
Kaders en uitgangspunten  

beleidsplan Sociaal domein 

 

 

 Datum: 5 oktober 2020 

Commissie Samenlevingszaken  



Wat gaan we doen? 

• Terugblik inspiratiesessie 8 sept. met Tim Robbe 

• Inhoudelijke uitgangspunten bespreken 

• Maatschappelijke waarden en richtinggevende 

doelen bespreken 

• Vervolg / planning 



Terugblik inspiratiesessie 

• Wat heeft de inspiratiesessie opgeleverd? 

– Welke inzichten zijn er op gedaan? 

– Wat is belangrijk om mee te nemen in het proces? 



Visie en ambities 

‘Vitaliteit en veerkracht behouden en versterken.  

Een sociaal en vitaal Noordoostpolder, dat is  

een duurzaam Noordoostpolder’ 

 

Met drie inhoudelijke ambities/leidende principes: 

 Iedereen doet mee 

 Voorkomen staat voorop 

 Passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft 



De vastgestelde kaders vanuit de 

perspectiefnota zijn: 

 

• Overzichtelijk zorglandschap 

• Meer gemeentelijke regie  

• Het vergroten van eigen verantwoordelijkheid 

• Resultaatgericht werken 

• Financieel houdbaar stelsel  



Kahoot 

 

- Neem uw telefoon 

- Type kahoot.it in 

- Nickname:  

- naam politieke partij 

- persoonlijke naam 

 

 



 

Maatschappelijke waarden,  

Richtinggevende doelen, 

Indicatoren (KPI’s) 

 

 
 



Maatschappelijke waarden 

Leidend principe = maatschappelijke waarde 

 

 Iedereen doet mee 

 Voorkomen staat voorop 

 Passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft 

 Financieel houdbaar stelsel 

 



De effectketen 



Abstractieniveau 

• Beleidsplan versus het deelplan 

– Abstractieniveau van het beleidsplan sociaal domein is hoger 

– Verder concreet laden door doelen te stellen in deelplannen 

 

• In beleidsplan worden de “overkoepelende” doelen bepaald 

– Uitzondering doelen toegang tot ondersteuning 

 

Voorbeeld: 

• Langer thuis wonen / zo thuis mogelijk  betekent  

– In het deelplan jeugd minder residentiële jeugdzorg 

– In het deelplan WMO ouderen worden in staat gesteld in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen 

 

 





Visie en ambities 

‘Vitaliteit en veerkracht behouden en versterken.  

Een sociaal en vitaal Noordoostpolder, dat is  

een duurzaam Noordoostpolder’ 

 

Met vier inhoudelijke ambities/leidende principes: 

 Iedereen doet mee 

 Voorkomen staat voorop 

 Passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft 

 Financieel houdbaar stelsel  



Iedereen doet mee 

Richtinggevende doelen 

We laten inwoners meedoen door…… 

• hun digitale vaardigheden te verbeteren 

• ontmoeting, contact en participatie te bevorderen 

• te integreren in onze samenleving (nieuwe Nederlanders) 

• in geval van armoede en/of een laag inkomen inkomensondersteuning te bieden 

voor dagelijks leven 

• inwoners stimuleren (al dan niet betaald) werk te hebben of onderwijs te volgen 

 



Voorkomen staat voorop 

Richtinggevende doelen 

We willen voorkomen dat…… 

• inwoners niet weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning 

• de toegang tot ondersteuning belemmerend werkt voor inwoners 

• maatwerk wordt ingezet, door inzet van algemene voorzieningen en het eigen 

netwerk. 

• de leefstijl van onze inwoners verslechtert 

• mantelzorgers afhaken of overbelast raken 

• beginnende schulden verder oplopen 

 

 



Passende ondersteuning  
voor wie dat nodig heeft 

Richtinggevende doelen  

We bieden passende ondersteuning…. 

• daar waar het eigen netwerk en algemene voorzieningen daar niet in kunnen 

voorzien 

• die de inwoner verder helpt 

• die tijdig beschikbaar is 

• zodat inwoners langer (zelfstandig) thuis kunnen wonen 

• zodat de veiligheid van onze inwoners is gewaarborgd 

 

 

 



Financieel houdbaar stelsel 

Richtinggevende doelen  

Ons stelsel is financieel houdbaar door….. 

• Te werken binnen de financiële kaders 

• Ontwikkelingen in beeld te hebben en er op te anticiperen 

 

 



Toegang tot het Sociaal Domein 

De toegang loopt  met name via de gemeente 

- Loket sociaal domein 

- Team procesbegeleiders (Sociaal Team) 

- Team(s) maatwerk (USD) 

 

De toegang is integraal en uniform voor alle onderliggende  deelplannen.  

De toeleiding tot zorg en ondersteuning staat daarom concreet beleidsplan Sociaal 
Domein. 

 

Welke concrete doelen streeft Noordoostpolder na? 

- Snelheid in toeleiding tot hulpverlening; 

- Vindbaarheid; 

- Inwonerervaring; 

- ….. 



Meedoen (indicatoren) 

hun digitale vaardigheden te verbeteren 

- Aandeel inwoners dat zichzelf digitaal vaardig acht 

ontmoeting, contact en participatie te bevorderen 

- Aandeel inwoners wat eenzaamheid ervaart 

- Voldoende verbondenheid met de buurt 

- Voldoende betekenisvolle contacten 

te integreren in onze samenleving (nieuwe Nederlanders) 

- Aandeel nieuwe Nederlanders dat werkt aan integratie 

in geval van armoede en/of een laag inkomen inkomensondersteuning te bieden voor dagelijks leven 

- Aandeel huishoudens dat leeft onder de 120% grens 

- Aandeel huishoudens wat een beroep doet op een gemeentelijke minimaregeling 

inwoners stimuleren (al dan niet betaald) werk te hebben of onderwijs te volgen 

- Aandeel van de inwoners met betaald werk 

- Aandeel van de inwoners dat onderwijs volgt 

- Aandeel van de inwoners dat mantelzorg dan wel vrijwilligerswerk doet 

We laten inwoners meedoen door…… 
 



Voorkomen (indicatoren) 

inwoners niet weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning 

- Bekendheid van het Sociaal Loket 

- Aantal hulpvragen Sociaal Loket 

- Inwoners met een hulpvraag geven aan dat ze wisten waar ze terecht konden 

- De vindbaarheid van algemene voorzieningen 

de toegang tot ondersteuning belemmerend werkt voor inwoners 

- Wachttijd voor Sociaal Team 

- Wachttijd tot Maatwerk 

- Inwoners geven aan vertrouwen te hebben in de geboden oplossing 

- Aandeel van de inwoners dat weet dat ze gebruik kan maken van onafhankelijke 

- Aantal inwoners met cliëntondersteuning 

maatwerk wordt ingezet, door inzet van algemene voorzieningen en het eigen netwerk. 

- Aantal huishoudens met een maatwerkoplossing 

- Aandeel vragen Sociaal Loket wat beantwoord wordt met voorliggende oplossing of eigen netwerk 

de leefstijl van onze inwoners verslechtert 

- Waardering van de gezondheid door inwoners 

- Aandeel van de inwoners wat voldoet aan de beweegnorm 

- Aandeel van de inwoners met overgewicht 

mantelzorgers afhaken of overbelast raken 

- Aandeel inwoners dat mantelzorg verleent 

- Aandeel mantelzorgers dat zich soms/vaak belemmerd voelt in dagelijkse dingen 

beginnende schulden verder oplopen 

- Aantal inwoners in vroegsignalering / met beginnende schulden 

- Aantal inwoners in actieve vroegsignalering 

- Aantal nieuwe schuldhulpverleningstrajecten 

We willen voorkomen dat…… 
 



Ondersteunen (indicatoren) 

We bieden passende ondersteuning…… 
 

daar waar het eigen netwerk en algemene voorzieningen daar niet in kunnen voorzien 

- Het aantal maatwerktrajecten (excl. HH, woonvoorzieningen en hulpmiddelen) 

- Aandeel inwoners dat mantelzorg verleent 

die de inwoner verder helpt 

- Door de ondersteuning kan ik mij beter redden 

- De ondersteuning past bij de hulpvraag 

- De mate van behalen van individuele resultaatafspraken 

die tijdig beschikbaar is 

- Wachttijden tot maatwerkondersteuning valt binnen de gestelde normen 

zodat inwoners langer (zelfstandig) thuis kunnen wonen 

- Aandeel zelfstandig wonende personen 75+ 

- Het aantal verhuisbewegingen bij de groep 75+ 

- Aantal jongeren in jeugdhulp met verblijf (m.u.v. pleegzorg) 

- Aantal inwoners in beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

zodat de veiligheid van onze inwoners is gewaarborgd 

- Aantal onderzoeken VT 

- Aantal tijdelijk huisverboden 

- Aantal IBS (wet zorg en dwang) 

- Aantal OTS 



Houdbaar stelsel (indicatoren) 

Ons stelsel is financieel houdbaar door…… 
 

te werken binnen het financiële kader 

- De lasten passen binnen de vastgestelde begroting 

- Het financiële meerjaren kader is sluitend 

- De netto lasten van het sociaal domein per inwoner (stijgen niet meer dan de inflatie) 

de ontwikkelingen in beeld hebben en daarop te anticiperen  

- Rapportages zijn tijdig geleverd 



Vervolg / planning 
  Kaders t.b.v. beleidsplan sociaal domein 

bespreken (presentatie) en ophalen KPI’s 

(Kritieke prestatie-indicatoren) 

Commissie SLZ 28 september 2020 

  Heidag met Strategische maatschappelijke 

partners (input ophalen) 

(gecanceld vanwege Covid-19)  

Strategische 

maatschappelijk partners 

2 oktober 2020 

  Adviesgesprek over beleidsplan sociaal domein 

(input en advies ophalen)  

(gewijzigde vorm vanwege Covid-19) 

Participatieraad 13, 14, of 15 oktober 

2020 

  Informatiesessie over beoogde maatregelen Commissie SLZ 27 oktober 2020 

  Behandeling Beleidsplan sociaal domein College 3 november 2020 

Mijlpaal 2 Begrotingsbehandeling Commissie en raad 9 november 2020 

  Behandeling Beleidsplan sociaal domein Commissie SLZ 30 november 2020 

Mijlpaal 3 Behandeling definitief beleidsplan sociaal domein Raad 14 december 2020 

  Informatiesessie over beoogde maatregelen Participatieraad 14 december 2020 

Mijlpaal 4 Maatregelenplan ‘Grip op het sociaal domein’ College Januari 2021 

 

 



Planning deelplannen 

 Deelplan Participatie  Q1 2021 

 Deelplan Wmo   Q2 2021 

 Deelplan Minima  Q2 2021 




