van subsidie voor innovatieve ideeën opengesteld. Er zijn veel initiatieven van de 

grond gekomen, zoals de Oisterwijkse uitdaging, Mentorhulp, Durf te zorgen, Coöperatie Zorg 
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voor Elkaar, activiteiten van Stichting Oisterwijk Centraal, Doen! en de Kiemuren van het 

RIBW. 

Speciale aandacht hierbij gaat uit naar projecten die ertoe bijdragen dat inwoners zoveel als 

mogelijk op eigen kracht of met behulp van sociaal netwerk zichzelf redden, waardoor minder 

snel of geen beroep hoeft te worden gedaan op het Sociaal Team. Voorts gaat het om 

projecten en activiteiten die de sociale samenhang in de buurt bevorderen. Daarnaast zijn er 

ook initiatieven die geen financiële vraag hebben maar een andere vorm van ondersteuning 

vragen. 

Ook hebben organisaties binnen hun bestaande subsidie vernieuwende activiteiten 

uitgevoerd. Denk hierbij aan de Seniorenvereniging Moergestel die cliënten van het RIBW 

opneemt in haar activiteiten, aan ContourdeTwern die gebiedsgericht aan de slag is gegaan 

met mantelzorgers, Beeldkracht Oisterwijk die via buitenactiviteiten een ruimere doelgroep 

aanspreekt, Vluchtelingenwerk die samen met andere organisaties inburgeringsactiviteiten 

opzet voor vergunninghouders of ContourdeTwern die via Buurt aan Z+ activiteiten 

structurele netwerkvorming stimuleert in straten en buurten. 

In september 2016 zijn gemeente, Leystromen, politie en ContourdeTwern gestart met de 

pilot buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge 

problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren. Buurtbemiddeling 

wordt uitgevoerd door vrijwillige buurtbemiddelaars.   

Binnen het sociaal domein zijn de veranderingen groot. Zowel op beleidsniveau als op 

praktisch niveau voor de klant. De gemeente wil extra aandacht besteden aan de  

communicatie en informatievoorziening naar de klant. Doel is om het de klant zo makkelijk 

mogelijk te maken. Zeker omdat het sociaal domein een directe impact heeft op 

leefomgeving, kwaliteit van leven en persoonlijke ontwikkeling van de klant en/of zijn 

naasten. Daarom worden momenteel een aantal uitgangswaarden geformuleerd om de 

inwoners zo goed van informatie en advies te voorzien. De gemeente Oisterwijk richt hiervoor 

onder meer een Top taken website in, die de meest gestelde vragen van inwoners 

beantwoord. Maar de burgers kunnen ook rechtstreeks bij het telefonisch klant service 

centrum terecht met hun vragen. Daarnaast zetten de vrijwillige huisbezoekers en de 

cliëntenondersteuners van de vrijwilligersorganisaties zich in voor een goede communicatie. 

Tot slot draagt ook sport en bewegen bij aan een goede basis infrastructuur in Oisterwijk. 

Sport en bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen en het aanbod moet ingebed zijn in de 

leefomgeving. Sport en bewegen op buurtniveau, tijdens en na schooltijd, bij de zorginstelling 

en bij de sportvereniging. Het zorgt dat iedereen kan meedoen! 

Op het vlak van sport en bewegen zijn er verschillende spelers actief die wij vanuit de 

kanteling in de juiste positie willen brengen waarbij we zelfwerkzaamheid faciliteren en 

stimuleren. De combinatie functionaris zal meer ingezet worden voor kwetsbare groepen. 

Wat doen we in 2017-2018? 

1. Het sociale netwerk en de sociale basis (voorzieningen)structuur wordt verder 

verstevigd. Zoals voorgaande jaren denkt de gemeente Oisterwijk mee en zet daar waar 

nodig subsidies in om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen bij realisatie. 

2. In het eerste kwartaal van 2017 evalueren we de inzet van de innovatiemiddelen 2015-

2016. Hierbij kijken wij naar de doelen en indicatoren van het sociaal domein, zoals 

vastgesteld door de raad, en (mogelijke) overlap en/of witte vlekken in de 

basisstructuur en lichte ondersteuning. Op basis daarvan maken wij een keuze om 
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bestaande de activiteiten te stoppen dan wel nieuwe voort te zetten en vice versa. 

Hierbij willen wij enerzijds de samenwerking tussen partijen op mogelijke overlap en 

anderzijds nieuwe initiatieven in de basisstructuur (nieuw voor oud) stimuleren. 

3. De onderlinge samenwerking tussen partijen in de basisstructuur en met partijen in de 

rest van de ondersteuningsstructuur wordt verder verstevigd. De gemeente heeft hier 

een aanjagende rol, zowel bij de subsidieverstrekking als bij de inkoop. Daarnaast is er 

ook speciale aandacht voor de samenwerking met huisartsen.  

4. Een gebiedsgerichte aanpak biedt meerwaarde in de sociale basisstructuur maar ook in 

de lichte ondersteuning. Door een gebiedsgerichte aanpak sluiten activiteiten en 

voorzieningen beter aan bij de behoeften van de inwoners en wordt versnippering 

voorkomen. Daarnaast kan er ook meer gebruik worden gemaakt van de kracht van de 

wijk en haar inwoners. In navolging van de ‘Gezonde wijkaanpak in Westend wordt ook 

in andere wijken de gebiedsgerichte aanpak meer toegepast. 

5. We gaan in 2017 kijken hoe we op een actievere manier met de informatie uit de 

sociale kaart kunnen omgaan. Tenslotte geeft de sociale kaart ons input voor ons 

subsidiebeleid: waar zitten dubbelingen en waar de witte vlekken. 

6. Er wordt goed gekeken naar de informatiebehoeften van inwoners en de gemeente 

speelt daar op een pro-actieve manier op in. Ook door het betrekken van de juiste 

partijen, als vrijwilligers en cliëntondersteuner, die hierin een belangrijke rol in de 

communicatie kunnen vervullen. 

7. De groep vergunninghouders die onze gemeente woont of komt wonen is sterk 

gegroeid. Om hen de best mogelijk kans op integratie te bieden, is het nodig dat 

partners in de basisstructuur met elkaar samenwerken en nieuwe initiatieven i.h.k.v. 

integratie, participatie en educatie ontwikkelen. Om dit te stimuleren zijn er extra 

impulsgelden opgenomen in de subsidieregel basisstructuur. Daarnaast verzorgt de 

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk (SNV) workshops in het kader van 

participatieverklaringstrajecten en verkennen we de mogelijkheid om een 

inburgeringsklas in Oisterwijk op te starten. 

8. In het voorjaar 2017 zal de pilot Buurtbemiddeling worden geëvalueerd en zullen 

vervolgafspraken worden gemaakt. 

9. Ontwikkelen van lokaal beleid op het terrein van vroegsignalering, preventie en 

ondersteuning inwoners met psychiatrische problematiek/verwarde personen. 

 

Resultaten en vervolgstappen per deelgebied 

De ervaringen en resultaten per deelgebied: integraal jeugdbeleid; leven met een beperking; 

armoede en participatie; mantelzorg en vrijwilligers zijn in deze paragraaf beschreven. 

Daarnaast zijn ook de vervolgstappen en zaken die nadrukkelijk aandacht behoeven in 2017 

en 2018, opgenomen. 

Integraal jeugdbeleid  

Met integraal jeugdbeleid beogen we dat elke jeugdige/jongere in Oisterwijk de kans krijgt 

zich gezond en evenwichtig te ontwikkelen in een veilige omgeving. Wat zijn de ervaringen en 

wat hebben we gedaan in 2016 om de basisstructuur te versterken? 

Onderwijs 

De beleidsthema’s van het onderwijs staan in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Deze LEA is 

een bundeling van verschillende beleidsthema’s op het terrein van (passend) onderwijs maar 

gaat ook over jeugd, gezondheid, cultuur, sport en veiligheid. De LEA wordt besproken in een 

bestuurlijk overleg waarin ook het wettelijk verplicht ‘op overeenstemming gericht overleg’ 

(OOGO) over bepaalde beleidsthema’s moet plaatsvinden. De beleidsthema’s in de LEA 
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worden nog niet in samenhang georganiseerd en er is ook nog geen verbinding gemaakt met 

de basisstructuur. Een nieuwe LEA is in ontwikkeling. Hierin wordt een betere verbinding 

gelegd met de basisstructuur.  

Er is een uitvoeringsplan schakelfunctie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang ontwikkeld. 

Waardoor een stevige zorgstructuur is neergezet op basisscholen, peuterspeelzalen en 

kinderopvangvoorzieningen. De schakelfunctionaris fungeert als spin in het web en 

ondersteunt ouders, leerkrachten en kinderen bij hun vragen. 

Daarnaast is er een uitvoeringsplan voor- en vroegschoolse educatie ontwikkeld. En is een 

uitvoeringsplan laaggeletterdheid is in voorbereiding. 

Op basis van de Regeling subsidie opvoeden en opgroeien zijn verschillende subsidies 

verstrekt. Naast jaarlijkse bijdragen aan bijvoorbeeld scoutingorganisaties zijn ook incidentele 

bijdragen verstrekt aan nieuwe initiatieven zoals de zomerschool voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd, het oudercafé en verschillende pilots in het onderwijs.  

Jongerenwerk 

Het jongerenwerk richt zich op jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar. Met 85% van de 

jongeren gaat het goed. Zij participeren in het onderwijs, sport of cultuur. Voor deze groep 

wordt samen met de jongeren zelf ingezet op algemene, preventieve activiteiten. De 15% 

risicojeugd die niet deelneemt krijgt stevige aandacht. Inzet op preventie voorkomt uitvallen 

en verder afglijden en bevordert deelname aan de maatschappij. Het uitvoeringsplan 

jongerenwerk dat eind 2015 door het college is vastgesteld, wordt uitgevoerd. De jongeren 

die in het AZC wonen krijgen hierbij ook aandacht. 

Zorg en veiligheid 

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen Zorg- en Veiligheidshuis, Sociaal Team en Juvans 

over een efficiëntere samenwerking. Als processen vastlopen omdat hulp-  en dienstverlening 

stagneert en doorzettingsmacht ontbreekt en/of er bedreiging/gevaar dreigt voor veiligheid en 

openbare orde, wordt verbinding gelegd met de procesregisseur van Veilig Thuis/ZVH. In de 

meeste gevallen spelen er twee verschillende ketens (zorg en veiligheid). 

Daarnaast is een training op de meldcode kindermishandeling voor professionals in de 

basisstructuur (hulp- en dienstverlening) gerealiseerd. 

Wat doen we in 2017 en 2018? 

1. We voeren met de samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs voor het 

primair- en voortgezet onderwijs overleg over de nieuwe ondersteuningsplannen, 

versterken de samenwerking met de samenwerkingsverbanden en bespreken de 

voortgang in het Bestuurlijk overleg LEA. Een nieuwe Lokale Educatieve Agenda (LEA) 

voor 2017-2019 is momenteel in ontwikkeling. Er wordt een betere verbinding gelegd 

met de basisstructuur en met aandacht voor integraliteit, samenhang en kindcentra. 

2. Uitvoeren van het uitvoeringsplan voor- en vroegschoolse educatie.  

3. Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 

4. Stimuleren en verbindingen leggen met verloskundigen, GGD en ondersteuningsteams 

met als doel vroegsignalering en preventie  

5. Versterken samenwerking met passend onderwijs. 

6. Projecten en initiatieven ondersteunen die de sociale en maatschappelijke participatie 

van jeugdigen en jongeren ondersteunen 

7. De jongeren die in het AZC wonen krijgen aandacht bij de uitvoering van het 

jongerenwerk. 
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Leven met een beperking 

Mensen die leven met een (b.v. fysieke of mentale) beperking krijgen te maken met grote 

veranderingen. In 2015, het overgangsjaar, behield  het grootste deel van de mensen nog de 

ondersteuning die zij hadden. De eerste effecten van de extramuralisering waardoor met 

name ouderen langer thuis blijven wonen, worden zichtbaar. Eenzaamheid komt steeds vaker 

voor. De behoefte aan dagbesteding en aan activiteiten dicht bij huis neemt daarmee toe.  

In 2015 zijn gesprekken gestart met de wijkcentra om te onderzoeken welke mogelijkheden 

er zijn om activiteiten voor deze doelgroepen op te starten of uit te breiden. Half 2016 is een 

intentieverklaring ondertekend als start zijn voor nieuwe activiteiten. Onderzoek naar 

behoeften (uit de wijk en van de besturen) loopt. Het Gerard Horvershuis is een succesvol 

voorbeeld van dagbesteding voor kwetsbare ouderen, begeleid door vrijwilligers. In 

wijkcentrum de Waterhoef organiseert Amarant sinds 2015 dagbesteding voor haar cliënten. 

Ook organiseert Beeldkracht Oisterwijk activiteiten voor mensen met geheugenproblemen. In 

de kern Moergestel vinden oriënterende gesprekken plaats ten behoeve van het organiseren 

van laagdrempelige dagbesteding. 

Andere vormen van activiteiten voor mensen met een beperking moeten worden 

gestimuleerd. Waar mogelijk gewoon in de eigen buurt en ter vervanging van deelname aan 

activiteiten waar voorheen een indicatie voor nodig was.  

Het Maatjesproject is qua samenwerking flink gegroeid. Inmiddels werken zeven 

maatschappelijke partners hierin samen. 

Sinds het vierde kwartaal van 2015 organiseert het RIBW door middel van 

ervaringsdeskundigen Kiemuren voor mensen met een psychische beperking. Deze kiemuren 

organiseren ze in de kernen Moergestel en Oisterwijk. De bezoekersaantallen vertonen een 

stijgende lijn. In wijkcentrum de Pannenschuur zijn het wijkbestuur, Amarant, RIBW en KBO 

Oisterwijk met elkaar in (initiërend) gesprek om gezamenlijk in de daginvulling te voorzien 

voor hun leden/cliënten. Doel is om dit doelgroeploos en laagdrempelig te organiseren. 

Wat doen we in 2017-2018? 

1. De wijk- en buurtgerichte activiteiten worden gestimuleerd. Er is speciale aandacht 

voor dagbestedingsmogelijkheden voor kwetsbare inwoners. Het traject met de 

wijkcentra krijgt een vervolg. Maar ook de verdere mogelijkheden voor het bevorderen 

van de wijk- en buurtactiviteiten worden onderzocht. Denk hierbij aan de pilot in 

wijkcentrum Pannenschuur waar meerdere partners gaan samenwerken om er een 

écht ontmoetingscentrum van te maken. 

2. Bereikbaarheid en toegankelijkheid: het Senioren Kennis Netwerk (SKN) deed in 2015 

een vooronderzoek naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gemeentelijke 

openbare gebouwen en algemene toegankelijke gebouwen voor inwoners met een 

fysieke beperking. Na een vervolgonderzoek van het SKN moeten de aanbevelingen 

uit het rapport samen met het SKN bekeken worden op relevantie en haalbaarheid. 

 

Armoede en participatie 

In 2016 is de kadernota armoedebeleid vastgesteld. De kern van het armoede beleid is meer 

preventie, meer oplossingen in de basisstructuur en het stimuleren van meer integrale 

samenwerking tussen participatie, jeugd en Wmo. De doelgroep, maatschappelijke partners 

en cliëntraden zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nota.  
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De basisstructuur wordt door de inzet van uitkeringsgerechtigden versterkt. Daarnaast krijgt 

de uitkeringsgerechtigde de kans het netwerk te versterken, werkervaring op te doen en 

daarmee het perspectief op betaald werk te vergroten.   

Via ContourdeTwern worden uitkeringsgerechtigden geplaatst in vrijwilligersfuncties. Deze 

maatregel maakt deel uit van de invulling van het instrument ‘tegenprestatie’. Dit is een 

succesvolle aanpak. Deze aanpak verdient een verdere doorontwikkeling, zodat de doelgroep 

uitgebreid kan worden. 

Wat doen we in 2017-2018? 

1. We zetten meer in op preventie, door meer oplossingen in basisstructuur te creëren. 

Daarnaast stimuleren van een integrale aanpak op gebied van participatie, jeugd en 

Wmo. Bijvoorbeeld door het verbeteren van leefbaarheid van mensen met laag 

inkomen, wat effect heeft op de Wmo of door kinderen leren om te gaan met geld wat 

effect heeft op jeugd. 

2. De subsidies worden opnieuw geprioriteerd. Dit betekent meer aandacht voor omgaan 

met geld en armoede, gericht op preventie. Innovatiemiddelen kunnen ingezet 

worden. 

3. Communicatie is een belangrijk speerpunt. In 2017 wordt een communicatiecampagne 

gestart om op een duidelijke manier te communiceren over de minimaregelingen en 

mogelijkheden in de basisstructuur. Daarnaast wordt er gewerkt aan vertrouwen 

tussen burger en gemeente. 

4. Starten participatie pilots, zoals het wijkleerbedrijf, om te zorgen dat mensen in hun 

ritme blijven en/of komen. 

5. Vergunninghouders voorbereiden op een werkzaam leven in Nederland. Dit zal in 

combinatie met de WSD en vluchtelingenwerk worden opgepakt. Daarnaast willen we 

de participatie van vergunningshouders bevorderen, dit wordt opgepakt in combinatie 

met Stichting Nieuwkomers Vluchtelingenwerk. 

Mantelzorg en vrijwilligers  

Mantelzorg 

De gemeente Oisterwijk ontving in 2016 extra middelen van het Rijk om de waardering voor 

mantelzorgers te organiseren. Deze middelen, de zogenaamde ‘van der Staaijmiddelen, zijn 

ingezet voor de organisatie van de mantelzorgdag, de mantelzorgattentie en versterking van 

de ondersteuningsstructuren voor mantelzorgers.  

Mantelzorgers reageren positief op de mantelzorgattentie en de Dag van de Mantelzorg. Hier 

vloeien op verzoek van mantelzorgers extra activiteiten uit voort. 

Bij het Steunpunt mantelzorg meldden zich steeds meer jongere mantelzorgers. Het aantal 

geregistreerde mantelzorgers varieert door overlijden van een partner of juist bewustwording 

van mantelzorgers. Er is een aanvang gemaakt met een inventarisatie van 

respijtvoorzieningen voor mantelzorgers en er vindt een verkenning plaats van de situatie van 

werkende mantelzorgers en hun belemmeringen in de dagelijkse praktijk.  

Sinds het gebiedsgericht werken specifiek op mantelzorgers is ingezet, worden de 

koffiemomenten in de wijk Westend goed bezocht. 

Sinds kort treedt een dementieconsulent tevens op als casemanager bij de huisartsen. Door 

de laagdrempelige aanpak en doordat onze dementieconsulenten heel goed thuis zijn in de 

sociale kaart en de verbinding met partners in de basisstructuur, de 1ste lijn alsook de 2de lijn, 

koos het zorgkantoor voor een pilot in gemeente Oisterwijk. Zij financieren de taak van de 
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casemanager. Sinds dit jaar voeren we in de regio HvB overleg in het kader van de 

dementieketen.  

Vrijwilligers 

Vrijwilligers bezochten in het kader van informele zorg diverse inwoners van de gemeente 

Oisterwijk. Hierbij wordt de signalerende taak sterk benadrukt en de vrijwilligers constateren 

dat het aantal ‘zwaardere’ casussen toeneemt. 

Bij ContourdeTwern is een toename van het aantal vrijwilligers met een rugzak. Er is meer 

procesbegeleiding nodig om de bemiddeling succesvol en duurzaam te laten zijn. Bij het 

Steunpunt ziet men een toename van vacatures die zij niet vervuld krijgen. De roep om 

handjes en bestuursleden blijft groot. Denk hierbij aan wijkbesturen maar bijvoorbeeld ook 

aan de Stichting Seniorenplatform Oisterwijk (SSPO), het Gerard Hovershuis en de Vereniging 

voor Hulpverlenende vrijwilligersorganisaties van Oisterwijk (VHVO). Dit verdient en krijgt 

extra aandacht. 

De roep om vrijwilligers is en blijft groot! Toch doen veel mensen al vrijwilligerswerk in de 

gemeente Oisterwijk. Enkele voorbeelden waar vrijwilligers zich inzetten zijn: Stichting 

Oisterwijk Centraal; Informele zorg; Het Vrijwilligersvervoer Oisterwijk en de Parelexpress; 

een groep Buurtklussers in Moergestel of de Thuisadministratie. 

Wat doen we in 2017 en 2018? 

1. Er wordt blijvend ingezet op het intensiveren van de ondersteuning aan 

mantelzorgers. Zo worden mantelzorgers op maat individueel of in een groep 

ondersteund. Voor de wijk Westend is gekozen voor gebiedsgericht ondersteunen van 

mantelzorgers. Dit loopt goed.  

2. De werving en opleiding van vrijwilligers krijgt extra aandacht. De gemeente is blij 

met de Vrijwilligersacademie en hoopt dat in 2017 nog meer organisaties en 

vrijwilligers actief deelnemen aan de trainingen en workshops. Zo is er een workshop 

voor mensen die overwegen om vrijwilliger te worden. Hierdoor weten mensen beter 

welk vrijwilligerswerk er bij hen past en hoe ze passend vrijwilligerswerk kunnen 

vinden.  
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2.2 Toegang en Lichte ondersteuning lokaal geregeld 

 

Lichte ondersteuning is ondersteuning door beroepskrachten die algemeen en vrij toegankelijk 

is zonder verwijzing of beoordeling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld maatschappelijk werk, het 

consultatiebureau, maar ook aan de Wmo- en Jeugdconsulenten van de gemeente.  

Het Sociaal Team wordt ingezet voor meervoudige complexe zaken en is daarbij 

gemandateerd om specialistische hulp in te zetten.  

De bedoeling 

De gemeente Oisterwijk heeft in 2015 de keuze gemaakt om de lichte ondersteuning niet te 

integreren in het Sociaal Team, maar om deze rechtstreeks toegankelijk te houden zoals dat 

voorheen ook was. Omdat het doel is om ondersteuningsvragen zoveel als mogelijk op te 

lossen in het ‘gewone leven’, kiest de gemeente Oisterwijk ervoor om de voorliggende 

voorzieningen in stand te houden. 

De beroepskrachten voor de lichte ondersteuning  denken en werken ‘gekanteld’. Dat wil 

zeggen: een naar buiten gerichte houding, proactief, een eigenaarschap tonen en geen zaken 

doorverwijst als dat niet nodig is. Er moet voorkomen worden dat de inwoners van het kastje 

naar de muur worden gestuurd. Om de ‘gekantelde’ werkwijze te bevorderen is een 

eenduidige werkwijze afgesproken. Van alle beroepskrachten wordt verwacht dat zij werken 

via de methodiek van de QuickScan. Dit is een regionaal ontwikkeld instrument om een ‘foto’ 

te maken van de situatie van mensen op alle leefgebieden. Afhankelijk van de uitkomst 

daarvan wordt met de inwoner bekeken welke ondersteuningsbehoefte er is en welke aanpak 

passend is. Alleen daar waar er echt meervoudige en complexe problemen spelen, wordt het 

Sociaal Team ingeschakeld. 

Het Sociaal Team kijkt, net als alle andere partijen in de basisstructuur, naar de 

mogelijkheden die inwoners zelf met hun eigen netwerk hebben. Waar nodig zorgen zij ook 

voor de inzet van specialistische hulp. Het motto daarbij is ‘gewoon waar het kan, speciaal 

waar het moet’. Met de inzet van het Sociaal Team kan meer integraal gewerkt worden en de 

hulpverlening eenvoudiger en gerichter aansluiten bij wat mensen nodig hebben. De 

achterliggende gedachte is: zoveel mogelijk 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.  

De werkwijze van de toegang sociaal domein is geëvalueerd en vraagt op basis van de 

resultaten van de Schouw, om doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur. Dit wordt 

beschreven in de volgende paragraaf. 

Resultaten en vervolgstappen in 2017-2018  

Een goede taakverdeling en samenwerking tussen de basisstructuur, de lichte ondersteuning 

en het Sociaal Team is van essentieel belang. Op diverse deelgebieden is de verdere 

ontwikkeling in het sociaal domein beschreven. 

Samenwerken en deskundigheidsbevordering 

In 2016 is de nieuwe werkwijze doorontwikkeld en een verder cultuuromslag ingezet. Een 

volgtraject deskundigheidsbevordering gericht op het breed inzetten van de QuickScan is 

uitgerold bij alle partners van de basisstructuur, lichte ondersteuning en toegang. De 

gemeente is hierbij zelf ook een belangrijke partij met de Wmo- en Jeugdconsulenten. In het 

deskundigheidsbevorderingstraject is ook de communicatie naar en bejegening van inwoners 

naar aanleiding van signalen van cliëntenorganisaties meegenomen.  
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Het traject is naar tevredenheid verlopen, het is goed om elkaar beter te leren kennen en 

samen te werken. Er kan er meer maatwerk door de diverse professionals worden geleverd. 

Immers de professionals weten elkaar beter te vinden en werken op een gekantelde manier 

samen. In het derde kwartaal 2016 zal het traject worden geëvalueerd en zullen vervolg-

afspraken worden gemaakt. Aandachtspunten hierbij zijn de diversiteit van de professionals 

(beroepskrachten en vrijwilligers) en de wens om meer differentiatie aan te brengen. 

Naast het deskundigheidsbevorderingstraject  was er ook aandacht voor de individuele 

contacten met organisaties. 

De verbinding tussen het onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen, de 

verloskundigen, de consultatiebureaus van de GGD en het Sociaal Team is verder 

doorontwikkeld. Zo zijn bijvoorbeeld schakelfunctionarissen op alle scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs actief. Zij ondersteunen ouders en jeugdigen en waar nodig schakelen 

zij het Sociaal Team in.  

Ook de huisarts is een belangrijke partner in de lichte ondersteuning. De huisarts is 

laagdrempelig en krijgt te maken met gezondheidsvragen, maar ook met bredere vragen op 

het gebied van welzijn of zorg. De huisarts is bevoegd om jeugdigen rechtstreeks door te 

verwijzen naar specialistische ondersteuning. Een goede samenwerking tussen huisartsen, 

Sociaal Team en de gemeente is daarom verder ingezet. In het najaar 2016 start een pilot 

Praktijkondersteuner Huisarts Jeugd-Geestelijke GezondheidsZorg (POH- Jeugd GGZ), waarbij 

de samenwerking en afstemming tussen huisarts en gemeente verder wordt verstevigd. 

Ook is er een convenant gesloten tussen huisartsen/gemeenten, specifiek voor jeugd. 

Daarnaast zijn er lokaal contacten gelegd en verbindingen tot stand gebracht met 

jeugdartsen. De wijkverpleegkundigen die in het Sociaal Team zijn ingebed hebben hier een 

belangrijke taak in.  

 

We transformeren geleidelijk en leren van de inzet van individuele voorzieningen Jeugd en 

proberen door middel van pilots (De Maatwerkfabriek, Kombi, T Kompas , POH- Jeugd GGZ) 

het voorliggend veld en de toegang te versterken. Streven is minder onnodige (dure) 

specialistische voorzieningen in te zetten, maar de kwaliteit van zorg en ondersteuning moet 

behouden blijven. Dit blijft een aandachtspunt zijn voor 2017.  

De reële capaciteit die structureel nodig is voor zowel het Sociaal Team als bij de Wmo- en 

jeugd consulenten wordt momenteel uitgezocht. Een nieuwe gekantelde werkwijze toepassen, 

de complexiteit van de problematiek, participeren in pilots en afstemmen met andere partijen 

vraagt tijd en ruimte om te leren. Extra inzet is in 2016 nodig geweest bij zowel de gemeente 

als het Sociaal Team. Ook de inzet van de tijdelijke coördinator is verlengd, de afstemming 

met andere organisaties vraagt nog veel inzet.  

 

Doorontwikkeling van de toegang en ondersteuningsstructuur 

In het kader van transformeren geeft de gemeente Oisterwijk ruimte voor een verdere 

verfijning van het model voor de toegang, waarvoor in Oisterwijk gekozen is. Door middel van 

een Schouw is de werkwijze in de praktijk vergeleken met de afspraken en ontworpen 

processen die oorspronkelijk zijn gemaakt. De betrokken partijen bij de toegang (het Sociaal 

Team, medewerkers in de lichte ondersteuning, vrijwilligers, cliëntenadviesraden (WMO, 

SSPO, WWB), specialistische zorgaanbieders en de gemeente) zijn in het 4e kwartaal van 

2015 bevraagd.  

De uitkomsten over de werking en de resultaten en effecten van de gekozen werkwijze zijn 

beschreven in de Rapportage van de schouw van de toegang tot het sociaal domein (dd 11-5-
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16). Uit de schouw is gebleken dat we al op de goede weg zijn, maar dat we met de 

vormgeving van het huidig Sociaal Team (ST) tussen professionals in de 1e lijn én daarnaast 

een apart team Wmo/jeugd- en Werk en inkomen consulenten, extra “lagen” in de toegang 

hebben gecreëerd.  Dat is niet wenselijk gebleken. Ook de inzet van en samenwerking met de 

basisstructuur (afschalen van zorg en ondersteuning) kan beter. Daarnaast dient de 

samenwerking met de 2e lijn verder vormgegeven te worden.  

Als vervolg op de Schouw is een “bouwmiddag” georganiseerd met bovengenoemde partijen. 

Tijdens deze middag is nagedacht over de doorontwikkeling van de toegang op de volgende 

onderdelen: een nieuwe opdrachtbeschrijving; het uitdiepen van rollen en 

verantwoordelijkheden en een quick wins lijst. Hierbij is nadrukkelijk de wens uitgesproken de 

ondersteuningsstructuur door te ontwikkelen naar één gezamenlijk toegangsteam om de 

negatieve bijeffecten van de huidige structuur, zoals genoemd in de schouw, op te heffen. 

 

Op basis van uitkomsten van de Schouw en de bouwmiddag wordt de nieuwe 

ondersteuningsstructuur verder uitgewerkt.  Sleutelbegrippen zijn: integraal, vindplaats en 

gebiedsgericht werken, dichtbij de burger, zelfredzaamheid gericht op de eigen kracht van de 

burger en zijn omgeving, één gezin één plan één regisseur. Het achterliggende idee is dat de 

burger en de professional gezamenlijk bepalen welke ondersteuning nodig is, in de vorm van 

aandacht, geld of professionele ondersteuning. Het motto daarbij is ‘gewoon waar het kan, 

speciaal waar het moet’.  Dit kan betekenen dat de één wel iets krijgt en de ander niet. We 

gaan hierbij uit van maatwerk gericht op persoonlijke situatie. 

Het vormgeven van de nieuwe ondersteuningsstructuur vraagt een zorgvuldige aanpak en 

verdere ontwikkeling van diverse teams (het sociaal team, het team Wmo/jeugd en team 

Werk & Inkomen) en bij de professionals werkzaam in het voorliggend veld. Door middel van 

een impactanalyse zullen we in 2016 bepalen hoe we de stappen in 2017 en 2018 gaan 

zetten, om te komen tot een goed op elkaar ingespeelde ondersteuningsstructuur. Hierbij 

dient maximaal gebruik gemaakt én samengewerkt te worden met de basisstructuur. De 

gemeente zal in afstemming met de partijen werkzaam in de toegang dit proces verder 

inzetten. 

 

Wat doen we in 2017 en 2018? 

1. Uitvoeren van de pilots die samenwerking met de basisstructuur, lichte ondersteuning 

en toegang versterken, om eigenkracht van inwoner te bevorderen en beroep op dure 

voorzieningen te verminderen. Natuurlijk met behoud van kwaliteit van zorg en 

ondersteuning! 

2. Doorontwikkeling van de toegang en ondersteuningsstructuur. 

3. Opdrachtgever/opdrachtnemer: De gemeentelijke regierol als opdrachtgever aan de 

hulpverlenende instanties (de opdrachtnemer) wordt  doorontwikkeld, met als doel te 

leren om meer te sturen op samenhang en samenwerking. Ook de governance 

betreffende de toegang van het sociaal domein, wordt in 2017 verder uitgewerkt. 

4. Subsidiering en inkoop: meer eenduidigheid aanbrengen in de subsidiering van de 

partijen in de basisstructuur en partijen die lichte ondersteuning en toegang uitvoeren. 

Wij stimuleren de samenwerking tussen deze partijen in onder andere de opdracht 

doorontwikkeling van de toegang en door het indienen van een gezamenlijke subsidie.  

Daarnaast verkennen we in gemeentelijk verband (Goirle Hilvarenbeek Oisterwijk en 

Dongen (GHOD) de diverse mogelijkheden van subsidiëren of inkoop. 

5. Het traject deskundigheidsbevordering voor professionals krijgt een vervolg, gelet op 

de doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur. Daarnaast zijn, het borgen van 
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het geleerde, leren van nieuwe competenties en het bieden van maatwerk in kleine 

groepen en het verder bevorderen van de onderlinge samenwerking aandachtspunten. 

6. Er worden nieuwe afspraken gemaakt tussen het ondersteuningsteam en het Zorg- en 

Veiligheidshuis over op/afschalen en samenwerken. 

 

 

2.3 De lokale maatwerkvoorzieningen 

 

2.3.1 Maatschappelijke ondersteuning 

De gemeente heeft sinds 2007 verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van 

maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2015 zijn daar nieuwe taken bijgekomen zoals 

begeleiding en kortdurend verblijf. 

De bedoeling 

Alle inwoners met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen krijgen 

ondersteuning, zodat ze zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen en 

mee kunnen blijven doen in de samenleving. Als dit niet meer lukt op eigen kracht of met 

ondersteuning uit de omgeving kan er aanvullend een maatwerkvoorziening ingezet worden. 

Een maatwerkvoorziening kan bijvoorbeeld een hulpmiddel, huishoudelijke ondersteuning of 

arbeidsmatige dagbesteding (begeleiding, daginvulling of respijtzorg) zijn. Het is eveneens 

mogelijk om vanuit de maatwerkgedachte een alternatieve maatwerkvoorziening te 

verstrekken; een ‘out of the box’ oplossing. Dit betekent dat er buiten het kader van de 

ingekochte voorzieningen een voorziening verstrekt kan worden. 

Resultaten en vervolgstappen 2017-2018  

Resultaatgerichte inkoop 

De gemeente Oisterwijk heeft samen met de gemeenten Dongen, Hilvarenbeek en Goirle 

specialistische zorg en ondersteuning op het gebied van Wmo, lokale jeugdzorg en participatie 

op een resultaatgerichte wijze ingekocht. Hiermee is deze groep gemeenten een van de 

voorlopers in Nederland en wordt dit initiatief door de VNG als ‘best practice’ vermeld. Het 

doel van deze manier van inkopen is dat de inwoners meer in hun eigen kracht worden gezet. 

Beroepskrachten krijgen meer vrijheid om te doen wat nodig is om het afgesproken resultaat 

te bereiken en zij kunnen hierbij hun eigen afwegingen maken. In 2016 heeft de 

implementatie en de verdere doorontwikkeling van dit inkoopmodel plaatsgevonden. En is 

door de colleges van de vier gemeenten besloten tot een gezamenlijke uitvoering en 

bekostiging van het contractbeheer. 

Evaluatie resultaatgerichte inkoop 

De contracten lopen tot en met 31/12/2016 met de mogelijkheid om deze met twee keer één 

jaar te verlengen. Op basis van de uitkomsten van een recent uitgevoerde evaluatie van het 

inkoopbeleid door de vier gemeenten, heeft het college besloten om de contracten voor 2017 

te verlengen en daarbij een aantal wijzigingen door te voeren. Over alle wijzigingen is overleg 

gevoerd met de gecontracteerde aanbieders. Deze wijzigingen hebben betrekking op de 

contracten lokale jeugdhulp, resultatenmatrix en de tarieven en zijn de volgende: 

- lokaal ingekochte jeugdhulp: 

De regionale jeugdhulp wordt met ingang van 1 januari 2017 resultaatgericht 

ingekocht op basis van arrangementen. Onderdeel van de arrangementen is ook de 

jeugdhulp die nu lokaal is ingekocht en nu nog onderdeel is van de lokale inkoop 
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sociaal domein. Dit zal met ingang van 1 januari 2017 niet meer het geval zijn en wij 

zullen alle jeugdhulp dan regionaal inkopen. De lokale contracten voor 2017 blijven 

wel bestaan voor overgangsklanten (tot het moment van herindicatie) maar er 

stromen geen nieuwe klanten meer in. Zie verder voor jeugdhulp paragraaf 

bovenlokale voorzieningen (2.4) 

- Aanpassingen resultatenmatrix: 

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de ontwikkelde resultatenmatrix op 

onderdelen niet duidelijk is en voor meer interpretaties vatbaar. Om die reden is de 

matrix in GHOD-verband, in nauw overleg met de toegangsmedewerkers en de 

aanbieders, aangepast. De aanpassingen leiden niet tot aanpassing van het beleid. 

- Aanpassing tarieven: 

De praktijk leert dat de tarieven op de resultaatgebieden 'Huisvesting' en 

'Daginvulling' in sommige situaties tekort schieten. Dit is het gevolg van de gekantelde 

manier van werken en de extramuralisering. Deze ontwikkelingen maken dat 

zorgaanbieders voor hetzelfde gemiddelde tarief, vaker complexere en intensievere 

hulp moeten bieden. Op de genoemde resultaatgebieden leidt dit tot problemen bij 

klanten waar sprake is van een bovengemiddelde / excessieve ondersteuningsvraag. 

Om die reden heeft het college besloten de mogelijkheid te bieden om in voorkomende 

gevallen een resultaatgerichte plusmodule in te zetten. Deze module kent een all-in 

tarief per vier weken (conform de huidige financieringsvorm).  

 

Huishoudelijke ondersteuning 

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een aantal richtinggevende 

uitspraken gedaan over de huishoudelijke hulp binnen de Wmo 2015. Voor het Oisterwijkse 

beleid geldt het volgende: 

a) De verordening Wmo 2016, vastgesteld door de gemeenteraad op 17/12/2015 past 

binnen de kaders van de Wmo 2015.   

b) De nadere regels Wmo 2016 moeten op het onderdeel tegemoetkoming voor 

huishoudelijk schoonmaakwerk worden aangepast. 

c) Het toepassen van resultaatgebieden is toegestaan mits in de beschikking duidelijk is 

gemotiveerd wat de concrete hoeveelheid ondersteuning is, die geboden wordt.  

 

Dit betekent de volgende aanpassing van de nadere regels Wmo 2016:  

- In artikel 5.5 is de inhoud van de voorziening verder toegelicht. De bepaling over wat 

onder schoon en leefbaar huis moet worden verstaan en welke uitgangspunten bij de 

beoordeling worden gehanteerd zijn beschreven.  

- In artikel 2.3 is ten behoeve van de procedure, het verzoek tot het opstellen van een 

ondersteuningsplan, dat bij de beschikking gevoegd kan worden, toegevoegd. Hiermee 

wordt (in de procedure van het afgeven van de beschikking) een gemotiveerd 

meetbaar resultaat vastgelegd. In het ondersteuningsplan beschrijft de aanbieder de 

werkzaamheden en frequentie van de ondersteuning. Dit ondersteuningsplan wordt 

samen met het plan van aanpak bij de beschikking toegevoegd.   

- Eenvoudig schoonmaakwerk valt onder de Wmo 2015. Dit maakt dat het wettelijk 

gezien niet is toegestaan eenvoudig schoonmaakwerk te bestempelen als algemeen 

gebruikelijke voorziening. Daarom moet artikel 8.3 van de nadere regels Wmo 2016 

worden geschrapt.  
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Het college heeft besloten om de groep inwoners, in totaal 59 personen, die nu de 

tegemoetkoming schoonmaakwerk ontvangen, niet onnodig te belasten met een nieuwe 

beleidswijziging. Dit betekent dat hun recht op de tegemoetkoming voor huishoudelijk 

schoonmaakwerk doorloopt zolang zij gebruik maken van de schoonmaakhulp.  

De gewijzigde versie van de nadere regels Wmo 2016 en de toelichting nadere regels Wmo 

2016 zijn door het college vastgesteld.  

 

Actieve communicatie 

Het college heeft besloten om inwoners, die onder de Wmo 2007 recht hadden op hulp bij het 

huishouden, maar die op grond van het gemeentelijk beleid op basis van de Wmo 2015 niet in 

aanmerking kwamen voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, actief te 

benaderen (264 inwoners) met een brief en informatieblad.  Doel is hen gericht te informeren 

over de gevolgen van de uitspraken van de CRvB en de effecten hiervan voor het 

gemeentelijk Wmo beleid. Uiteraard kunnen inwoners zich altijd melden als zij niet (meer) 

zelfredzaam zijn en ondersteuning nodig hebben. Er kan immers sprake zijn van een 

gewijzigde situatie. Op basis van het geldende beleidskader zal beoordeeld worden of een 

maatwerkvoorziening noodzakelijk is. 

Herbeoordelingen 

In 2015 is gestart met de herbeoordelingen. Dit was een omvangrijk karwei. De 

herbeoordelingen zijn gerealiseerd en eind mei 2016 afgerond . 

Tarieven Persoonsgebonden budget 

Het uitgangspunt blijft dat inwoners met een ondersteuningsvraag keuzevrijheid wordt 

geboden. Het PGB-tarief is daarom afgeleid van het tarief voor de door de gemeente 

Oisterwijk gecontracteerde specialistische voorzieningen in natura. Het Persoonsgebonden 

Budget moet namelijk toereikend zijn om ondersteuning in te kunnen kopen die voldoet aan 

de wettelijke kwaliteitseisen. Dit geldt voor zowel de PGB’s voor Wmo als voor de jeugdhulp. 

In 2016 hebben we de problemen rondom de hoogte van PGB opgelost door 

maatwerkoplossingen te leveren. 

Eigen bijdrage CAK 

De nieuwe manier van resultaatgerichte inkoop heeft gevolgen voor de berekening van de 

eigen bijdrage CAK. In een aantal gevallen leidt dit tot een hoge eigen bijdrage. Wij passen 

maatwerkoplossingen toe in individuele situaties.  

Klant ervaringsonderzoek 

In de Wmo is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn om jaarlijks te meten hoe de klanten 

de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. De gemeenten Goirle, Dongen, 

Oisterwijk en Hilvarenbeek hebben in het eerste kwartaal 2016 het klant ervaringsonderzoek 

gezamenlijk uitgevoerd. De resultaten zijn inmiddels besproken met de cliëntenraden. Enkele 

belangrijke resultaten die aandacht behoeven zijn: 

- Een groot deel van de Wmo-cliënten (67%) uit de gemeente Oisterwijk was niet op de 

hoogte van de mogelijkheid gebruik te maken van een onafhankelijk 

cliëntondersteuner. Daarnaast is duidelijkere en meer heldere communicatie naar 

Wmo-cliënten is zeer gewenst. 

De cliëntondersteuners hebben een informatie, advies en signaleringsfunctie. Met hen 

zijn afspraken gemaakt. In samenwerking met de cliëntondersteuners worden de 
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communicatiemogelijkheden naar inwoners in 2017 verder uitgewerkt. Ook wordt de 

afdeling communicatie ingeschakeld voor duidelijke en heldere communicatie.  

- Het grootste deel van de Wmo-cliënten in de gemeente Oisterwijk woont zelfstandig 

(in een aangepaste woning) en de meesten hebben beperkingen of aandoeningen met 

betrekking tot bewegen en verplaatsen. Dit maakt dat het thema ‘mobiliteit’ hoog op 

de agenda moet komen. Met het Senioren Kennisnetwerk (SKN) vindt momenteel 

overleg plaats over de mogelijkheden voor inzet van vrijwilligersvervoer. 

- Het merendeel van de Wmo-cliënten (62%) is (heel) tevreden over de gekozen 

oplossing, maar toch is ook bijna een kwart (24%) (heel) ontevreden over de gekozen 

oplossing. Dat verdient aandacht. De medewerkers van de toegang bespreken tijdens 

het evaluatiegesprek met de klant de kwaliteit van de ondersteuning.  

- Veel Wmo-cliënten denken in de toekomst geen beroep te kunnen doen op mensen uit 

de buurt of vrijwilligers als zij zorg of hulp nodig hebben. Dit is een aandachtspunt. 

Mogelijk is er sprake van vraagverlegenheid en kan het versterken van de sociale 

cohesie in de gemeente Oisterwijk belangrijk zijn. Ook in het kader van het tegengaan 

van (over)belasting van familie of vrienden die zorg of hulp verlenen. Bij de uitvoering 

van de doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur sociale 

basisvoorzieningenstructuur wordt ook het versterken van de sociale cohesie en 

ondersteuning van mantelzorgers meegenomen 

 

Wat doen we in 2017-2018? 

1. Ontwikkelingen binnen de jurisprudentie Wmo volgen en indien nodig hierop het beleid 

aanpassen. 

2. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo. Wij willen meer 

toezien op de kwaliteit van de zorg en de aanpak van onrechtmatigheden bij PGB’s. 

We gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn.  

3. Aandachtspunten klanttevredenheidsonderzoek Wmo, zoals besproken met 

maatschappelijke partners en vastgelegd in het collegevoorstel, uitwerken.  Op basis 

van de ervaringen in 2015 en 2016 gaan we doeltreffender inzetten op innovatie in het 

voorliggend veld.   

4. De gemeente heeft een woonvisie 2011-2021 opgesteld. De uitvoering van het 

woonbeleid geschiedt in nauwe samenwerking met de partners in het woonbeleid. Met 

Leystromen en de huurdersraad worden voor 2017 prestatieafspraken gemaakt. 

Hierbij wordt ingezet op huisvesting specifieke doelgroepen, betaalbaarheid en 

bereikbaarheid voor de doelgroepen, visie en werkafspraken wonen met zorg o.a. over 

Wmo-voorzieningen en projecten die de leefbaarheid vergroten. 

5. Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 

De gemeente heeft in 2015 en 2016 rijksfinanciering ontvangen met als doel het 

behouden van de werkgelegenheid op het gebied van de huishoudelijke hulp. In 2017 

en de jaren daarop volgend ontvangt de gemeente geen specifieke HHT gelden. Vanaf 

2017 wordt het budget voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke 

groepen mensen, structureel toegevoegd aan de integratie uitkering Wmo. Dit houdt 

in dat gemeenten vrij zijn om de gelden op een andere manier te benutten. Begin 

2017 wordt onderzoek gedaan naar de doorontwikkeling/nieuwe invulling van het HHT 

beleid. Voor input van dit onderzoek worden eind 2016 evaluatiegesprekken gevoerd 

met de HHT aanbieders. 

6. Regionale samenwerking Hart van Brabant verder gestalte geven die bijdraagt aan het 

realiseren van de lokale doelstellingen. Hieronder valt bijvoorbeeld de harmonisatie 

van de inkoop Wmo begeleiding (zie 2.4.3). 



 

-21-  

 

2.3.2 Participatie  

In de gemeente Oisterwijk voeren we duurzaam participatie- en armoedebeleid, gericht op 

participeren naar vermogen, preventie en ontwikkeling. Hiervoor werken we op lokaal- en 

regionaal niveau samen met diverse partijen. 

De bedoeling 

Inwoners worden naar vermogen toegeleid naar werk en/of toegerust om in financieel 

kwetsbare situaties veerkrachtig en zelfredzaam te zijn. De gemeente biedt maatwerk en een 

vangnet waar nodig, zodat financieel kwetsbare inwoners evenwaardig kunnen participeren in 

de samenleving. Wederzijds vertrouwen tussen burger en overheid, integraliteit en 

samenwerking zijn hierbij onze uitgangspunten.  

Resultaten en vervolgstappen 2017-2018 

In het beleid dat in Oisterwijk voor de decentralisaties is ontwikkeld wordt gestreefd naar een 

integrale werkwijze voor de 3 decentralisaties. Door vanuit dezelfde doelstellingen te werken 

worden zaken meer in samenhang georganiseerd. Het blijkt echter in de praktijk lastig om de 

ondersteuningsbehoefte bij participatie integraal mee te nemen in de werkwijze van de 

toegang en van het Sociaal Team. Dit heeft te maken met de verschillende werkwijze tussen 

de (Wmo/jeugd)zorg en participatie. In het geval van zorg wordt een inwoner vrijblijvend 

ondersteunend, terwijl bij de participatie de inwoner aan verplichtingen moet voldoen. 

De verschillende werkwijzen, instrumenten en systemen zullen in 2017 meer op elkaar 

worden afgestemd. Ook de doorontwikkeling van de ondersteuningsstructuur zal hiertoe 

bijdragen.  

Ook het armoede beleid nemen we hierin mee. De kern van het armoede beleid is meer 

inzetten op preventie, meer oplossingen in basisstructuur creëren en het stimuleren van een 

integrale aanpak op Participatie, Jeugd en Wmo. 

Er liggen kansen om de verbinding te leggen tussen arbeidsmatige dagbesteding en het 

resultaatgebied ‘zinvolle dag invulling’ zoals dat in de Wmo wordt georganiseerd. Beide 

voorzieningen bieden mensen met een (arbeids)beperking structuur en (arbeids)ritme in een 

beschermde omgeving. Het combineren van beide vormen van dagbesteding kan de 

keuzemogelijkheden vergroten en de toeleiding naar werk vergroten. Hierdoor wordt 

voorkomen dat er voor delen van de doelgroep geen passend aanbod meer is. De Combinatie 

tussen arbeidsmatige dagbesteding met Wmo ‘zinvolle daginvulling’ bevindt zich momenteel 

in initiatiefase. Er zijn gesprekken met aanbieders (Prisma en Prinsheerlijk). De verschillen 

tussen de wetten moeten in 2017 verder afgestemd worden. Bijvoorbeeld, vanuit de 

Participatiewet wordt de werkgever/aanbieder een loonkostensubsidie aangeboden. Maar hoe 

wordt hiermee omgegaan als iemand vanuit de Wmo op dagbesteding geplaatst wordt? 

Wat doen we in 2017 en 2018? 

Participatie 

- Op 1 januari 2017 treedt het wetsvoorstel vereenvoudiging stroomlijning 

Participatiewet en Wet banenafspraak in werking. Het voorstel beoogt een 

vereenvoudiging van de loonwaardemeting, zodat plaatsing van personen met een 

arbeidsbeperking sneller en eenvoudiger kan plaatsvinden.  
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- We zetten we in 2017-2018 het beleid voort zoals beschreven in de beleidsnota 

uitvoering Participatiewet1. In hoofdlijnen gaan we het volgende oppakken: 

o Passend aanbod door integraal werken 

Er is nog een slag te slaan op het gebied van integraliteit. Zowel de afstemming 

tussen team Werk & inkomen als de afstemming tussen gemeente en de  

stakeholders (het Sociaal team, team Wmo/jeugd, team Werk & inkomen en 

externe partners als vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders, etc).  Daarbij is 

verbinding op inhoud (tussen de verschillende beleidsvelden als Jeugd, Wmo, 

Onderwijs en Participatie), zodat inwoners het meest passende aanbod krijgen 

(maatwerk) én het gebruik van verschillende instrumenten een aandachtspunt. De 

kern om te komen tot integraliteit ligt met name op preventie en het verbeteren 

van onderlinge communicatie tussen de diverse partners. 

o Verder inzetten van de lokale werkgeversbenadering (2017), zoals het aanbod van 

trajecten naar werk, scholing, vrijwilligerswerk. Mensen plaatsen bij (regionale) 

werkgevers door de inzet van een accountmanager werk (2017 en 2018).  

o Aanbod arbeidsmatige dagbesteding verder afstemmen met Wmo (2017).  

o Beleid voor Beschut werk voor inwoners met een beperking ontwikkelen en 

implementeren (2017).  

o Trajecten vergunningshouders (door)ontwikkelen. Hierbij kan gedacht worden aan 

leer-werkplekken, vrijwilligerswerk, integratiebevordering en integraliteit 

hiertussen (2017). Participatie vergunningshouders (in samenwerking met SNV).  

o Verder inzetten op minder werkloosheid / minder inwoners met een uitkering en 

meer mensen die participeren (al dan niet met betaald werk bij een werkgever 

en/of vrijwilligerswerk, leerwerkplek of opleiding). 

Armoede 

- Door in te zetten op preventie en vroegtijdige ondersteuning worden grotere financiële 

problemen voorkomen. Een doel bij de schuldhulpverlening is 6 inwoners minder in de 

schuldhulpverlening te hebben in 2017.  

- Vanaf januari 2018 de nieuwe Meedoenregeling realiseren in de gemeente Oisterwijk. 

- De verordeningen Declaratiefonds en individuele inkomenstoeslag en de beleidsregels 

bijzondere bijstand zijn aangepast naar de kaders uit de kadernota armoedebeleid 

2017-2018. De inkomensgrenzen voor alle regelingen zijn gelijk gesteld op 120% van 

de geldende bijstandsnorm. De nieuwe verordeningen en beleidsregels worden in 2017 

en 2018 uitgevoerd. 

  

                                                           
1 Beleidsnota uitvoering Participatiewet. Raadsvoorstel 14/91 (vastgesteld op 18-12-14). 
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2.4 Samen zorgdragen voor specialistische hulp in de regio Hart van 

Brabant 

Als het niet mogelijk is om de ondersteuningsvragen van inwoners dichtbij huis, met 

ondersteuning uit het eigen netwerk, de sociale basis en lichte ondersteuning op te lossen, 

kan er aanvullend specialistische ondersteuning ingezet worden. Hieronder valt de 

specialistische (jeugd)hulp maar ook de sociale werkvoorziening, het regionaal werkbedrijf en 

het Zorg- en Veiligheidshuis.  

 

We werken samen in de regio Hart van Brabant (HvB).  De drie decentralisaties Jeugd, Wmo 

en Participatie vallen binnen het kapitaal Mens & Samenleving van de Strategische Meerjaren 

Agenda HVB (zie figuur). De regionale ambitie van dit kapitaal, die aansluit bij uitgangspunten 

van de gemeente Oisterwijk, is als volgt geformuleerd: 

“De regio Hart van Brabant is in 2020 een weerbare samenleving: zorgzaam, inclusief en 

veilig. Iedereen kan er zolang mogelijk zelfstandig wonen, naar vermogen deelnemen aan de 

maatschappij en het arbeidsproces, en jongeren kunnen veilig opgroeien en ontwikkelen. Dat 

betekent onder meer dat we optimale jeugdzorg bieden, en dat we een regio nastreven die 

vrij is van jeugdwerkloosheid. Aan vluchtelingen en statushouders bieden we een effectieve 

en maatschappelijk verantwoorde opvang en begeleiding.  

Om deze ambitie te bereiken, laten we het eerder gehanteerde adagium ‘lokaal tenzij’ los en 

spreken voortaan over ‘regionaal omdat’. Over de totale breedte van de drie decentralisaties 

in het sociale domein maken we de balans op van de maatschappelijke opgaven, hun 

complexiteit, en voor welke vraagstukken een regionale samenwerking meerwaarde heeft.” 

 

Om de ambities voor het kapitaal Mens & Samenleving te kunnen realiseren, zet het 

uitvoeringsprogramma specifiek in op de programmalijnen sociaal en veiligheid. Binnen de 

programmalijn sociaal zijn er meerdere domein specifieke opgaven voor Jeugd, Wmo en 

Participatie (zie figuur). 
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Daarnaast zijn er domein overstijgende opgaven voor Jeugd, Wmo en Participatie 

geformuleerd voor 2016-2017. Dit zijn de volgende: 

1. Jeugdwerkloosheidsvrije zone realiseren. 

Om inactiviteit en uitval te voorkomen is een gecoördineerde en sluitende aanpak van 

scholing, werk, inkomen en zorg rondom jongeren noodzakelijk. Vanwege de 

vindplaatsen, signalering en het vormgeven van een integraal aanbod voor jongeren is 

een domein overstijgende aanpak noodzakelijk. 

2. Partnerschap: versterken van integrale aanpak. 

Samenwerken op het juiste schaalniveau aan een sluitende keten is cruciaal om het 

adagium• “1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur” te kunnen realiseren. Om de effectiviteit 

van de geboden dienstverlening bij een ondersteuningsvraag te vergroten, is 

versterking van de integrale aanpak nodig. 

3. Opdrachtgeverschap: intensivering inkoop. 

Met de transities in het sociale domein en de verschillende wijzen van inkoop door 

gemeenten is de regeldruk voor zorgaanbieders toegenomen. Intensivering van de 

samenwerking op regionale inkoop pakt de regeldruk aan en kan de benodigde 

transformatie in het sociaal domein stimuleren 

4. Versterken preventie en vroeg signalering. 

‘Goede voorbeelden’ op te halen en actief te verspreiden, landelijk onderzoek doen,  

ontwikkelen regionale aanpak ‘selectieve preventie’ gericht op normalisering van 

gesignaleerde risico’s en stimuleren gebruik meldcode kindermishandeling en huiselijk 

geweld. 

 

In onderstaande paragraven lichten we de domein specifieke opgaven en vraagstukken toe. 

Tevens schetsen we de belangrijkste opgaven voor 2017-2018.  Door zitting te nemen in de 

diverse werkgroepen op regionaal niveau brengen we de uitgangspunten van de gemeente 

Oisterwijk in en zoeken we naar een gemeenschappelijk deler.  

 

 

2.4.1 Jeugdhulp 

De bedoeling  

Elk kind in Oisterwijk krijgt de kans zich gezond en evenwichtig te ontwikkelen in een veilige 

omgeving. Wanneer deze ontwikkeling in het gedrang komt en het niet lukt om de 

ondersteuningsvragen, zelf of met steun uit de omgeving op te lossen, dan kan er 

specialistische hulp ingezet worden.  

Resultaten, ontwikkelingen en vervolgstappen 

Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp 

De Jeugdhulp wordt geregeld in de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant. Jeugdhulp 

wordt gezamenlijk ingekocht, er is financiële solidariteit en er is een gezamenlijk beleidskader 

Jeugdhulp 2015-2017. Dit regionaal beleidskader Jeugdhulp Hart van Brabant is vastgesteld 

voor de periode 2015 tot en met 2017. Voor deze periode zijn de volgende doelen gesteld: 

1. Gebruikers van het jeugdhulpaanbod zijn tevreden over bejegening en ondersteuning. 

2. De aangeboden ondersteuning is passend en effectief (naar professionele 

maatstaven). 
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3. Het gebruik van specialistische hulp (behandeling, verblijf) gaat omlaag, ten gunste 

van lichte vormen van hulp (ambulant, tijdig, effectief). 

4. De frontlijn schakelt met inzet van ketenregie aantoonbaar sneller op en af, 

resulterend in kortere doorlooptijden van het specialistisch aanbod. 

5. Minder jeugdigen krijgen een maatregel op last van de kinderrechter, ten gunste van 

het aantal jeugdigen en gezinnen dat hulp op vrijwillige basis ontvangt. 

6. Professionals in en om het jeugdveld handelen aantoonbaar volgens de Meldcode 

Kindermishandeling. 

Aan het beleidskader wordt uitvoering gegeven door middel van een jaarlijks 

uitvoeringsprogramma.  In dit programma worden elk jaar concrete opgaven genoemd die 

moeten leiden naar de gestelde doelen uit het beleidskader. In 2017 wordt het beleidskader 

geëvalueerd. De uitkomsten worden meegenomen in het beleidskader 2018-2021 welke in 

2017 zal worden opgesteld.  

Verordening en beleidsregels jeugdhulp 

In het kader van duidelijkheid naar inwoners, jeugdhulpaanbieders en de regionale 

samenwerking (financiële solidariteit, inkoop, beleid, monitoring) is het wenselijk om vanaf 

2017 ook de verordening en beleidsregels Jeugdhulp zoveel mogelijk te harmoniseren. 

Hiermee voldoen we aan vragen van inwoners en aanbieders om onnodige bureaucratie af te 

schaffen. Daarnaast zijn er landelijke ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de 

verordening Jeugdhulp 2016. Dit betekent dat de verordening Jeugdhulp 2016 op enkele 

punten zal worden aangepast. De belangrijkste veranderingen zijn: 

- In 2016 heeft Staatssecretaris Van Rijn de ouderbijdrage bij jeugdhulp afgeschaft. Dit 

artikel zal uit de verordening verdwijnen; 

- De voorwaarden voor een individuele voorziening jeugdhulp worden ter verduidelijking 

in een apart artikel benoemd; 

- De mogelijkheid tot het opstellen van een familiegroepsplan is opgenomen;    

- Het college kan indexering toepassen op de tarieven voor Jeugdhulp (ZIN en PGB). 

Hiermee volgen we de andere gemeenten in de regio HvB en waarborgen we dat we 

aanbieders marktconform betalen.  

- De aandachtspunten rondom 18+/- worden verduidelijkt (zie paragraaf specialistisch 

jeugdhulp aanbod). 

Er zal een raadsvoorstel gemaakt worden m.b.t. bovengenoemde veranderingen: intrekken 

van de verordening 2016 en instemmen met de verordening 2017 en de indexering van de 

tarieven. 

Specialistisch jeugdhulp aanbod 

In de Jeugdwet wordt een leeftijdsgrens van 18 jaar gehanteerd voor de verschillende vormen 

van jeugdhulp en de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen in uitzonderingsgevallen 

tot het 23e levensjaar. Na het 18e jaar vinden ondersteuning, hulp en zorg in principe plaats 

vanuit een ander wettelijk kader zoals Wmo, Zvw of Wlz. Deze overgang verloopt niet altijd 

vlekkeloos. Maar er is bij de het Sociaal team en de Wmo/jeugd consulenten meer kennis 

opgedaan en aandacht voor jongeren met jeugdhulp die 18 worden. In de nieuwe verordening 

en beleidsregels wordt dit ter verduidelijking opgenomen. 

In 2015/2016 is een dekkend specialistisch jeugdhulpaanbod ingekocht, zodat gerichte zorg 

en ondersteuning ingezet kan worden. Na twee jaar ervaring van inkoop van zorg op 2 

verschillende manieren (lichte ondersteuning via resultaatgerichte inkoop en specialistische 
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ondersteuning via producten) blijkt dat dit niet efficiënt werkt. De voorbereiding voor één 

samenhangend regionaal resultaatgericht inkoopsysteem voor jeugdhulp is ingezet. Dit 

systeem moet zorgen voor een aanzienlijke verbetering t.o.v. 2015 en 2016 omdat het zorgt 

voor duidelijkheid voor jongeren, ouders, aanbieders en toegangsmedewerkers. 

Tarieven Persoonsgebonden Budgetten  

Het uitgangspunt blijft dat inwoners met een ondersteuningsvraag keuzevrijheid wordt 

geboden. Het PGB-tarief is daarom afgeleid van het tarief voor de door de gemeente 

Oisterwijk gecontracteerde specialistische voorzieningen in natura. Het Persoonsgebonden 

Budget moet namelijk toereikend zijn om ondersteuning in te kunnen kopen die voldoet aan 

de wettelijke kwaliteitseisen. Dit geldt voor zowel de PGB’s voor jeugdhulp als voor de Wmo. 

In 2016 hebben we de problemen rondom de hoogte van PGB opgelost door 

maatwerkoplossingen te leveren.  

 

Decentralisatie van de Jeugdzorg 

De decentralisatie van de Jeugdzorg is een grote en complexe operatie. Het is belangrijk dat 

deze overgang voldoende tijd krijgt. In 2016 was het beleid vooral gericht op het consolideren 

van de weg die in 2015 is ingezet. Hierdoor is meer rust en duidelijkheid gekomen voor 

jeugdigen en hun ouders/verzorgers met jeugdhulp en voor de zorgaanbieders. Medewerkers 

in de toegang kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen in de nieuwe werkwijze.  

We zien in 2016 nog steeds, net als in 2015, dat transformeren niet in één of twee jaar 

gedaan is. Met name het daadwerkelijk resultaatgericht denken en werken is voor alle 

partijen (aanbieders, burgers, toegangen) een doorgaande ontwikkelopgave. Hierdoor zien we 

ook nog dat er veel wordt teruggegrepen op inzet van traditionele Jeugdhulp en niet 

voldoende op het voorliggend veld of innovatie. 

Om deze reden hebben we gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er alleen specialistische 

hulp wordt ingezet als dat nodig is. Dit doen we door middel van pilots die de toegang en het 

voorliggend veld op zo’n manier toerusten dat er minder doorverwezen wordt naar 

specialistische jeugdhulp. Dit zijn o.a. de pilot POH Jeugd-ggz, de Maatwerkfabriek en pilot 

Kombi. In 2017 zetten we deze pilots door, dit is ook terug te zien in de regionale begroting 

Jeugdhulp waarin een deel van het budget is gereserveerd voor het versterken van de 

toegang om te voorkomen dat onnodig wordt verwezen naar specialistische Jeugdhulp. 

Ook zien we dat het in zwaardere Jeugdhulp zaken niet wenselijk is om alleen maar 

generalistisch te denken. In de toegang zal daarom een doorontwikkeling worden voorbereid 

om dergelijke Jeugdzaken op te kunnen pakken. Dit is van groot belang omdat Veilig Thuis en 

Bureau Jeugdzorg zich steeds meer zullen richten op de justitiële zaken.  

In 2015 waren we nog vooral bezig met de inrichting van gemeentelijke toegang tot 

Jeugdhulp. In 2016 hebben we gezien dat de andere toegang (Gecertificeerde Instelling en 

huisartsen) belangrijke verwijzers zijn. We hebben een begin gemaakt om meer samen te 

werken met deze toegangen. Wat ook een begin is van een transformatie! 

Jeugd-GGZ. Uit productiecijfers van aanbieders van Jeugd-ggz maken we op dat er in 2015 en 

2016 nog steeds erg veel (specialistische) Jeugd-ggz wordt ingezet. Voor een deel komt dit 

via verwijzingen van huisartsen maar ook vanuit de gemeentelijke toegang. Daarom zetten 

we de eerder genoemde pilot POH jeugd-ggz hierop in. Hierdoor worden huisartsen en de 

gemeentelijke toegang ondersteund bij de juiste op- en afschaling van Jeugd-ggz. Een andere 

oorzaak voor de hoge inzet van Jeugd-ggz is te wijten aan de extreem hoge aanvraag voor 
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dyslexiebehandeling (is ook onderdeel van jeugd-ggz). Om dit te keren roepen we met de 

regio een onafhankelijk ‘screener’ in het leven die kijkt of er daadwerkelijk sprake is van 

dyslexie. Alleen met toestemming van de screener kan dyslexie behandeling worden ingezet. 

Wanneer dyslexie niet aan de orde is, zal de screener adviseren aan school, ouders en 

jeugdige wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. 

Wat doen we in 2017? 

- Implementatie nieuwe resultaatgerichte inkoop specialistische jeugdhulp. 

- Terugdringen dyslexie aanvragen. 

- Toerusten gemeentelijke toegang zodat alle Jeugdhulp zaken van licht tot zwaar 

kunnen worden opgepakt en op de juiste manier worden doorverwezen naar 

professionele hulp waar nodig en naar eigen netwerk/voorliggend veld waar mogelijk. 

- Versterken samenwerking met huisartsen. 

- Op basis van de ervaringen uit 2015 en 2016 gaan we doeltreffender inzetten op 

innovatie binnen de jeugdzorg en in het voorliggend veld (zie hoofdstuk 2). 

- Opstellen regionaal beleidskader 2018-2021. 

Wat doen we in 2018? 

In 2017 zijn we nog volop bezig met het verbeteren van de basis die we hebben geërfd vanuit 

vroegere systemen (langlopende subsidies in 0e  en 1e lijn, Jeugdzorg vanuit het rijk en 

Provincie etc.). In 2018 willen we echt op en top transformeren en innoveren. We denken dan 

voldoende ervaring en inzicht te hebben om daar vol op in te kunnen zetten.  

 

 

2.4.2 Participatie 

Een aandeel van het participatiebeleid is in regionaal verband georganiseerd. Enerzijds 

werken we samen met de gemeenten van gemeenschappelijke regeling van de WSD, 

anderzijds met de gemeenten van de gemeenschappelijke regeling HvB.  

Bedoeling 

In de regio Hart van Brabant streven wij naar een goed functionerende, inclusieve 

arbeidsmarkt, waarin iedereen naar vermogen meedoet en zijn of haar talenten optimaal 

benut. In het kader van een inclusieve arbeidsmarkt geldt dat vanuit de publieke kant de 

meest optimale ontschotte dienstverlening voor werkgevers en klanten wordt gerealiseerd.  

Resultaten, ontwikkelingen en vervolgstappen 

Gemeenschappelijke regeling WSD / sociale werkvoorziening 

In het kader van de transitie zijn afspraken vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling 

WSD. De gemeente Oisterwijk heeft ingestemd met het transitiearrangement WSD. Onderdeel 

hiervan is de afspraak dat elke gemeente de uitstroom uit de WSW één op één vervangt door 

de instroom uit de participatie wet. De instroom is vanaf 2015 goed op gang gekomen en 

heeft zich in 2016 voortgezet. 

Gemeenschappelijke regeling HvB 

In het laatste half jaar van 2016 is het domein overstijgende Uitvoeringsprogramma 

jeugdwerkloosheidsvrije zone regio HvB 2016-2018 vastgesteld.  
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Doelstellingen van het programma zijn:  

- Alle jongeren in Midden-Brabant hebben uiterlijk in 2018 binnen vier maanden een 

passend aanbod dat perspectief biedt (zorg, werk, opleiding of een combinatie)  

- De inrichting van jongerenpunten in de regio (Tilburg en Waalwijk) die in de 

dienstverlening aansluiting vindt met de Toegang en VSV/RMC aanpak, die op een 

laagdrempelige wijze contact legt met jongeren en deze niet meer loslaat totdat het 

perspectief is bereikt. 

- Alle re-integratieproducten en diensten in de regio worden ontsloten door alle 

gemeenten en partners (keuze uit groter aanbod van trajecten en meer maatwerk). 

- Onderzoeken van de mogelijkheid om jongeren vanaf 2017, die direct naar een 

reguliere baan kunnen, geen uitkering meer te geven, maar een tijdelijk 

arbeidscontract via een detacheringsconstructie.   

Daarnaast zijn domein specifiek opgaven voor 2016-2017 geformuleerd, zoals: 

- Werkgeversservicepunt Werkhart: voor de invulling van de baanafspraken presenteert 

het UWV en alle regiogemeenten van Hart van Brabant zich onder 1 label 

(werkgeversservicepunt WerkHart) naar werkgevers. Het doel is om met 100 grote 

bedrijven gezamenlijke dienstverlening aan te bieden voor alle werkzoekenden en 

regionaal baanafspraken te realiseren.  

- Ondernemersakkoord: een akkoord tussen betrokken netwerk van ondernemers  die 

zelf het voortouw nemen in het vinden van nieuwe oplossingen voor de werkloze 

beroepsbevolking. De regiogemeenten faciliteren het netwerk en denken als 

gelijkwaardige partners mee in het vinden van nieuwe oplossingen. 

- Masterplan zorgakkoord: Op 25 juni 2015 hebben gemeenten, kennisinstellingen, 

zorgorganisaties en het UWV een akkoord getekend die vraagstukken op de 

arbeidsmarkt aanpakken. Er volgt een Masterplan dat sturing geeft aan verschillende 

activiteiten die werkgelegenheid behouden, dan wel mobiliteit binnen de sectoren en 

tussen sectoren verbetert. 

- Sectorplan Midden Brabant (mobiliteit): regio Midden Brabant heeft een regionaal plan 

ingediend om mobiliteit bij werkenden en werkzoekenden te verbeteren. 

 

Wat doen we in 2017 en 2018? 

- De strategische agenda van Hart van Brabant tot uitvoering brengen. 

- Regionale werkgeversbenadering 

We nemen deel en dragen zorg voor baanafspraken en Next step binnen de HvB 

Regionale werkgeversbenadering. Baanafspraken willen we verder bevorderen door 

deelname aan Expert plus groep in HvB regio.  

- Gemeenschappelijke regeling WSD / Sociale werkvoorziening  

We zetten in op een maximale realisatie van SW arbeidsplaatsen binnen de 

beschikbare middelen. Daarnaast gaan we de rol en mogelijke positie van de WSD 

vanaf 2017 bepalen. 
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2.4.3 Maatschappelijke ondersteuning 

De Wmo heeft binnen het kader van de Strategische meerjaren agenda HvB, naast de opgave 

van de drie decentralisaties (3D) ook haar eigen opgave: de maatschappelijke ondersteuning 

(1D).  

De bedoeling 

Alle inwoners met een beperking, chronische, psychische of psychosociale problemen krijgen 

ondersteuning zodat ze zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen en 

mee kunnen blijven doen in de samenleving. 

Resultaten, ontwikkelingen en vervolgstappen 2017-2018 

 

Strategische opgaven maatschappelijke ondersteuning 

Het uitvoeringsprogramma Wmo 2016 maakt onderdeel uit van de strategische meerjaren 

agenda. Het portefeuillehoudersoverleg maatschappelijke ondersteuning (POHO MO) heeft in 

2016 de volgende gezamenlijke strategische opgaven voor geformuleerd : 

- Opdrachtgeverschap/regeldruk:  

Regeldruk ontstaat doordat gemeenten in verschillende (sub)regionale 

samenwerkingsverbanden hebben ingekocht en hierbij niet eenduidig zijn in 

opdrachtgeverschap. De regeldruk beperken door sturing en bekostiging van opdrachten 

binnen de verschillende gemeenten constructief op elkaar af te stemmen (verkenning). 

- Partnerschap/ontschotting:  

Schotten ten gevolge van de transities en de prikkels die daaruit zijn ontstaan, kunnen 

leiden tot afwenteling waardoor zorgvragers tussen wal en schip kunnen vallen. Een 

regionale samenwerking bij het maken van afspraken met zorgverzekeraars en 

zorgkantoor, heeft als doel om integrale beleidskeuzes te bevorderen en perverse 

bekostigingsprikkels te voorkomen.  

- Care avenue:  

Verbinden en versterken van de samenwerking tussen bedrijven en instellingen rond de 

‘care-sector’.  In diverse proeftuinen, waar de gehele zorgketen actief is, wordt 

geïnvesteerd in innovatie. Voorbeelden zijn het persoonlijk gezondheidsdossier en de 

proeftuin dementie.  

- Dementie vriendelijke regio:  

Een sluitende aanpak realiseren door samenwerking tussen alle partijen (o.a. 

Wmo/Zvw/Wlz), gericht op het langer zelfstandig thuis wonen en deelnemen aan de 

samenleving voor dementerenden. 

- Beschermd wonen en vangnet en doorgeleiding: 

Het realiseren van voldoende capaciteit van beschermde woonvormen, zorg en 

ondersteuning bij zelfstandig wonen voor inwoners met psychiatrische problematiek; 

daarbij werken we ketengericht samen. 

Het opsporen, benaderen en actief toeleiden van zorgwekkende zorgmijders naar 

passende zorg en ondersteuning.  

- Aanpak verwarde personen: 

Een sluitende aanpak realiseren tussen alle partijen (o.a. Wmo/Zvw/Wlz/veiligheid), om 

verwarde personen op straat in een crisissituatie, acuut toe te leiden naar passende zorg 

en ondersteuning, dan wel naar tijdelijke crisisopvang. 
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Deze opgaven worden momenteel in onderliggende uitvoeringsplannen verder uitgewerkt. De 

gemeente Oisterwijk neemt actief deel, brengt lokaal beleid in en past waar nodig lokaal beleid 

aan. 

 

Wat doen we in 2017-2018? 

- Samen met andere gemeenten pakken we de bovengenoemde gezamenlijke opgaven 

op. We brengen de uitvoeringsplannen verder tot uitvoering. 

- Onderdeel van de opgave ‘opdrachtgeverschap/regeldruk’ is de regionale 

samenwerking met betrekking tot de harmonisatie van inkoop begeleiding Wmo. 

Regeldruk kan worden verminderd en het transformatieproces kan worden 

gestimuleerd door deze aspecten te harmoniseren en de samenwerking op inkoop 

Wmo te intensiveren. Medio 2016 is gestart met de voorbereiding van het 

inkooptraject dat begin 2017 start. De implementatie staat in het 4e kwartaal van 

2017 gepland. Streven is dat op 1 januari 2018 de nieuwe contracten Wmo ingaan. 

- In het kader van duidelijkheid aan inwoners, aanbieders en de regionale 

samenwerking is het wenselijk om vanaf 2018 ook de verordening en beleidsregels 

Wmo zoveel mogelijk te harmoniseren. 
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3. Sturing, monitoring en verantwoording van kwaliteit en geld 

 

Monitor sociaal domein Oisterwijk 

In 2014 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw systeem voor sturing, monitoring en 

verantwoording. Het is zoeken naar een manier om zowel kwalitatieve als kwantitatieve 

informatie te verzamelen en vroegtijdig inzicht te verschaffen in de resultaten zowel voor het 

behalen van de beleidsdoelen als de financiële situatie. In 2015 was de aandacht vooral 

gericht op een goede overgang van taken en continuïteit van zorg. In 2016 ligt de focus veel 

meer op meten van de kwaliteit. Via een raadswerkgroep heeft de raad besloten dat zij 2x per 

jaar een beleidsmonitor willen ontvangen waarin de effecten van het beleid naar voren 

komen. Input voor de monitor halen we uit onze eigen gegevens, gegevens via de partners en 

klantonderzoeken (KTO). De monitor is nog in ontwikkeling en is in oktober 2016 voor de 

eerste keer aan de raad opgeleverd.  

Regio Hart van Brabant 

De bestuurlijke sturing van het regionale Strategisch Meerjaren Programma vindt plaats 

vanuit de wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenschappelijke regeling HvB, kent 

negen deelnemende gemeenten, waarvan de gemeenten Oisterwijk er een is. Over de SMA en 

bijhorende uitvoeringsprogramma’s wordt op een eenduidige wijze gerapporteerd over de 

stand van zaken en ontwikkelingen aan het algemeen bestuur, de portefeuillehouders 

overleggen. Zij treffen elkaar op de zogenaamde Hart van Brabantdagen. Eventuele 

bekrachtiging van regionale besluiten en sturing blijft plaatsvinden via de gemeenteraden 

en/of een verenigde vergadering. 

 

Onafhankelijke deskundige 

Op advies van de cliëntenorganisaties heeft een onderzoek plaatsgevonden of een 

vertrouwenspersoon of ombudsfunctie een toegevoegde waarde heeft. Het gaat om een 

onafhankelijke deskundige die als intermediair kan optreden bij probleemsituaties. Een 

vertrouwenspersoon of ombudsman kan botsingen en miscommunicatie verhelpen. 

Bezwaarschriften zijn vaak onnodig als de kou tijdig uit de lucht kan worden gehaald. 

Motiveren werkt vaak beter. Formeel is er geen vertrouwenspersoon aangesteld in Oisterwijk. 

Deze zou dan in de volle breedte kunnen worden ingezet en niet alleen voor senioren.  

Het college is hierover in het derde kwartaal 2016 geïnformeerd en geeft een positief advies 

om dit verder uit te werken en een dergelijke persoon in te zetten. 

 
 
Financiële paragraaf 

De overheveling van rijkstaken (Wmo, participatiewet en jeugdwet) naar gemeenten is in 

2015 gepaard gegaan met een efficiencykorting vanuit het Rijk. Dit beleid wordt grotendeels 

gefinancierd vanuit de integratie-uitkering sociaal domein. Vanwege de Rijkskorting loopt 

deze uitkering geleidelijk af. Deze trend van afnemende baten vanuit het Rijk zet de komende 

jaren door. Te zien is dat de begrote lasten in onderstaande tabel daardoor aflopen van 16,2 

miljoen naar 15,1 miljoen in 2018 (zie A: Subtotaal). Tevens is inzichtelijk gemaakt wat het 

totaalbudget is indien de uitkomsten van de septembercirculaire conform bestaand beleid 

worden verwerkt.  De Rijkskorting op de 3 decentralisaties (incl. WMO 2007) is verwerkt in 

programma 6 op het product PD0603 Verzilveringsstrategie / Bezuinigingsopdracht 3D’s. Voor 

2017 en 2018 betekent dit dat deze opdracht respectievelijk met 343.000 en 331.000 

oploopt. Consequentie hiervan is dat begrote lasten aflopen van 16,2 miljoen in 2016 naar 

14,8 miljoen in 2018 (zie B: Totaal). Hierover is de raad geïnformeerd (dd 17-11-16). 
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Bij de jaarrekening 2015 in programma 6 is een positief saldo van € 1.100.000 behaald. Dit 

hebben wij o.a. bereikt door resultaatgericht in te kopen en gekanteld te werken. Een groot 

gedeelte van dit voordelige bedrag is structureel. Aangezien we besloten hebben de uitdaging 

van het sociaal domein uit te voeren binnen het totaal van de integratie uitkeringen, is dit 

voordeel binnen het programma gehandhaafd. Mede hierdoor en door het sterk inzetten van 

de verzilveringsstrategie, menen wij de uitdagingen van het Sociaal Domein aan te kunnen. 

Feitelijk is er daarom sprake van een brutoresultaat. Op dit moment wordt de 

bezuigingsopdracht 3D’s beoordeeld. De ombuigingsopgave is hierdoor aanzienlijk minder. 

Tabel 

Product       

 (Bedragen x € 1.000,-) 2016 2017 2018 

PRG06 Samenleving ontwikkeling 

PD0611 Sociale basisvoorzieningenstructuur 1.369 1.233 1.233 

PD0613 Toegang en lichte ondersteuning 824 983 983 

PD0616 Maatwerkvoorziening lokaal 5.105 4.887 4.887 

PD0615 Boven lokale zorg 7.874 7.810 7.509 

PD0603 Verzilveringsstrategie / Bezuinigingsopdracht 3D’s 236 -305 -288 

PD0604 Armoedebeleid 803 806 811 

Totaal PRG06 Samenleving ontwikkeling 16.212 15.414 15.134 

A: Subtotaal 16.212 15.414 15.134 

PD0603 Verzilveringsstrategie / Bezuinigingsopdracht 3D’s (nog 
te verwerken effecten septembercirculaire)  

0 -343 -331 

B: Totaal 16.212 15.071 14.803 

 

Volgens de gedachtegang van de verzilveringsstrategie zal de beoogde Rijkskorting met name 

behaald worden door lagere uitgaven op de maatwerkvoorzieningen. We investeren in en 

verstevigen de basisstructuur waarmee we de focus van het verstrekken van voorzieningen 

verschuiven naar vroeg signalering en preventie. Door te investeren in de basisstructuur, 

preventie en door laagdrempelige ondersteuning te bieden, wordt de zelfredzaamheid van 

inwoners en netwerk verstrekt. Daardoor hoeven zij in mindere mate een beroep te doen op 

specialistische zorg. 
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Bijlage 

Nota’s en uitvoeringsplannen 

 

Lokaal 

- Uitvoeringsplan sociale basisstructuur (2015) 

- Lokale Educatieve Agenda (LEA) (2016-2019) 

- Uitvoeringsplan schakelfunctie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang (2015) 

- Uitvoeringsplan laaggeletterdheid 

- Uitvoeringsplan jongerenwerk ( 2015) 

- Kadernota armoede beleid (2016) 

- Beleidsnota Uitvoering Participatiewet (2014) 

 

Regionaal 

- Strategische Meerjaren Agenda HVB 2016-2020,  

- Uitvoeringsprogramma HvB 2016-2017 en bijhorende beleids- en uitvoeringsplannen 

op gebied van jeugd, participatie en Wmo zoals: 

o Regionaal beleidskader jeugdhulp 2015-2017 

o Uitvoeringsprogramma jeugd 

o Uitvoeringsprogramma WMO 

o Uitvoeringsprogramma Participatie 

- Transitiearrangement WSD 

 


