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VOORWOORD
Zelf de spreekwoordelijke touwtjes in handen houden.
Wonen en leven op eigen kracht. Dat is wat we iedereen
toewensen. Ook de inwoners met een beperking. Want regie
hebben over je eigen leven maakt mensen trots, zelfstandig en
vitaal!
In dit deelplan leest u hoe we samen, inwoners willen ondersteunen hun
eigen kracht en hun gezondheid te versterken. Soms is hier de hulp van
anderen voor nodig. Bijvoorbeeld van iemand uit de familie, kennissenkring of
buurt. Is er in de naaste omgeving niemand die kan helpen? Dan is de gemeente
er. We luisteren, geven tips en onderzoeken samen met de inwoners wat zijzelf, met
hulp van anderen wel kunnen.
We doen dat niet alleen samen met de inwoner zelf, maar natuurlijk ook met een
overzichtelijk aantal organisaties en instellingen in de gemeente. We slaan de handen ineen
om de inwoners de beste zorg op maat te geven en de meeste kans om mee te doen. Daarbij
staan we open voor nieuwe initiatieven en creatieve oplossingen op het gebied van gezondheid en
ondersteuning die het leven makkelijker maakt.
Als wethouder ben ik ontzettend trots op Noordoostpolder. Het is een krachtige gemeente
waar inwoners er voor elkaar zijn. In veel dorpen en wijken ondersteunen de mensen
elkaar, waardoor bijvoorbeeld ouderen langer in hun eigen woning kunnen wonen.
Deze kracht willen we als gemeente ondersteunen. In dit deelplan staat hoe we dat
willen doen: samen bouwen aan een sociaal en vitaal Noordoostpolder, waar
inwoners in de best mogelijke gezondheid mee kunnen doen en waar we
omkijken naar elkaar. Een krachtig Noordoostpolder dat zijn we immers
samen!
Marian Uitdewilligen
Wethouder
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1. INLEIDING
De gemeente is verantwoordelijk voor taken op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
en de Volksgezondheid op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). De visie van de gemeente op het brede
sociaal domein is vastgelegd in het Beleidsplan ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’ dat op 25 januari 2021 door de
raad is vastgesteld. De concretisering van deze visie ligt in de diverse deelplannen. Waaronder in dit deelplan.
In dit deelplan leest u hoe we de komende jaren invulling geven aan de Wmo en de Volksgezondheid.
Dit deelplan staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de aanpak in het hele sociaal domein.
Het beleidsplan sociaal domein is daarbij kaderstellend.

1.1		

Beleidsplan sociaal domein 2021 ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’: Doen wat werkt!

In het vastgestelde beleidsplan sociaal domein ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0' zijn de visie, leidende principes en
kaders voor de komende jaren vastgelegd. Die worden in dit deelplan in hoofdstuk 2 en 3 weergegeven en verder
uitgewerkt. De volledige beschrijving leest u in het beleidsplan sociaal domein.

1.2 		 Doel deelplan
Als gemeente streven wij naar een inclusieve samenleving. Iedereen moet naar vermogen deel kunnen nemen.
De eigen verantwoordelijkheid van inwoners staat voorop. Met de Wmo zijn we verantwoordelijk voor het
ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking, chronische psychische
of psychosociale problemen. Het doel van de Wmo is dat inwoners zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving
kunnen blijven. In het kader van Volksgezondheid beschermen we de gezondheid van inwoners en bevorderen
we een gezonde leefstijl bij onze inwoners. Daarbij hebben we aandacht voor de eigen regie van inwoners en
het gezond ouder worden. De gemeente heeft de beleidsvrijheid hoe inwoners te ondersteunen en hoe een
gezonde leefstijl te bevorderen. In dit deelplan leest u resultaten waarmee we een klimaat scheppen waarin
het mogelijk is om iedereen naar vermogen mee te laten doen. Daarin maken we onze omgeving en vooral de
partners bewust van mogelijkheden tot samenwerking en innovatie. Het gaat om met elkaar optimaal inspelen
op de hulpvraag en behoeften van de inwoner.

1.3 		 Relatie met andere beleidsvelden
De Wmo en Volksgezondheid hebben binnen het sociaal domein een relatie
met de Jeugdwet, Participatiewet, schulddienstverlening en minimabeleid.
Die relatie is geborgd in het overkoepelende beleidsplan. Naast het sociaal
domein is in dit deelplan ook verbinding gelegd met bijvoorbeeld de
woonvisie, het sportbeleid en de omgevingsvisie.

1.4 		 Geldigheidsduur deelplan
De gemeente heeft de verplichting om beleid periodiek te actualiseren als
daar aanleiding voor is. Dit betekent dat de deelplannen periodiek vervangen
worden. Dit deelplan blijft geldig totdat deze wordt vervangen. Het deelplan
Wmo 2015-2018 en het deelplan Volksgezondheid 2015-2018 vervallen bij
het vaststellen van dit deelplan. In dit deelplan zijn Wmo en Volksgezondheid
samengevoegd tot één deelplan.
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1.5 		 Communicatie
We sluiten aan bij het communicatieplan in het overkoepelend beleidsplan sociaal domein.
Hierin stimuleren we de betrokkenheid van inwoners bij – en het meedoen aan – onze samenleving. Dat doen
we samen met onze partners. Daarnaast organiseren we de ondersteuning aan onze inwoners efficiënt en
effectief. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Dat geldt voor de communicatie met onze inwoners
en onze partners. Bijvoorbeeld de ouderenbonden, woningbouwvereniging, politie, GGD, zorgaanbieders,
welzijnsorganisatie en de participatieraad. En dit geldt ook voor onze interne communicatie met medewerkers
en bestuur. Wij maken hiervoor gebruik van gerichte communicatiekanalen. Onze uitgangspunten zijn daarbij
ontvangersgericht, actief en laagdrempelig.

1.6 		 Leeswijzer
Na de inleiding in hoofdstuk 1 gaat hoofdstuk 2 over de visie en de kaders van het beleidsplan sociaal domein
en wat dit betekent voor het onderdeel Wmo en Volksgezondheid. In hoofdstuk 3 leest u de beoogde resultaten
voor de beide beleidsterreinen. Dit doen we in de volgorde: Wat willen we bereiken? Wat gaan we hiervoor
doen? Hoe gaan we dit bereiken? En hoe gaan we dat monitoren? In hoofdstuk 4 leest u de landelijke, regionale
en lokale kaders. Hoofdstuk 5 gaat over de financiën. Hoofdstuk 6 is een risicoanalyse voor de Wmo en
Volksgezondheid. Ten slotte volgen in hoofdstuk 7 de belangrijkste trends en ontwikkelingen.
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2. WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Vanuit de Wmo ondersteunen we inwoners die dat nodig hebben om mee te kunnen doen aan de samenleving.
En in het kader van Volksgezondheid bevorderen en beschermen we de gezondheid van onze inwoners, onder
andere ouderen en mensen met een beperking, op een integrale manier.
In dit hoofdstuk kijken we verder. We willen uitvoering geven aan de wetten die passen bij de ontwikkelingen en
veranderingen die hebben plaatsgevonden en de komende jaren gaan plaatsvinden. Met de uitvoering sluiten wij
aan op het beleidsplan sociaal domein. Daarin zijn de kaders voor de komende jaren vastgelegd.

2.1 Visie krachtig Noordoostpolder 2.0
We staan voor een sociaal en vitaal Noordoostpolder. Zo luidt ook onze visie:
“Sociaal en vitaal, op eigen kracht. Want een sociaal en vitaal Noordoostpolder is een toekomstbestendig
Noordoostpolder.”
In het beleidsplan Sociaal Domein is onze visie vertaald in vier leidende principes waarop beleid in het sociaal
domein de komende jaren gebaseerd wordt:
• Iedereen doet mee
• Voorkomen staat voorop
• Passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft
• Financieel houdbaar stelsel
Uitgaande van deze leidende principes specificeren we in deze paragraaf wat de uitgangspunten voor de Wmo
en Volksgezondheid betekenen.

2.2 Kaders
In dit hoofdstuk passen we de in het beleidsplan sociaal domein gestelde kaders toe op de beleidsterreinen Wmo
en Volksgezondheid.

2.2.1 Versterken eigen verantwoordelijkheid van inwoners
Inwoners hebben zo lang mogelijk zelf de regie op het vinden van
oplossingen voor drempels die het meedoen in de weg staan. Ze hebben niet
alleen een verantwoordelijkheid naar zichzelf, maar ook naar anderen. Waar
nodig stimuleert de gemeente de mogelijkheden van inwoners om voor
zichzelf en voor anderen te zorgen. Wanneer blijkt dat inwoners niet (meer)
op eigen kracht of met hulp van personen uit het sociale netwerk kunnen
meedoen, kunnen zij rekenen op ondersteuning van de gemeente bestaande
uit laagdrempelige algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.
Hierbij gaan wij uit van wat inwoners wél kunnen. Waar nodig beschermt en
bevordert de gemeente op een integrale manier de gezondheid van onze
inwoners, onder andere jeugd, ouderen, mensen met een beperking en
kwetsbare groepen, door onze inwoners aan te sporen tot een actieve en
gezonde levensstijl.
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2.2.2 Versterken gemeentelijke regie
De gemeente heeft de regie op de toegang tot ondersteuning Wmo en regie gedurende het
ondersteuningstraject van de inwoner. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op kwaliteit en
rechtmatigheid. Wij willen dat de kwaliteit van ondersteuningstrajecten op niveau is (kwaliteit) en dat middelen
verantwoord worden besteed (rechtmatigheid). Verder houden we regie op een overzichtelijk zorglandschap.
Daarom willen we intensiever samenwerken met minder partners. Wij nemen als gemeente steviger de regie
op deze voorgenoemde onderdelen. Daarnaast voeren wij regie op de bescherming van de gezondheid van
kwetsbare inwoners en het bevorderen van een gezonde leefstijl door onder andere het stimuleren van een
goede en toegankelijke infrastructuur.
2.2.3 Naar een overzichtelijk zorglandschap
Wij willen een overzichtelijk zorglandschap voor inwoners. Dit betekent intensiever samenwerken met minder
partners gedurende een lange tijd. Zo kunnen we beter focussen op het bevorderen van innovatie en kwaliteit
van ondersteuning. De kwaliteit van ondersteuning die een aanbieder kan bieden is belangrijker dan een zo groot
mogelijke keuzevrijheid van aanbieders aan een inwoner. De gemeente is verantwoordelijk voor het betrekken
van partners in de samenwerkingsketen. Wij maken keuzes, zoals bij begeleiding en dagactiviteiten. Hier kiezen
we voor hoofdaannemers en onderaannemers en innovatieve samenwerkingsverbanden. Voor inwoners ontstaat
er met het bereiken van een overzichtelijk zorglandschap meer duidelijkheid. Hierbij staat de hulpvraag van de
inwoner en zijn behoeften centraal. Een overzichtelijk zorglandschap betekent ook dat inwoners weten dat zij
met hun hulpvraag terecht kunnen bij het sociaal loket.
2.2.4 Resultaatgericht werken
Wij willen efficiënt, effectief en resultaatgericht werken. We stellen samen met de inwoner de resultaten
op om aan de hulpvraag van de inwoner te voldoen. Samen met de inwoner kijken we gedurende het
ondersteuningstraject of de resultaten behaald zijn en waar nodig worden deze bijgesteld.
2.2.5 Financieel kader
Budget is leidend
Het uitgangspunt voor de toekomst is dat we de tekorten in het sociaal domein binnen het sociaal domein
opvangen. Dit betekent dat de middelen die we van het Rijk ontvangen en de extra middelen die de
gemeenteraad beschikbaar stelt het kader vormen voor het beleid en de lasten hiervan (zie hoofdstuk 5). Dit
financieel kader is opgenomen in de Perspectiefnota 2021 – 2024. Door middel van de kaders en maatregelen
in dit deelplan willen we de groei in ondersteuningsvragen afremmen en de uitgaven stabiliseren. Dit betekent
dat we bepaalde vormen van ondersteuning anders organiseren of niet meer vergoeden. We willen de juiste
ondersteuning bieden, op de juiste plek en door de juiste persoon. Dit moet resulteren in het voorkomen en/of
verplaatsen van de ondersteuningsvraag en het passende aanbod.
Daarnaast zien we substantiële overschrijdingen tijdig. Wanneer dit zich voordoet, zullen we samen met
aanbieders bespreken welke maatregelen nodig zijn om wachttijden en/of budgetoverschrijdingen mogelijk te
verkorten of in te perken.
Landelijk verdeelmodel beschermd wonen
Vanaf 1 januari 2023 vindt er een verandering plaats van de verdeling van de rijksmiddelen beschermd wonen
via een landelijk verdeelmodel op basis van objectieve maatstaven. Dit is onderdeel van de herijking van het
gemeentefonds. Het nieuwe objectieve verdeelmodel wordt vanaf 1 januari 2023 geleidelijk ingevoerd. Het
uitgangspunt is dat de regionale en lokale transformatie van beschermd wonen budgetneutraal wordt uitgevoerd
binnen de kaders van dit deelplan.
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3. WAT GAAN WE DOEN?
In dit hoofdstuk zijn de richtinggevende doelen uit het Beleidsplan Sociaal Domein uitgewerkt in beoogde
resultaten (wat willen we bereiken?). Vervolgens leest u wat we hiervoor gaan doen, hoe we dit bereiken en hoe
we dit monitoren (SMART indicatoren).
De richtinggevende doelen uit het beleidsplan sociaal domein zijn geschreven voor het hele domein. Veel doelen
zijn overstijgend en moeten integraal opgepakt worden. In dit plan werken wij de doelen uit die specifiek gelden
voor de Wmo en de Volksgezondheid.
In onze gemeente streven we naar een inclusieve samenleving. Wij verwachten dat iedereen een bijdrage levert
aan de samenleving.

De inwoner centraal
Samen met maatschappelijke partners geven we iedereen kansen om mee te doen. We zetten ons in voor
inwoners die kwetsbaar zijn, zoals ouderen en inwoners met complexe problematiek. Het is belangrijk dat
inwoners weten waar ze terecht kunnen voor hulp, zodat ze tijdig en op de juiste plaats ondersteuning kunnen
vinden en vragen. Dit bereiken wij door te doen wat werkt. We sluiten aan bij de leefwereld van de inwoner en
bieden ondersteuning die daarbij past. In het beleid staat de inwoner centraal.
De tien beoogde resultaten hieronder leveren een bijdrage aan de tijdige en passende hulp voor de inwoners
met een hulpvraag en het bevorderen een gezonde leefstijl.
De volgende resultaten beogen wij met dit beleid te bereiken:
3.1 Inwoners zijn zelfredzaam.
3.2 Inwoners hebben een gezonde leefstijl.
3.3 Ouderen zijn goed voorbereid op langer gezond en zelfstandig wonen.
3.4 Een toekomstbestendige gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland.
3.5 Mantelzorgers en vrijwilligers zijn ondersteund.
3.6 Inwoners die dat nodig hebben zijn passend ondersteund.
3.7 Inwoners met complexe problematiek krijgen passende ondersteuning.
3.8 Een effectieve beschermingsketen bij de aanpak van huiselijk geweld.
3.9 Wij houden toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid.
3.10 Het Wmo- en Volksgezondheidbeleid past binnen de financiële kaders.

3.1		 Inwoners zijn zelfredzaam
3.1.1 Wat willen we bereiken?
Inwoners redden zich op eigen kracht en hebben een sterk eigen sociaal netwerk.
Binnen de leefomgeving van de inwoners is er ruimte voor sociale initiatieven.
Dat verhoogt de samenredzaamheid. We streven naar een steeds toegankelijkere
samenleving door inclusie van kwetsbare inwoners en inwoners met een beperking
in wijken en dorpen.
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Inwoners worden actief toegeleid naar het voorliggend veld
Het sociaal loket heeft een belangrijke rol bij het verwijzen naar een algemene voorziening en/of het
voorliggend veld. Maar een kwetsbare inwoner heeft vaak meer nodig om bij de activiteit aan te komen. Het gaat
om daadwerkelijke toeleiding naar de activiteit door de juiste passende locatie en activiteit te zoeken die aansluit
bij de behoefte van de inwoner en door bijvoorbeeld de eerste keer mee te gaan naar de activiteit. Deze rol
leggen wij neer bij de buurtwerker. Het sociaal loket en een aanbieder kan de buurtwerker hiervoor benaderen.
De buurtwerker leidt inwoners toe naar (zorg)vrijwilligers, algemene voorzieningen en het voorliggend veld.
Op deze wijze kan een maatwerkvoorziening (voor een deel) niet nodig zijn en kunnen we een verschuiving van
maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen creëren.
Signalen pakken we vroegtijdig op
Door gebiedsgericht werken komen ook signalen over kwetsbare inwoners vroegtijdig aan bij de gemeente
en/of maatschappelijke partners. Maatschappelijk werk richt zich daarbij op individuele hulpverlening. Door
vroegtijdige signalering en een juiste samenwerking wordt zwaardere inzet voorkomen. Maatschappelijk werk
wordt kortdurend ingezet.
Inwoners met een handicap kunnen onbeperkt deelnemen aan de samenleving
De gemeente zet in op meer bewustwording over het leven met een handicap en wat er nodig is om mee te
kunnen doen. Dit betekent dat mensen met een beperking niet worden gediscrimineerd en meedoen op voet
van gelijkheid. Zo bevorderen we een inclusieve samenleving. Daarmee geven we uitvoering aan het VN Verdrag
Handicap.

		 Doelen

		



		


In 2026 faciliteren wij meer initiatieven van inwoners die zorgen voor meer samenredzaamheid
(cijfers IGW).
In 2026 is de sociale cohesie in wijken en dorpen versterkt (cijfer 0-10: 2019: 6.8).
In 2026 zijn meer inwoners tevreden over voorzieningen in het voorliggend veld (2020: 54%).
In 2026 weten meer inwoners dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning
(cijfers Carrefour).
In 2026 leven wij in een meer toegankelijke samenleving voor mensen met een handicap.

3.1.2 Wat gaan we hiervoor doen?
• We faciliteren en stimuleren waar mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden tussen vrijwilligers- en
professionele organisaties en het bedrijfsleven.
• Wij subsidiëren buurtwerk en maatschappelijk werk en faciliteren en stimuleren gebiedsgericht werken.
We nemen de taak om een inwoner actief toe te leiden naar het voorliggend veld hierin mee.
• We kennen de wijken en dorpen en vormen de verbinding tussen het brede aanbod van formele zorg en
algemene voorzieningen en het voorliggend veld.
• We subsidiëren maatschappelijk werkers die tijdelijk de individuele situatie van de inwoner stabiliseert die dat
nodig heeft, waardoor de inwoner daarna zelf verder kan.
• Wijken, dorpen en verenigingen zijn ook toegankelijk voor mensen met een handicap.
• Iedereen kan gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het sociaal loket verwijst door naar de
mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning voor onze inwoner.
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3.1.3 Hoe gaan we dit bereiken?
• De gemeente stimuleert maatschappelijk partners om een passend aanbod van voorzieningen te ontwikkelen
en uit te voeren.
• Wij subsidiëren maatschappelijke zorg voor het duurzaam stabiliseren van de situatie van een inwoner om zo
zwaardere inzet van hulpverlening te voorkomen.
• De buurtwerker werkt samen met – en in het verlengde van het sociaal loket en andere maatschappelijke
partners. De buurtwerker pakt deze rol ook voor de aanbieders van de maatwerkvoorziening die samen met
de inwoner de mogelijkheden naar een algemene voorziening en het voorliggend veld wil verkennen en
benutten. Gemeente houdt regie op de rol en verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen.
• We betrekken ervaringsdeskundigen bij het bevorderen van de toegankelijkheid in Noordoostpolder.
Bij nieuwe (bouw)projecten wordt deze deskundigheid over de toegankelijkheid voor mensen met een
handicap standaard meegenomen in de overweging.
3.1.4 Hoe gaan we dit monitoren?
• Aantal buurtinitiatieven in de gemeente Noordoostpolder
• Percentage van de inwoners dat tevreden is met welzijnsvoorzieningen
• De mate waarin een inwoner naar aller waarschijnlijkheid voor hulp en zorg kan terugvallen op familie,
vrienden of buurtgenoten - KING - Burgerpeiling (cijfer 0-10).

3.2		 Inwoners hebben een gezonde leefstijl
3.2.1 Wat willen we bereiken?
We streven naar een gezonde generatie en inwoners die zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving
gezond ouder kunnen worden
Noordoostpolder wil een energieke en vitale gemeente zijn en blijven. Daarbij horen gezonde inwoners.
Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun leefstijl, maar we kunnen een gezonde leefstijl wel stimuleren.
Een gezonde leefstijl kan het aantal gezonde levensjaren en de levensverwachting van inwoners vergroten.
Daarnaast is de verwachting dat de vraag naar zorg en zwaardere hulp en ondersteuning hierdoor afneemt.
Ook kan de investering in gezonde leefstijl de mate van overlast verminderen. Onder leefstijl verstaan we de
thema’s bewegen, roken, alcohol, voeding, middelengebruik, mentale weerbaarheid en eenzaamheid.
We hebben extra aandacht voor jeugd, kwetsbare groepen en ouderen. Om een gezonde leefstijl te stimuleren
heeft de landelijke overheid het Nationaal Preventieakkoord1 gesloten. De landelijke overheid stimuleert
gemeenten om een lokale vertaalslag te maken.
We benaderen gezondheid positief en hebben een brede kijk op gezondheid
De inwoner staat centraal. We zien gezondheid als ‘het vermogen van de mens om zich aan te passen en eigen
regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven2’. We gaan uit van wat
iemand wel kan en duiden gezondheid aan in termen van ‘gezondheid en gedrag’ in plaats van ‘ziekte en zorg’.
We sluiten daarmee aan bij de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 en de gezamenlijke visie op de
gezondheidszorg Noordelijk Flevoland.

Dit akkoord richt zich op een gezonder Nederland in 2040 en is door diverse partijen zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders,
zorgverzekeraars, gemeenten, sportbonden, bedrijven, fondsen, onderwijs, maatschappelijke organisaties samengesteld. In het
Nationaal Preventieakkoord ligt de focus op drie thema’s, namelijk roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht
2
M. Huber, M. van Vliet & I. Boers (2016) Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’
1
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In Nederland zijn gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen. Mensen in een kwetsbare positie of met een
lage sociaaleconomische status hebben risico op een minder goede gezondheid. Er zijn situaties te benoemen
die van invloed kunnen zijn op hoe gezond je je voelt. Geldzorgen, armoede, werkloosheid en eenzaamheid
kunnen (veel) stress veroorzaken. Te veel stress heeft een negatieve invloed op je gezondheid. Daarnaast kan de
fysieke en sociale omgeving waarin je leeft van invloed zijn op gezondheid. Voel je je veilig? Zijn er voldoende
beweegmogelijkheden in de omgeving? Heb je veel contact met buurtgenoten? In welke mate zien inwoners
van een wijk of dorp naar elkaar om? Gezondheid staat dus niet op zichzelf. In Noordoostpolder hebben we
integrale aandacht voor deze verschillen en stimuleren we gezamenlijk de verbetering van de fysieke en sociale
leefomgeving. Dit wordt ook wel ‘Health in all policies’ genoemd.

		 Doelen
Chevron-Circle-Right
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Chevron-Circle-Right
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In 2026 is er een stabilisatie in het percentage inwoners van Noordoostpolder dat zich gezond
voelt en een gezonde leefstijl heeft (goede ervaren gezondheid 19 jaar en ouder, 2020: % nog
onbekend, 2016 76%. <19 jaar 2018-2019: 91%).
In 2026 is het percentage inwoners dat rookt of gezond gewicht heeft gestabiliseerd
(19 jaar en ouder: 2020: % nog onbekend, 2016 respectievelijk 18% en 50% <19 jaar 2018-2019
respectievelijk 76% en 4%).
In 2026 is het percentage inwoners in Noordoostpolder dat zich emotioneel of sociaal eenzaam
voelt gedaald (2020: % nog onbekend, 2016 respectievelijk 29% en 37% (gebaseerd op inwoners
van 19 jaar en ouder)).
Meer en integrale aandacht voor gezondheidsverschillen en gezondheidsbevordering in wijken
en dorpen.
Vanaf 2022 is gezondheid is geïntegreerd in de verschillende beleidsterreinen.
We hebben de komende jaren extra aandacht voor inwoners met dementie.

3.2.2 Wat gaan we hiervoor doen?
• We stellen een breed gedragen Lokaal Preventieakkoord op
Samen met (maatschappelijke) partners uit onder andere het onderwijs, zorg, sport, welzijn en het bedrijfsleven
stellen we een lokaal preventieakkoord op. We werken aan een gezonde generatie en gezond ouder worden
waarin de gedachte van Positieve Gezondheid centraal staat. Om tot een gezonde generatie en gezond ouder
worden te komen is aandacht nodig voor fysieke gezondheid, mentale gezondheid3 en gezondheidsverschillen.
Soms moet een achterliggend probleem eerst aangepakt worden, zodat er rust ontstaat om vervolgens met
gezondheid aan de slag te gaan. Ook de leefomgeving wordt hierbij betrokken.
• We zetten de sluitende aanpak ter voorkoming van verslaving voort
We behouden en verbeteren waar nodig het preventieve aanbod dat gericht is op het voorkomen of het
verminderen van verslaving. Daarbij ligt de focus op de doelgroep jongeren. Binnen de doelgroep jongeren
hebben we specifiek aandacht voor de risicogroepen. Dit betekent dat we aandacht hebben voor de meest
kwetsbare jongeren of jongeren die risico lopen om verslaafd te raken. Wanneer een inwoner verslaafd is en hulp
ontvangt, wordt ook achterliggende problematiek in kaart gebracht.

Onder de fysieke gezondheid vallen de thema’s: het stimuleren van beweging en gezonde voeding, voorkomen en defaciliteren van
roken en overmatig alcoholgebruik. De focus binnen mentale gezondheid ligt in het preventieakkoord op de druk van het dagelijks
leven (prestatiedruk), eenzaamheidsbestrijding en de dementievriendelijke samenleving.
3
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• We sluiten aan bij de aanpak ‘Een tegen eenzaamheid’ en ‘Samen dementievriendelijk’.
We vinden het belangrijk dat inwoners gezond ouder worden. Zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving.
We dringen de eenzaamheidsproblematiek terug en werken aan een dementievriendelijk Noordoostpolder.
Ook hierin werken we vanuit positieve gezondheid.
• We zetten in op het verkleinen van gezondheidsverschillen
We hebben specifiek aandacht voor jongeren, ouderen, minima en inwoners met een chronische beperking.
Er is verbinding met de andere beleidsterreinen. Bij het sociaal loket kunnen inwoners terecht en wordt met een
brede blik gekeken naar de situatie van de inwoner. Ook samen met maatschappelijke partners zetten we in op
het verkleinen van gezondheidsverschillen. Samenwerken en integraliteit staan voorop.
• We stimuleren een gezonde leefomgeving en werken integraal aan gezondheidsbevordering
We stimuleren een gezonde leefomgeving in wijken en dorpen door inwoners uit te dagen om initiatieven te
ontwikkelen welke het sociale contact/ontmoeting tussen buurtgenoten vergroten. We zoeken verbinding met
maatschappelijke partners en de andere beleidsterreinen. Veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen zijn
hierbij sleutelwoorden (VN-verdrag Handicap).
3.2.3 Hoe gaan we dit bereiken?
• We stellen een procesbegeleider aan voor het opstellen van het lokaal preventieakkoord. Na vaststelling van
dit preventieakkoord vragen we uitvoeringsbudget aan bij het Rijk, zodat de acties daadwerkelijk uitgevoerd
worden.
• We verbinden bestaande gezondheidsbevorderingsprogramma’s aan elkaar en stimuleren actieve
samenwerking. Denk hierbij aan JOGG, het lokaal sport- en beweegakkoord, de aanpak ‘Een tegen
eenzaamheid’ en de aanpak ‘Samen dementievriendelijk’.
• We doen actief mee aan landelijke campagnes die een gezonde leefstijl stimuleren.
• We nemen positieve gezondheid op in onze communicatie uitingen.
• We maken subsidieafspraken met maatschappelijke partners over het stimuleren van een gezonde leefstijl.
• We nemen gezondheid op in de te ontwikkelen omgevingsvisie.
• We werken integraal en integreren gezondheidsbevordering in het beleid en uitvoeringsplannen.
• Gezondheidsbevordering is een thema in de uitvoering van gebiedsgericht werken.
3.2.4 Hoe gaan we dit monitoren?
• Percentage ervaren gezondheid en percentages aspecten van gezonde leefstijl4
van 65-plussers (bron: GGD Flevoland, senioren enquête).
• Percentage ervaren gezondheid en percentages aspecten van gezonde leefstijl
van overige volwassenen (bron: GGD Flevoland, volwassene enquête).
• Percentage ervaren gezondheid en percentages aspecten van gezonde
leefstijl van jongeren (t/m 18 jaar) (bron: GGD Flevoland, tabellenboek Jij en je
gezondheid).
• Waarderingscijfers van de gezondheid op een schaal van 0-10
(bron: waar staat je gemeente).
• Percentage van onze inwoners dat zich eenzaam voelt
(bron: waar staat je gemeente, GGD Flevoland, volwassene enquête).
• Percentage van onze inwoners dat kwetsbaar is (bron: waar staat je gemeente).

Bij een gezonde leefstijl gaat het om o.a. de mate van bewegen, (on)gezond gewicht, rookgedrag,
alcoholgebruik, middelengebruik, mentale weerbaarheid en eenzaamheid. Dit geldt voor senioren,
volwassenen en jongeren.
4
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3.3		 Ouderen zijn goed voorbereid op langer gezond en zelfstandig wonen
3.3.1 Wat willen we bereiken?
Ouderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun woonsituatie. De behoefte van ouderen is hierin divers. Binnen de
Wmo en de WPG hebben we aandacht voor de zorg en het welzijn van onze inwoners, waaronder ouderen. De
vergrijzing en toenemende druk op de zorg vragen om een integrale aanpak. Van ouderen wordt verwacht dat
ze langer en meer zelfstandig in een eigen huis en/of de eigen woonomgeving wonen. Ouderen willen dat graag
doen in goede gezondheid en met de juiste ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg en domotica.

		 Doelen

		

		

		

In 2026 zijn ouderen zich bewust van wat nodig is om zo lang als mogelijk zelfstandig thuis te
blijven wonen (81% van de 75-plussers in Nederland geeft aan dat hun huidige woning geschikt is).
In 2026 is er een toename in het percentage inwoners dat een goede gezondheid ervaart
(2016: 76% / 2020: % nog onbekend).
In 2026 is een afname in het percentage ouderen dat zich weleens onveilig voelt in zijn
woonomgeving (overdag/’s nachts – 2016: 6% en 16% / 2020: % nog onbekend).

3.3.2 Wat gaan we hiervoor doen?
• Wij stimuleren (jongere) ouderen op een positieve manier om zich voor te bereiden op het ouder worden.
• Ouderen kunnen bij het sociaal loket terecht met hun vragen over wonen, welzijn en zorg. De oudere en
zijn/haar hulpvraag staan hierbij centraal.
• We dragen zorg dat ouderen die dat kunnen zelf de regie houden over hun hulpvraag en zorgen voor de juiste
ondersteuning bij de ouderen die niet zelf de regie kunnen voeren. We wijzen de inwoner waar nodig op de
mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning.
• We streven naar een lokaal aanbod van wonen en zorg dat past bij de behoefte van de ouderen.
Daarbij stimuleren wij het gebruik van eHealth en domotica.
• We stimuleren een gezonde leefstijl
• We werken integraal aan een veilige en toegankelijke leefomgeving
• Gebiedsgericht werken door de zorg en welzijnsorganisaties (leefbaarheid wijk) en werken hierin samen met
de woningbouwvereniging en politie.
3.3.3 Hoe gaan we dit bereiken?
• We doen onderzoek naar de mogelijkheid om aan te sluiten bij de campagne 'Lang zult u wonen'.
• In de doorontwikkeling van het sociaal loket worden de medewerkers geschoold in vragen over wonen,
leefstijl en zorg. In de communicatie sociaal domein wordt aandacht gegeven aan de doelgroep ouderen en
hun vragen over wonen, leefstijl en zorg.
• Het onderzoek van Companen naar vraag en aanbod van wonen en zorg in Noordoostpolder brengt
gedetailleerd in beeld wat per doelgroep vandaag de verhouding tussen vraag en aanbod is en hoe de
ontwikkeling is in de periode tot 2040. Hierin is ook aandacht voor het gebruik van eHealth en domotica door
inwoners. De conclusies van het onderzoek vinden vervolg in ons ruimtelijk beleid en worden afgestemd met
de betrokken maatschappelijke partners.
• Het aanbod passende levensloopgeschikte en seniorenwoningen is onderdeel van de prestatieafspraken in de
woonvisie.
• We zoeken verbinding met bestaande gezondheidsbevorderingsprogramma’s om bewustwording te creëren
over vitaal ouder worden en een gezonde leefstijl bij ouderen. Door gebiedsgericht werken creëren we een
gevarieerd aanbod van informele en formele zorg in de wijk.
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3.3.4 Hoe gaan we dit monitoren?
• Tevredenheid over langer thuis wonen (Monitor Langer Thuis)
• Percentage inwoners dat beperkt is in uitvoer van activiteiten in verband met gezondheid
(bron: GGD Flevoland, senioren enquête) (2016: 32% / 2020: % nog onbekend)
• Percentage inwoners ervaren gezondheid en percentages aspecten van gezonde leefstijl5 van 65-plussers
(bron: GGD Flevoland, senioren enquête)
• Percentage inwoners dat zich weleens onveilig voelt (Bron: GGD Flevoland - volwassenen- en senioren
enquête).

3.4 		 Een toekomstbestendige gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland
3.4.1 Wat willen we bereiken?
Een goede gezondheidszorg voor onze inwoners
We willen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars toe naar de beste gezondheidszorg voor onze inwoners.
Dit staat verwoord in de gezamenlijke visie op de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland.
Voor een zo integraal mogelijke dienstverlening is de samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders
van belang. De samenwerking heeft als doel de zorg en ondersteuning voor inwoners/cliënten in de regio
efficiënt en in samenhang te organiseren. Voorop staat de leefwereld van de inwoner/cliënt en dit vraagt om een
integrale netwerkaanpak. De gemeenten en de zorgverzekeraars hebben als de financiers van het zorgstelsel een
belangrijke rol bij de gewenste inrichting van de infrastructuur van het sociaal domein en het zorgdomein. Deze
moet aansluiten bij de behoeften van de inwoners en verzekerden in de regio. Deze visie biedt ons handvatten
om als belangenbehartiger op te komen voor de wensen van inwoners in de gesprekken met zorgaanbieders en
de zorgverzekeraar. En maken we verbindingen tussen zorg en welzijn.
3.4.2 Wat gaan we hiervoor doen?
Versterken van de samenwerking met zorgaanbieders en zorgverzekeraars
Vanaf 2018 bestaat er een overlegstructuur en samenwerking in Flevoland tussen de 6 gemeenten en de grootste
zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Niet alleen hebben de betrokken gemeenten als uitgangspunt samen op te
trekken waar dat toegevoegde waarde heeft, voor Zilveren Kruis is het niet uitvoerbaar om met elke gemeente
afzonderlijk in gesprek te gaan. Daarnaast spelen lokale vraagstukken vaak ook op regionaal niveau. Daarom
is het efficiënter om met elkaar afspraken op regionaal niveau te maken. Waar nodig zijn er lokale accenten.
Er is een bestuurlijk overleg met het Zilveren Kruis en de coördinerende wethouders van gemeenten Almere
en Noordoostpolder. Deze coördinerende wethouders stemmen af in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein
(BOSD) Flevoland. Het BOSD wordt ondersteund door de ambtelijke werkgroep die uitwerking geeft aan de
werkagenda. Bestuurders van de regio Flevoland hebben de wens uitgesproken om de samenwerking met het
Zilveren Kruis te intensiveren en te versnellen waardoor de focus eerder op resultaten komt te liggen. Ook de
zorgverzekeraar ziet daar de meerwaarde van in. In de werkagenda ligt daarom de focus op een aantal specifieke
thema’s en onderwerpen waar we jaarlijks resultaat op willen behalen. Dit geeft focus aan de samenwerking en
de inzet van mensen en middelen.
We zijn betrokken bij de Zorgtafel 2.0
Daarnaast zijn wij provinciaal betrokken bij de Zorgtafel 2.0. Hierbij wordt vanuit een gezamenlijke agenda
gewerkt aan de verbetering van de gezondheidszorg in Flevoland. Er wordt verbinding gelegd tussen de agenda
van de Zorgtafel en de werkagenda vanuit de samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar.
Denk hierbij aan mate van bewegen, (on)gezond gewicht, rookgedrag, alcoholgebruik, middelengebruik, mentale weerbaarheid en
eenzaamheid.
5
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We werken vanuit de gedachte Positieve Gezondheid
We stimuleren samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid.
De inwoner staat centraal, ook in de zorg. Zoals bij paragraaf 3.2.1. beschreven gaan we niet uit van de aan- of
afwezigheid van ziekte, maar focussen we ons op het vermogen van de mens om zoveel mogelijk met eigen
regie om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Het is belangrijk dat de inwoner
samen met zijn netwerk in gesprek gaat en beslist over (de inzet van) ondersteuning.
3.4.3 Hoe gaan we dit bereiken?
• Preventie
• Integrale ouderenzorg
• Uitvoering geven aan de gezamenlijke visie ‘Gezondheidszorg Noordelijk Flevoland’
• Een sluitende GGZ-keten
In aansluiting op de onderwerpen die landelijk zijn bepaald en regionale inzichten, willen de Flevolandse
gemeenten en Zilveren Kruis focussen op een sluitende ggz-keten, integrale ouderenzorg en preventie. In een
werkagenda worden projecten opgenomen die bijdragen aan de focuspunten prioriteiten. De werkagenda
wordt jaarlijks opnieuw opgesteld. Er wordt uitvoering gegeven aan de werkagenda. Daarnaast blijven we het
belang van onze inwoners benoemen vanuit de gezamenlijke visie, in gesprekken met zorgverzekeraars en
zorgaanbieders.

3.4.4 Hoe gaan we dit monitoren?
Jaarlijkse monitor 'Venster op samenwerking'
De monitor wordt jaarlijks ingevuld. De uitkomsten geven een beeld van de voortgang van de regionale
samenwerking en de resultaten die inhoudelijk gehaald worden. De uitkomsten zijn aanleiding om het gesprek
met elkaar te voeren over de voortgang in de regio Flevoland.

3.5		 Mantelzorgers en vrijwilligers zijn ondersteund
3.5.1 Wat willen we bereiken?
De gemeente investeert in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, zodat zij hun taak zo goed
mogelijk kunnen uitvoeren. De gemeente heeft hierin een regisserende en faciliterende rol. Mantelzorgers en
(zorg)vrijwilligers dragen voor een belangrijk deel bij aan de zorg voor ouderen en zieken om langer thuis te
kunnen blijven wonen en het verminderen van het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt. Ook vrijwilligers die
zich inzetten voor de samenleving en/of de omgeving zijn zeer waardevol. Bij veel initiatieven, verenigingen en
instellingen zijn zij niet meer weg te denken.
Mantelzorgers zijn gewaardeerd, gefaciliteerd en ondersteund
Mantelzorgers trekken vaak pas laat aan de bel als de zorg voor hun naaste te zwaar wordt. Voorkomen moet
worden, dat een mantelzorger overbelast raakt. Mantelzorgers zijn zelf verantwoordelijk om tijdig ondersteuning
in te schakelen en hun netwerk in stand te houden. Om mantelzorgers te ontlasten is het belangrijk dat
(vrijwillige) respijtzorg en overig ondersteuningsaanbod bekend is bij de mantelzorger, laagdrempelig
toegankelijk is en tijdig beschikbaar is. Daarom willen we mantelzorgers (en zorgvragers) zo vroeg mogelijk in het
zorgtraject en zo passend mogelijk ondersteunen als zij dat nodig hebben. Hierbij staat hun hulpvraag centraal.
Bij het bieden van ondersteuning wordt eerst gekeken wat het eigen netwerk of vrijwilligers kunnen doen.
De behoefte aan overige ondersteuning kan divers zijn, zoals behoefte hebben aan informatie, advies en
begeleiding, emotionele ondersteuning, educatie, praktische hulp e.d.
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Verder is van belang dat mantelzorgers zichzelf herkennen als mantelzorger en zich gewaardeerd voelen. Ook
moeten zij in staat zijn de mantelzorg taken te combineren met hun dagelijks leven zodat er een balans is in
draagkracht en draaglast. Ook gecontracteerde aanbieders/maatschappelijke partners zijn op de hoogte van
elkaars ondersteuningsaanbod en informeren en verwijzen in samenwerking met elkaar mantelzorgers profactief.
De huidige waardering en ondersteuning aan mantelzorgers willen we doorontwikkelen, waarbij we aansluiten
op de behoefte van de mantelzorger.

Vrijwilligers(organisaties) zijn gefaciliteerd en ondersteund
Gemeente en organisaties stimuleren inwoners actief om zich vrijwillig in te zetten voor een kwetsbare inwoner,
de samenleving en/of de omgeving op een manier die bij hen past. Ook faciliteren en ondersteunen we
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Verder stimuleren we nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden
tussen vrijwilligers- en professionele organisaties en het bedrijfsleven, zodat vraagstukken en knelpunten meer
gezamenlijk worden opgepakt. De huidige ondersteuning aan vrijwilligers en organisaties met vrijwilligers willen
we verder doorontwikkelen, waarbij we aansluiten op de behoefte van de vrijwilliger.
Er is aansluiting tussen maatwerkvoorzieningen en benodigde inzet (zorg)vrijwilligers
De ondersteuning aan inwoners met een lichte beperking die een maatwerkindicatie hebben (of aanvragen)
willen we waar mogelijk met hulp van (zorg)vrijwilligers afschalen naar een algemene voorziening en/of het
voorliggend veld. De aansluiting tussen de vraag naar (zorg)vrijwilligers vanuit de maatwerkvoorziening en
het aanbod (zorg)vrijwilligers passen onvoldoende bij elkaar. We willen dat er plek is voor een vrijwilliger die
bij de naaste van een mantelzorger thuis wil blijven, zodat de mantelzorger even iets voor zichzelf kan doen.
En we willen gericht werven en opleiden van (intensieve zorg)vrijwilligers die nodig zijn in aanvulling op
maatwerkvoorzieningen. De formele zorg sluit aan op de inzet van de vrijwilligers en werkt met de mantelzorger,
(zorg)vrijwilliger en zorgvrager samen. We stimuleren hierbij de samenwerking tussen formele en informele zorg
en zorgvrager.

		 Doelen

		
		

		

In 2026 is het percentage mantelzorgers dat zich soms of vaak belemmerd voelt in zijn of
haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een ander gelijk of lager dan in 2020
(2020: % nog onbekend / 2019: 31%).
In 2026 is het percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan
hoger dan in 2020 (2020: % nog onbekend / 2019: 51%).

3.5.2 Wat gaan we hiervoor doen?
• We faciliteren maatschappelijke partners om passende ondersteuning (algemene voorziening) te bieden aan
mantelzorgers (van jong tot oud) en vrijwilligers binnen de beschikbare financiële middelen.
• We waarderen mantelzorgers (van jong tot oud) via de algemene voorziening voor de belangrijke rol die zij
vervullen.
• De maatwerkvoorzieningen kortdurend verblijf en dagactiviteiten zijn beschikbaar en planbaar voor de
inwoner en worden tijdig ingezet. Deze maatwerkvoorzieningen dienen als respijtzorg.
• We nemen de behoefte van de mantelzorger nadrukkelijker mee in interne en externe zorgprocessen.
Waar zorg is, is mantelzorg.
• We zorgen voor aansluiting tussen wat nodig is vanuit de maatwerkvoorziening en het aanbod (zorg)
vrijwilligers.
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3.5.3 Hoe gaan we dit bereiken?
• We selecteren en prioriteren resultaten voor onze maatschappelijke partners (van de algemene voorziening).
Dit vormt onderdeel van de hervorming van het voorveld. Zo bieden zij passende ondersteuning aan
mantelzorgers en vrijwilligers binnen de beschikbare financiële middelen. Op deze wijze weet de partner wat
wij belangrijk vinden in de ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers en bereiken wij voor dit onderdeel
de financiële taakstelling in 2024, zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan ‘Grip op het sociaal domein’.
• We laten onze partner (van de algemene voorziening) inventariseren op welke wijze mantelzorgers willen
worden gewaardeerd en geven dit vorm binnen de beschikbare financiële middelen zoals opgenomen in het
Uitvoeringsplan ‘Grip op het sociaal domein’.
• In het inkooptraject stellen we voorwaarden voor de onplanbare en planbare beschikbaarheid en tijdige
inzet van de maatwerkvoorzieningen dagactiviteiten en kortdurend verblijf. Ook nemen we mee, dat de
aanbieder de inwoner centraal stelt, de samenwerking zoekt met de mantelzorger en diens netwerk, de
welzijnsorganisatie, de informele zorg, de partners, de gemeente ed.
• We nemen de behoefte van de mantelzorger nadrukkelijker mee tijdens het onderzoek voor een
maatwerkvoorziening door de gemeente.
• We stellen een overzicht van taken op die nu vallen onder een maatwerkvoorziening maar die geschikt zijn
om tijdelijk of langdurig uit te voeren door (zorg)vrijwilligers. Dit wordt afgestemd met de partner(s) van de
algemene voorziening, zodat zij gericht kunnen werven en trainen.
• We wijzen in de uitvoering vaste contactpersonen aan bij de gemeente, de partner en (relevante) aanbieders
maatwerkvoorziening Wmo ter vergemakkelijking van de onderlinge samenwerking en het afschalen van de
maatwerkvoorziening.
3.5.4 Hoe gaan we dit monitoren?
• Mantelzorgdruk: Percentage van de mantelzorgers dat zich soms of vaak belemmerd voelt in zijn of haar
dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een ander (bron: Burgerpeiling Waar staat je gemeente)
• Vrijwilligerswerk: Percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan (bron:
Burgerpeiling Waar staat je gemeente).

3.6 		 Inwoners die dat nodig hebben zijn passend ondersteund
3.6.1 Wat willen we bereiken?
Het gaat bij het resultaat ‘Inwoners die dat nodig hebben zijn passend ondersteund’
om de inwoners met een beperking die ondersteuning vanuit de Wmo nodig
hebben. Goede ondersteuning betekent dat de ondersteuning aansluit op de
hulpvraag van de inwoner (passendheid) en de inwoner door de ondersteuning
beter kan meedoen (effectiviteit). De ondersteuning is erop gericht dat de inwoner
zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.
De gemeente biedt de ondersteuning in de vorm van algemene- en/of
maatwerkvoorzieningen. Algemene voorzieningen zijn bijvoorbeeld de gratis
uitleenpunten voor scootmobielen, het Vrijwilligerspunt en het Steunpunt
Mantelzorg. De maatwerkvoorzieningen betreffen woon-, rolstoel- en
vervoersvoorzieningen (hulpmiddelen), huishoudelijke ondersteuning, begeleiding,
dagactiviteiten en kortdurend verblijf.
Een maatwerkvoorziening bieden we als inwoner niet zelf of met hulp van
personen uit het sociale netwerk of door gebruikmaking van algemene
voorzieningen in de ondersteuning kan voorzien.
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Inwoner met zijn hulpvraag staat centraal
In het gehele proces van start tot en met einde van de hulpvraag van de inwoner en bij alle veranderingen
houden we oog voor onze inwoners. We stellen de hulpvraag van de inwoner en de juiste (integrale)
ondersteuning om aan de hulpvraag van de inwoner tegemoet te komen voorop. Dit uitgangspunt hanteren
partners en de gemeente. Indien nodig maakt de inwoner gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning bij het
formuleren van zijn hulpvraag en het maken van keuzes.
Regie en eigenaarschap van hulpvraag blijft bij inwoner
De gemeente werkt vanuit de filosofie van regie en eigenaarschap bij de inwoner. Dit zijn de uitgangspunten van
de Nieuwe Route. Deze filosofie betekent dat de inwoner eigenaar is en blijft van zijn hulpvraag. Samen met de
inwoner, mantelzorger / eigen netwerk bespreekt de gemeente welke resultaten nodig zijn om aan de hulpvraag
te voldoen en gezamenlijk nemen zij besluiten. Indien nodig consulteert de gemeente een specialist of een
gecontracteerde aanbieder hierbij. Deze filosofie willen we hanteren bij alle hulpvragen. Ook stimuleren we de
partners om te werken vanuit deze filosofie.
Bij de inwoner die niet zelf de regie kan voeren neemt de gemeente de besluiten gezamenlijk met de
mantelzorger / eigen netwerk. Is er geen mantelzorger / eigen netwerk dan betrekt de inwoner een onafhankelijk
cliëntondersteuner.
De eigen kracht en mogelijkheden van inwoner worden uitgedaagd en benut
De inwoner wordt meer uitgedaagd om wat hij zelf kan doen en verbeteren. De eigen mogelijkheden kunnen
versterkt worden door het aanleren van nieuwe vaardigheden, fysieke training, het ergonomisch gebruiken van
werkmateriaal ed. De gemeente bespreekt dit met de inwoner en verwijst naar (behandel) mogelijkheden om de
eigen kracht te versterken. Dit kan de omvang van de indicatie verlagen.
Het sociaal netwerk van inwoner wordt betrokken en benut
Enerzijds willen we het sociaal netwerk meer betrekken bij de vraagverheldering en de probleemoplossing van
de inwoner. Anderzijds willen we de mogelijke inzet van het sociaal netwerk bij de oplossing meer bespreken
en benutten. Het mee mogen denken zal de bereidheid tot het leveren van een bijdrage aan de oplossing
bevorderen. Het sociaal netwerk houdt zelf de regie over wat zij kunnen betekenen voor de inwoner. Hun inzet is
op vrijwillige basis.
We houden gedurende het ondersteuningstraject van inwoner perspectiefregie
Dit betekent dat de gemeente bij (complexe) casussen overzicht op het proces houdt, dit proces stroomlijnt
en afstemt met de inwoner en de betrokken partners. Dit draagt bij aan de integrale ondersteuning aan de
inwoner. Hierbij is er gerichte aandacht voor het perspectief van inwoner en of de ingezette ondersteuning hier
(voldoende) aan bijdraagt. Ook voert gemeente strak regie op het behalen van het resultaat voor en door de
inwoner.
De algemene voorzieningen en het voorliggend veld zijn versterkt, in beeld en worden benut
Algemene voorzieningen en voorliggende oplossingen zijn laagdrempelig voor de inwoner en werken preventief.
Momenteel zijn er zeer weinig tot geen geschikte gelijkvloerse (rolstoelgeschikte) woningen beschikbaar voor
inwoners met beperkingen. Dit behoeft versterking, zodat dure woonvoorzieningen vanuit de Wmo kunnen
worden voorkomen. De verantwoordelijkheid van een passend woningaanbod ligt bij de woningcorporatie(s).
Verder brengen we voorliggende voorzieningen, zoals inloopmomenten en activiteiten bij buurthuizen, in beeld
bij de inwoner. De partners en de gemeente ondersteunen de inwoner hierbij.
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Er is een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen
Door te investeren in algemene voorzieningen hebben inwoners minder snel een maatwerkvoorziening
nodig. Hierdoor treedt een verschuiving op van maatwerkvoorzieningen naar de vrij toegankelijke (algemene)
voorzieningen.
De maatwerkvoorzieningen zijn op maat, flexibel en tijdig ingezet
De behoeften en mogelijkheden van inwoners staan centraal. Hulp en ondersteuning worden tijdig ingezet,
zijn dicht bij huis en op maat. Flexibiliteit is belangrijk. Flexibel inzetten van ondersteuning binnen de
maatwerkvoorziening of flexibel op- en afschalen van een maatwerkvoorziening naar een andere voorziening.
We willen hierbij graag normaliseren, dat inwoners gewoon meedoen in de maatschappij en niet overal een
indicatie voor krijgen. Deze eisen aan de maatwerkvoorziening nemen we mee bij nieuwe aanbestedingen.
Wij werken resultaatgericht
De gemeente neemt een stevige positie in bij het toekennen van de ondersteuning. De gemeente bespreekt
samen met de inwoner welke resultaten gewenst zijn. Met deze resultaatgerichte manier van werken komen
we optimaal tegemoet aan de hulpvraag van de inwoner (de wat-vraag). De inwoner en de aanbieder bepalen
vervolgens samen welke doelen en activiteiten wanneer nodig zijn om het resultaat te behalen (de hoe-vraag).
Deze werkwijze wordt geïmplementeerd.
Waar mogelijk zetten we in op resultaat- en taakgerichte bekostiging
Momenteel hanteren we de inspanningsgerichte bekostiging voor de maatwerkvoorzieningen. Door het
sturen op resultaten bij de resultaatgerichte- of taakgerichte bekostiging kan optimaal worden aangesloten op
de ondersteuningsbehoefte van de inwoner op elk moment. Ook geeft het ruimte aan de aanbieder om de
ondersteuning/taak flexibel naar eigen inzicht in te vullen en tot innovatie en een duurzaam aanbod te komen
om de resultaten te bereiken. De taakgerichte bekostiging leidt ook tot een vermindering van administratieve
lasten voor de inwoner, de aanbieder en de gemeente en één duidelijke aanbieder voor de inwoner. Voor
maatwerkvoorzieningen waarbij dat past zetten we in op resultaat- en taakgerichte bekostiging.
We houden regie op een overzichtelijk zorglandschap
We werken intensiever en langduriger samen met minder gecontracteerde partners.
Hierdoor kunnen we beter sturen op het resultaat en eveneens op de samenwerking
met en tussen partners, innovatie en kwaliteit. Dit leidt tot optimale ondersteuning
aan de inwoner en zijn netwerk. Daarnaast leidt dit tot meer grip op de financiën.
Ook houdt de gemeente grip op overhead- en winstmarges die aanbieders
hanteren door het stellen van een normering. Na het contracteren van partners
is er geen ruimte voor nieuwe partijen om toe te treden. Wel behouden nieuwe
partijen kans op het leveren van ondersteuning via onderaannemerschap of een
persoonsgebonden budget (PGB).
Zorg in Natura levert een bijdrage aan een overzichtelijk zorglandschap en de
kwaliteit van ondersteuning. Wij zijn daarom terughoudend in het verstrekken
van PGB’s. Voor schoonmaakondersteuning geldt dit laatste niet. De inwoner die
schoonmaakondersteuning vanuit de Wmo ontvangt is zelf in staat de kwaliteit
te bewaken, te sturen op de geleverde zorg en te beoordelen of het resultaat is
behaald.
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Waar nodig willen we een integrale aanpak in de uitvoering van de Wmo met de Participatiewet
Uitgangspunt voor deelnemers aan de maatwerkvoorziening dagactiviteiten met arbeidsmatige activiteiten is dat
werk de beste ondersteuning is. Waar mogelijk stromen zij door naar een vorm van (vrijwilligers)werk. Voor deze
graduele overstap is een integrale aanpak in de uitvoering van de Wmo met de Participatiewet (en onderwijs)
nodig. De klantmanager Participatie of de WerkCorporatie wordt waar nodig betrokken bij de toegang en
gedurende de duur van de indicatie Wmo. Zij kunnen de mogelijkheden onderzoeken om de inwoner op korte
of langere termijn toe te leiden naar werk met ondersteuning of regulier werk. Ook een goede verbinding met
de partners voor vrijwillige inzet is nodig. De integrale aanpak voorkomt onnodige instroom in de Wmo, maakt
flexibel op- en afschalen mogelijk en bevordert een duurzame doorstroom van de inwoner richting (vrijwilligers)
werk. Deze integrale aanpak willen we realiseren.

		 Doelen

		
		

		
		

		

In 2026 is het percentage inwoners die een Wmo-voorziening hebben ontvangen en het (helemaal)
eens met het antwoord op de stelling; "De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag"
gelijk of hoger dan in 2020 (2020: 89%).
In 2026 is het percentage inwoners die een Wmo-voorziening hebben ontvangen en het (helemaal)
eens met de stelling "Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil."
hoger dan in 2020 (2020: 66%).
De groei van het aantal inwoners dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo
afremmen.

3.6.2 Wat gaan we hiervoor doen?
• We stellen de inwoner en zijn hulpvraag centraal en dragen zorg dat de inwoner die dat kan zelf de regie
houdt over zijn hulpvraag. Wij laten betrokkenen meedenken en meebesluiten om de situatie te verbeteren.
We zorgen voor de juiste ondersteuning bij de inwoner die niet zelf de regie kan voeren. We wijzen de inwoner
waar nodig op de mogelijkheid van onafhankelijke cliënt.
• Wij versterken waar mogelijk de eigen kracht van inwoners.
• De inzet van het sociale netwerk vragen we (nog) meer uit.
• We versterken de algemene voorziening en het voorliggend veld en willen deze beter in beeld krijgen, houden
en benutten.
• Realiseren van een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen en/of het
voorliggend veld.
• We zorgen voor een passend aanbod voor algemene- en maatwerkvoorzieningen.
• We introduceren per 2022 resultaatgericht werken intern en bij relevante samenwerkgingspartners.
• Bij aanbestedingen sluiten we de bekostigingsvorm van de maatwerkvoorziening aan op de kenmerken
van de doelgroep, op het betreffende product en de daarbij behorende inhoudelijke beleidsdoelen. Voor
bepaalde doelgroepen met ontwikkelingspotentieel willen we inzetten op resultaatgerichte bekostiging.
Voor doelgroepen waarvan van tevoren vaststaat dat de beperkingen toenemen met de tijd kan taakgerichte
bekostiging juist geschikt zijn om voortdurende aanpassing van de indicatie te voorkomen.
• We gaan naar minder gecontracteerde aanbieders en sluiten langdurige contracten af.
• We laten na contractering van partners geen nieuwe partijen toe.
• We stellen bij aanbestedingen in het sociaal domein een norm vast met betrekking tot de overhead- en
winstmarges die door gemeente gecontracteerde dienstverleners redelijkerwijs mogen hanteren.
• We realiseren voor de maatwerkvoorziening dagactiviteiten met arbeidsmatige activiteiten een integrale
aanpak in de uitvoering van de Wmo met de Participatiewet.
• We werken aan de kwaliteit van het proces van verstrekking complexe hulpmiddelen en de samenwerking met
een andere gemeente als de inwoner verhuisd.
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3.6.3 Hoe gaan we dit bereiken?
Versterken hulpvraag centraal, eigen kracht en netwerk
• De klantmanagers leren en verbeteren. In dit proces nemen we mee dat de klantmanager de inwoner centraal
stelt, waar mogelijk de regie laat houden over zijn hulpvraag en de uitgangspunten van de Nieuwe Route
hanteert.
• Procesbegeleiders begeleiden planbijeenkomsten waarin alle betrokkenen samen besluiten wat er nodig is om
de situatie te verbeteren.
• Wij versterken de eigen kracht van inwoners door de inwoner die schoonmaakondersteuning aanvraagt, waar
relevant, eerst naar behandeling, zoals 1e lijns ergotherapie, als voorliggende oplossing te verwijzen. Vanuit
behandeling wordt ingezet op het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoner, waardoor
de inwoner mogelijk zelfredzamer wordt waardoor een maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning
(voor een deel) overbodig is
• De ‘hoe’ vraag met betrekking tot hoe kunnen we het sociale netwerk meer inzetten bij een hulpvraag van de
inwoner werken we verder uit.
Versterken algemene voorzieningen en voorliggend veld
• We versterken algemene voorzieningen door het opzetten van een algemene voorziening was- en
strijkservice.
• We versterken het voorliggend veld door de behoefte aan geschikte gelijkvloerse (rolstoelgeschikte)
woningen en seniorenwoningen voor inwoners met beperkingen mee te nemen in de woonvisie en de
prestatieafspraken met Mercatus.
• We krijgen de algemene voorzieningen en het voorliggend veld beter in beeld door enerzijds deze
voorzieningen en activiteiten op te nemen in Steunwijzer. Dit doen we in beperkte mate. Het gaat om die
voorzieningen en activiteiten die de mogelijkheid bieden om een maatwerkvoorziening af te schalen.
Anderzijds vervult het sociaal loket hierbij, in samenwerking met partners, een belangrijke rol.
• We willen de algemene voorzieningen en het voorliggend veld beter benutten:
- Door goede randvoorwaarden voor de klantmanagers te creëren. Zij moeten tijd en kennis hebben om
de eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk en de algemene voorzieningen goed te benutten en in
te zetten. Ook kennis van de scheidslijn tussen de Wmo, Wlz, Zvw en de Participatiewet ed. is van belang.
Dit leidt mede tot een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen en/of het
voorliggend veld;
- Door partner van de algemene- en maatwerkvoorziening te stimuleren om met elkaar en met de gemeente
samen te werken rondom de hulpvraag van de inwoner en te zorgen voor een integrale en effectieve
ondersteuning. Indien mogelijk sluiten zij aan bij inwoners initiatieven en reguliere mogelijkheden om zo een
passend en innovatief aanbod van (algemene) voorzieningen te ontwikkelen. Deze eisen en voorwaarden
nemen we mee bij inkoop- en subsidietrajecten.
Zorgen voor passend en overzichtelijk aanbod, resultaat centraal en passende bekostigingsvormen
• Via de gecontracteerde en gesubsidieerde partners zorgen we voor voldoende en passend aanbod van
algemene- en maatwerkvoorzieningen. De eisen en voorwaarden om de ondersteuning tijdig in te zetten,
op maat en flexibel te bieden is meegenomen in de inkoop- en subsidietrajecten. Ditzelfde geldt voor alle
genoemde zaken die we willen bereiken, zoals het centraal stellen van de inwoner en zijn hulpvraag.
• De resultaatgerichte werkwijze en nieuwe bekostigingsvormen nemen we mee in de inkooptrajecten.
Ditzelfde geldt voor de voorwaarden om goed te sturen op resultaten, samenwerking, innovatie en kwaliteit.
De Belevingsgerichte dagactiviteiten (doelgroep ouderen en dementerenden) en de Dagactiviteiten NAH
(doelgroep niet aangeboren hersenletsel) gaan we taakgericht bekostigen. De Begeleiding en Arbeidsmatige
dagactiviteiten (doelgroep arbeidsmatige leeftijd) gaan we resultaatgericht bekostigen.
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• De langere contractduur en het maximale aantal te contracteren aanbieders nemen we mee bij de
inkooptrajecten.
• Wij verwijzen toetreders tot de markt naar de hoofdaannemer. Het aanbod moet van toegevoegde waarde zijn
voor de inwoner en de hoofdaannemer.
• Bij aanbestedingen bepalen we vooraf wat een vast marktconform tarief voor de te leveren dienstverlening
is. Hierin verwerken we de normstelling voor overhead en winst. Daarnaast nemen we contractueel op dat
de jaarcijfers / jaarrekening van een aanbieder (en haar samenwerkingspartners) opvraagbaar zijn. Zodat het
mogelijk is financieel onderzoek te doen en het gesprek aan te gaan.
• Via een lean traject concretiseren we resultaatgericht werken, de resultaat- en taakgerichte
bekostigingsvormen en de integrale aanpak in de uitvoering van de Wmo met de Participatiewet voor de
maatwerkvoorziening Arbeidsmatige dagactiviteiten.
• Gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren en leveranciers maken afspraken met elkaar en werken samen in het
naleven van deze (landelijke) afspraken. Dit draagt bij tot een betere service voor de inwoner.

3.6.4 Hoe gaan we dit monitoren?
• Passendheid ondersteuning: percentage van de inwoners wat een Wmo-voorziening heeft ontvangen en het
(helemaal) eens antwoord op de stelling; "De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag"
(bron: Cliëntervaringsonderzoek / doelmatigheidsonderzoek Wmo)
• Effectiviteit ondersteuning: percentage van de inwoners wat een Wmo-voorziening heeft ontvangen en het
(helemaal) eens is met de stelling “Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil”
(bron: Cliëntervaringsonderzoek / doelmatigheidsonderzoek Wmo)
• We monitoren het doel ‘groei afremmen’ via de reguliere planning & control cyclus.

3.7		 Inwoners met complexe problematiek krijgen passende ondersteuning (regionaal)
3.7.1 Wat willen we bereiken?
Regionaal zorglandschap
Het regionale zorglandschap Wmo Flevoland richt zich op de ondersteuning van inwoners met een
kwetsbaarheid en/of een ondersteuningsvraag door psychische problemen, verslaving en/of een lichte
verstandelijke beperking. Deze mensen helpen we om zo veel mogelijk naar een normale leefsituatie te komen.
Regionaal kader zorglandschap Wmo 2020-2026 is vastgesteld
Het Regionaal kader zorglandschap Wmo 2020-2026 is in 2020 door alle gemeenteraden van Flevoland
vastgesteld. Het is daarom niet nodig om dit beleid via het deelplan opnieuw vast te stellen. Hieronder staan de
belangrijkste kaders opgenomen en voor meer achtergrond wordt verwezen naar het Regionaal kader.
Inwoners blijven zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving
Dit betekent dat inwoners waar mogelijk in hun wijk blijven wonen en zelf eigenaar zijn van hun plan. Hierbij
zetten we de ondersteuningsbehoefte voorop in plaats van de diagnose. Eigen regie, inzet op kansen en
het aansluiten bij wat iemand wil en kan zijn belangrijke voorwaarden voor herstel. Doorverwijzing naar het
beschermd wonen of de maatschappelijke opvang is alleen mogelijk als thuis wonen niet (meer) verantwoord of
veilig is. Opvang of 24-uurszorg duurt in dat geval zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk. We zorgen voor
continuïteit in de begeleiding en voor flexibiliteit in op- en afschalen. Zorg en ondersteuning zijn dicht bij huis,
passend, persoonlijk en gericht op alle aspecten van het leven.
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We zorgen voor een warme, soepele overgang voor kwetsbare inwoners tussen wonen in een instelling
en wonen in de wijk
Die overgang is nu nog te groot. We willen een warme, soepele ontvangst in de wijk. We beseffen dat bepaalde
wijken veel sociale woningbouw hebben. Hier komen naar verhouding veel mensen te wonen met een
psychische kwetsbaarheid. Deze wijken verdienen onze bijzondere aandacht.

		 Doelen

		

		

In 2026 is er een passend aanbod van regionale beschermd wonen voorzieningen,
tussenvoorzieningen en lokaal basisaanbod voor de inwoners met complexe problematiek.
In 2026 stromen mensen uit beschermd wonen terug naar de gemeente van herkomst met een
plan waarin is geregeld wat ervoor nodig is om zelfstandig(er) te kunnen wonen en leven.

3.7.2 Wat gaan we hiervoor doen?
• Wij versterken draagkracht en draagvlak in wijken, zodat inwoners zich er welkom voelen.
• Wij zorgen voor passende huisvesting en beschikbaarheid van voldoende woningen.
• Wij zorgen voor een gedifferentieerd en gespreid aanbod van ambulante en (hoog)specialistische zorg en
ondersteuning.
• Wij zorgen voor de inzet van cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid van de omgeving.
3.7.3 Hoe gaan we dit bereiken?
Draagkracht en draagvlak in wijken en dorpen
• Er is voldoende en adequate lokale ambulante begeleiding in de eigen woonomgeving. Hierbij is ook het
informele netwerk (familie, buren) betrokken. Verbinding en een soepele overgang tussen ambulante
begeleiding en behandeling is van belang.
• We gaan stigmatisering en uitsluiting tegen en laten niet te veel concentratie ontstaan van kwetsbare
inwoners in een wijk. De woningcorporatie zorgt door directe bemiddeling en door betrokkenheid bij de
uitstroomtafel voor het vinden van een juiste plek voor de inwoner en voor spreiding in wijken en dorpen.
De welzijnsorganisatie ondersteunt bij een zachte landing in de nieuwe woonomgeving.
• We hebben oog voor de inwoners in de wijken en zorgen dat zij hun signalen en zorgen kunnen melden bij de
betrokken zorgaanbieder. Ook legt de nieuwe bewoner samen met zijn begeleider contact met inwoners in de
wijk om kennis te maken.
• Elke gemeente brengt de lokale basis op orde. Wij zorgen bijvoorbeeld voor een goed welzijnsaanbod,
preventie, vroegsignalering, integratie in de wijken en terugvalvoorzieningen dicht bij huis.
• Via de Uitstroomtafel zorgen wij met de inwoner voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor een zachte
landing in dorp of wijk.
• We spreiden 24-uursvoorzieningen op een meer evenwichtige manier passend bij de vraag. Dit zorgt dat
mensen gemakkelijker binding houden met hun gemeente van herkomst en hun informele netwerk.
Huisvesting en beschikbaarheid van woningen
• We ontwikkelen tussenvoorzieningen en onderzoeken vormen van geclusterd wonen.
• Flevoland doet mee aan het landelijke actieprogramma Weer Thuis. Er komen regionale bestuurlijke afspraken
tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties over het beschikbaar stellen van woningen, het
versnellen van de uitstroom uit 24-uursvoorzieningen en op het beperken van de instroom.
• We bouwen 24-uursvoorzieningen gefaseerd en gedeeltelijk af en om.
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Aanbod van ambulante begeleiding
• Via de gecontracteerde aanbieders van begeleiding is voldoende en passende (hoog)specialistische
ondersteuning beschikbaar ook voor niet planbare hulpvragen.
• Voor inwoners die een terugval krijgen of die tijdelijk meer hulp of toezicht nodig hebben zijn
terugvalvoorzieningen beschikbaar.
• Er is 24 uur per dag begeleiding bereikbaar en beschikbaar.
• Wij zetten in op het voorkomen van huisuitzettingen door het vastleggen van samenwerkingsafspraken met
lokale ketenpartners. Als er toch sprake is van een woningontruiming, dan zijn wij verantwoordelijk voor de
afvoer en opslag van inboedels als die nog in de woning aanwezig zijn. De uitvoerende taken die hierbij horen
besteden wij in principe uit, maar een combinatie van zelf uitvoeren en uitbesteden kan ook aan de orde zijn.
Dit wordt uitgewerkt in een werkproces.
• Wij onderzoeken in Noordoostpolder of Housing First een oplossing is voor de aanpak van dak- en
thuisloosheid.
• Wij zorgen voor een inloopvoorziening waar mensen met complexe problematiek terecht kunnen voor advies
en activiteiten.
Ervaringsdeskundigheid
• Er is een pool van ervaringsdeskundigen die wordt ingezet om mee te denken met beleidsontwikkeling en
signalen te geven over mogelijke knelpunten in de lokale ondersteuningsstructuur.
3.7.4 Hoe gaan we dit monitoren?
Er is een regionale monitor Uitvoeringsprogramma zorglandschap Wmo ontwikkeld. Het gaat hierin om
monitoring van de hoofddoelen van het Regionaal kader Zorglandschap Wmo Flevoland. De hoofddoelen, zoals
in de vorige paragrafen ook uitgewerkt, zijn:
• Versterking draagkracht en draagvlak wijken, zodat inwoners zich welkom voelen
• Huisvesting en beschikbaarheid van voldoende woningen
• Een gedifferentieerd en passend aanbod dat regionaal goed gespreid is
• Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid van de omgeving
De monitor geeft sturingsinformatie op hoofdlijnen. De verzamelde gegevens vormen de basis voor
(aanpassingen in) het beleid zorglandschap. Het biedt inzicht in de effecten van ingezet beleid, de
ambulantisering en het streven naar herstel en wonen in de wijk. Het brengt de regionale en lokale situatie in
beeld. Het laat zien in welke mate het aanbod aansluit op de vraag. Gemeenteraden ontvangen de monitor
jaarlijks ter informatie.

3.8		 Een effectieve beschermingsketen bij de aanpak van huiselijk geweld
3.8.1 Wat willen we bereiken?
Samen met de centrumgemeente Almere faciliteren wij maatschappelijke organisaties om huiselijk geweld
te voorkomen en te bestrijden. Veilig Thuis Flevoland (VTF) sturen wij aan via het Bestuurlijk Overleg Sociaal
Domein6 (BOSD). Via een beschermingsketen werkt onze uitvoering samen met lokale partners als ook regionale
partners zoals VTF, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Politie en Reclassering Nederland.

6

Het BOSD bestaat uit de wethouders van de Flevolandse gemeenten en ambtelijke ondersteuning.
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		 Doelen
 In 2026 zijn minder inwoners het slachtoffer van huiselijk geweld
		 (aantal zorgmeldingen gemiddeld per kwartaal 2019: 122 / 2020: 116 / 2021: 102).
 In 2026 is er door vroegsignalering minder heftige en complexe casuïstiek.

3.8.2 Wat gaan we hiervoor doen?
• We hebben een duidelijke toegang.
• We hebben een sluitende lokale keten.
• We hebben een sterke perspectiefregie op complexe casuïstiek.
• We zijn deel van een sterke regionale samenwerking.
• We hebben een sterke verbinding met Openbare Orde en Veiligheid, IGW en het voorliggend veld.
3.8.3 Hoe gaan we dit bereiken?
• We zetten in op preventie door het onder andere vroeg signaleren van huiselijk geweld en daarmee het
voorkomen van escalatie.
• We monitoren de gemaakte afspraken met de verschillende lokale en regionale maatschappelijke organisaties
(waaronder Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming) en leggen dit vast in een lokaal addendum
waarin taken en verantwoordelijkheden staan beschreven.
3.8.4 Hoe gaan we dit monitoren?
• Dashboard Veilig Thuis Flevoland
(Aantal meldingen en adviezen gemiddeld per kwartaal 2019: 122 / 2020: 116 / 2021: 102).

3.9		 Wij houden toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid
3.9.1 Wat willen we bereiken?
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van voorzieningen die zij aan haar inwoners
biedt in het kader van de Wmo. Deze verantwoordelijkheid maakt onderdeel uit van het toezichtstelsel sociaal
domein. Het toezicht kan inzicht bieden in welke risico’s daarvoor een bedreiging vormen. Het signaleert risico’s
en agendeert deze op de juiste tafel. De overheid moet ook handhavend optreden bij het niet naleven van regels.
Op die manier staat toezicht ten dienste van de doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg en het behoud van
vertrouwen van inwoners en hun omgeving in de hulpverlening en de rol van de overheid.
Er is aandacht voor de belangen van de inwoner
Het is belangrijk om oog en oor te hebben voor inwoners en hun naasten die te maken hebben met een
toezichtsonderzoek. Een dergelijk onderzoek kan impact hebben op de inwoner en zijn omgeving. Zo nodig
wordt nazorg georganiseerd.
Toezicht moet onafhankelijk en onpartijdig zijn
Signalen worden snel onderzocht. Hierbij is het belangrijk of dit te herleiden is naar objectiveerbare feiten.
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De kwaliteit van ondersteuning die inwoners ontvangen is op niveau
Kwaliteitseisen zijn het fundament van toezicht Wmo. Het moet duidelijk zijn welke algemene kwaliteitseisen
en welke specifieke kwaliteitseisen voor een aantal Wmo-voorzieningen er minimaal worden toegepast. Het
toezicht op kwaliteit is belegd bij GGD Flevoland. Deze heeft de kwaliteitseisen vanuit de wet uitgewerkt. Het
moet niet gaan over wie er gelijk heeft en wie er een fout heeft gemaakt, maar over wat er precies is gebeurd
zodat ervan geleerd kan worden. Het gaat om het op peil houden of verhogen van de kwaliteit van zorg.
Informatie wordt gedeeld in het belang van kwaliteit en veiligheid
In het belang van de kwaliteit van zorg en de veiligheid van cliënten wordt informatie gedeeld. Het gaat om
de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de toezichthouder rechtmatigheid en de toezichthouder
calamiteiten. Maar ook tussen de toezichthouder die onderzoek doet naar signalen over een regionaal
ingekochte Wmo-voorziening en een lokale toezichthouder die onderzoek doet naar signalen over een lokaal
ingekochte Wmo-voorziening. De gemeente is aangesloten bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).
Alle signalen over fraude en misbruik komen bij het IKZ terecht. Het IKZ zorgt voor verrijking van de signalen.
Verrijking vindt plaats door naslag in openbare en gesloten bronnen. Vervolgens gaat de meest geëigende partij
ermee verder. Als gemeente krijgen wij meer informatie dan dat wij lokaal beschikbaar hebben. Hierdoor kunnen
wij effectiever optreden.
De middelen worden verantwoord besteed
Dit noemen we het toezicht op de rechtmatigheid. Dit toezicht wordt uitgevoerd door de gemeente. De
toezichthouder vormt zich aan de hand van jaarrekeningen en het gesprek met de aanbieder een oordeel over
de rechtmatigheid. Uit dat onderzoek komt ook naar voren hoe de ingezette middelen in verhouding staan tot
het winstpercentage. Bij afwijkende percentages kan dit een indicatie zijn voor afwijkende kwaliteit van zorg. Dit
kan aanleiding zijn voor verder onderzoek.
De rol van de toezichthouder en andere betrokken disciplines is duidelijk
Toezicht bestaat uit meerdere onderdelen en er zijn diverse disciplines bij toezicht betrokken. Het moet duidelijk
zijn welke onderdelen er zijn, wat de rol van de toezichthouder is en wat de rol van de overige disciplines is die
betrokken zijn.
De bestuurlijke rol is duidelijk
Het bestuurlijk perspectief houdt in dat de bestuurder erop toeziet dat de
toezichthouder het proces beheerst. Dat informatie boven tafel komt, dat
verantwoordelijkheden helder worden, dat de juiste snelheid wordt gehanteerd in
relatie tot de politieke verantwoordelijkheid waaronder het beheersbaar houden
van eventuele maatschappelijke onrust. Er moet rekening gehouden worden met
verantwoordelijkheden van centrumgemeente, regiogemeenten en gemeenten
onderling. Voor die situaties waarbij calamiteiten over de gemeentegrenzen heen
spelen, is een scenario toegevoegd aan de bestaande Gecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdings Procedures van de veiligheidsregio Midden Nederland (GRIP).
Het betreft de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen
hulpverleningsdiensten verloopt waaronder ook de communicatie.
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		 Doelen
 We bevorderen de kwaliteit van onze voorzieningen
 Wij hebben zicht op een verantwoorde besteding van middelen
 Gemelde calamiteiten en geweldsincidenten worden onderzocht door een onafhankelijke partij

3.9.2 Wat gaan we hiervoor doen?
• We borgen dat er aandacht is voor de belangen van de inwoner.
• Wij waarborgen de onafhankelijkheid door de rollen en taken te beschrijven.
• Het gemeentelijk toezicht op de rechtmatigheid gaan we doorontwikkelen.
• De gemeente bespreekt samen met de GGD de doorontwikkeling van de toezicht op kwaliteit.
• We delen informatie met het IKZ.
• We verduidelijken de rol van de toezichthouder en andere betrokken disciplines.
3.9.3 Hoe gaan we dit bereiken?
• Er wordt een lokaal uitvoeringsplan toezicht opgesteld waarin bovengenoemde onderdelen worden
uitgewerkt.
• Wanneer uit het uitgevoerde toezicht blijkt dat de onderzochte organisatie niet of niet volledig voldoet aan de
eisen in de wet of de gestelde kaders, kunnen handhavende maatregelen genomen worden.
3.9.4 Hoe gaan we dit monitoren?
• GGD Flevoland levert een keer per twee jaar een evaluatie op. Hiermee krijgen wij zicht op de uitvoering van
het toezicht op de kwaliteit van voorzieningen en de aanpak van calamiteiten en geweldsincidenten. Op basis
hiervan kan beleid en uitvoering aangepast worden.
• De gemeente monitort op de rechtmatigheid en de toezichthouder levert een evaluatie op.

3.10 Het Wmo- en Volksgezondheidsbeleid past binnen de financiële kaders
3.10.1 Wat willen we bereiken?
De groei is afgeremd en de uitgaven in het sociaal domein zijn gestabiliseerd
We hebben te maken met oplopende financiële tekorten in het sociaal domein in combinatie met een
toename van het aantal cliënten Wmo. Dat komt door het in werking treden van het abonnementstarief en
een toenemende ondersteuningsvraag in de toekomst. Als gemeente hebben we beperkt invloed op het aantal
inwoners dat een beroep doet op de Wmo en de daarbij behorende kosten. Die beperkte invloed oefenen we
uit in een aantal maatregelen. De maatregelen dragen bij aan een financieel houdbaar stelsel. Deze maatregelen
voorkomen onnodige instroom in de Wmo en realiseren tijdige uitstroom uit de Wmo. Dit gaat niet ten koste
van passende ondersteuning of het toepassen van maatwerk voor de inwoner. Ook bekostigen we geen
ondersteuning waar we niet verantwoordelijk voor zijn. We willen zo de groei afremmen en de uitgaven in het
sociaal domein stabiliseren.
Ook zijn er maatregelen nodig die leiden tot een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering voor onszelf, alsook
van onze partners. We gaan met onze huidige partners in gesprek over verbetering van de dienstverlening, dan
wel verlaging van de kosten. Alleen zo houden we onze lasten beheersbaar.
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Regionaal
• We voeren de regionale transformatie en uitvoering van beschermd wonen budgetneutraal uit binnen
de kaders van de decentralisatie uitkering en de regionale begroting Flevoland. Dat doen we op basis van
gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit.
• We voeren de lokale taken rond transformatie en invulling van beschermd wonen uit binnen de financiële
kaders die de gemeenteraad hiervoor vaststelt.
• We financieren de kosten voor Maatschappelijke opvang, Openbare geestelijke gezondheidszorg en
Vrouwenopvang tot 1 januari 2026 uit het regiobudget.

		 Doelen

		

		


In 2024 bereiken we voor de Wmo de financiële taakstelling, zoals opgenomen in het
Uitvoeringsplan ‘Grip op het sociaal domein’.
Het uitvoeren van de Wmo en Volksgezondheid blijft binnen de door de gemeenteraad
vastgestelde financiële kaders.
Wij geven uitvoering aan het Regionaal kader zorglandschap Wmo 2020-2026.

3.10.2 Wat gaan we hiervoor doen?
• We nemen maatregelen op het gebied van de Wmo en Volksgezondheid die passen binnen de beschikbare
financiële middelen.
• Wij stimuleren aanbieders om doelmatigheid en innovaties toe te passen en samenwerking te zoeken met
partijen.
• We bekostigen geen ondersteuning Wmo waar we niet verantwoordelijk voor zijn.
Regionaal
• Centrumgemeente Almere maakt een meerjarenbegroting waarbij de consequenties van de afbouw van het
budget BW duidelijk worden en waarbij inzicht ontstaat over het al dan niet in stand blijven van een regionaal
overschot BW.
• Er vindt regionaal een heroverweging plaats van incidentele uitgaven uit het overschot BW die een structureel
karakter hebben gekregen.
• Wij maken met het oog op het objectieve verdeelmodel vanaf 1 januari 2023 afspraken met de gemeenten
in Flevoland over de bekostiging van regionale voorzieningen met financiële verdeling, solidariteit en het
vormgeven van de landelijke toegankelijkheid.
• Wij verwerken het lokaal beschikbare budget in een lokaal meerjarig financieel kader.
• Tot in ieder geval 1 januari 2026 blijft Maatschappelijke opvang, Openbare geestelijke gezondheidszorg en
Vrouwenopvang een verantwoordelijkheid van centrumgemeente Almere.
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3.10.3 Hoe gaan we dit bereiken?
• De maatregelen op het gebied Huishoudelijke ondersteuning, Begeleiding en Dagactiviteiten Wmo pakken
we op zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan ‘Grip op het sociaal domein’. De maatregelen op de overige
onderdelen Wmo, zoals de woonvoorzieningen, zijn en worden meegenomen in de memo (Financiële)
effecten abonnementstarief.
• We stimuleren aanbieders om doelmatigheid en innovaties toe te passen via inkooptrajecten die naast
kwaliteit van ondersteuning ook bijdragen aan de financiële beheersbaarheid van de ondersteuning.
• We gaan regres plegen bij cliënten die na 1 januari 2019 een ongeval hebben gehad en waarbij een derde
aansprakelijk is voor het ongeval. Wanneer een derde aansprakelijk is voor een ongeval waardoor wij op grond
van de Wmo-maatwerkvoorzieningen moeten verstrekken, dan kunnen wij deze kosten terug claimen bij de
letselschadeverzekeraar van de veroorzaker van de schade (derde).
• We gaan scherper indiceren met aandacht voor het perspectief van de inwoner en/of waar mogelijk afschalen
van voorzieningen of opschonen van voorzieningen die onder de Wlz vallen. We zorgen voor voldoende
kennis over de scheidslijn van de Wmo met andere wetten, zoals de Wlz en de Zvw, en voorzieningen. We
zoeken bij individuele casussen waarbij we de scheidslijn strikt(er) willen hanteren de samenwerking op met de
medewerkers van andere wetten en organisaties en ondersteunen de inwoner waar mogelijk naar de passende
ondersteuning buiten de Wmo.
Regionaal
• Per 1 januari 2023 vallen nieuwe cliënten die beschermd wonen nodig hebben onder de verantwoordelijkheid
van de lokale gemeenten. De gemeenten ontvangen hiervoor ook lokaal de middelen. Bestaande cliënten
blijven onder verantwoordelijkheid vallen van de centrumgemeente die hiervoor de middelen ontvangt. In het
Regionaal kader Zorglandschap Wmo is echter vastgelegd dat het specialistisch intramuraal beschermd wonen
een regionale verantwoordelijkheid blijft. Dat betekent dat de centrumgemeente verantwoordelijk blijft
voor inkoop, financiering, contractmanagement en het toelaten van nieuwe aanbieders voor de regionale
voorzieningen beschermd wonen. Ook voor de bijbehorende taken over de toegang (GGD), handhaving
(gemeente Almere) en toezicht (GGD) blijft de centrumgemeente verantwoordelijk. Grote voordelen hiervan
zijn bundeling van kennis en expertise en voldoende schaalgrootte voor specialistische voorzieningen.
• Voordat gewerkt kan worden aan afbouw van voorzieningen en de meer evenredige spreiding ontstaat,
moeten een aantal randvoorwaarden georganiseerd zijn. Het gaat hierbij om het terugdringen van de
wachtlijst beschermd wonen. De populatie die nu beschermd woont versneld laten uitstromen. De plaats van
tussenvoorzieningen binnen het zorglandschap moet helder zijn en duidelijkheid over de bekostiging daarvan.
De kwaliteit van de dienstverlening van de huidige zorgaanbieders moet in beeld komen. Dit wordt regionaal
uitgewerkt.
• Tot in ieder geval 1 januari 2026 blijft Maatschappelijke opvang, Openbare geestelijke gezondheidszorg en
Vrouwenopvang een verantwoordelijkheid van centrumgemeente Almere.
• De gemeenten in Flevoland stellen een om-, op- en afbouwplan voorzieningen op.
• De gemeenten in Flevoland zetten in op het uitgangspunt 'uitstroom naar de gemeente van herkomst, tenzij'.
3.10.4 Hoe gaan we dit monitoren?
• We monitoren de doelen via de reguliere planning & control cyclus
• Regionale planning&controlcyclus met sturingsrapportage.
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4. LANDELIJK, REGIONAAL EN LOKAAL KADER
In dit hoofdstuk wordt de samenhang van het betreffende beleidsterrein (Wmo/Gezondheid, Minima,
Participatie) met het landelijk, regionaal en lokaal kader beschreven.

4.1 Landelijk kader
De basis voor dit beleidsplan zijn onderstaande wet- en regelgeving. Deze maken gemeenten verantwoordelijk
voor een aantal taken. De uitvoering van dit beleidsplan vindt plaats binnen de kaders van onder andere deze
wetten.
• Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: de Wmo draagt bij aan de ondersteuning van zelfredzaamheid en
participatie van inwoners met een beperking, chronische psychiatrische- of psychosociale problemen.
• Wet publieke gezondheid (WPG): de Wpg draagt bij aan het bevorderen van de samenhang binnen
de publieke gezondheidszorg en de afstemming met de curatieve gezondheidszorg. Daarnaast zijn we
verantwoordelijk voor geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
• Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang: In lijn met het advies van de commissie
Dannenberg wordt in Nederland volop gewerkt aan sociale inclusie door mensen met een psychische
kwetsbaarheid zoveel mogelijk te huisvesten in de wijk.
• VN-verdrag Handicap: Inclusie vraagt een bepaalde betrokkenheid bij onze inwoners, met of zonder
beperking. Ook is het belangrijk om te werken aan bewustwording over inclusie. Een verandering in het
denken van gemeenten, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over toegankelijkheid voor
mensen met een beperking is nodig. Wij omarmen daarom het VN-verdrag handicap.

4.2 Regionaal kader
• Gezamenlijke visie vanuit cliëntperspectief op de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland
Onze visie op gezondheid is dat inwoners ondersteund worden in het vermogen om om te gaan met fysieke,
emotionele en sociale levensuitdagingen. Dit met zoveel mogelijk eigen regie. Zorg en het ontzorgen worden
daarbij zo dichtbij, zo thuis mogelijk geboden. De gezondheidszorg in Noordelijke Flevoland is gericht op
samenwerking, innovatie en behoud van basiskwaliteit, waarbij de inwoner centraal staat.
• Instandhouding publieke gezondheidsdienst GGD Flevoland
De belangrijkste taken die de GGD uitvoert (voor de gemeenten) zijn:
- Algemene gezondheidszorg zoals infectieziekte bestrijding, de openbare GGZ (vervuilings- en
verwaarlozingssituaties), medische milieukunde (preventie en acties m.b.t. gezondheidsrisico’s in binnen en
buitenmilieu), centrum seksuele gezondheid, hygiënezorg, reizigersvaccinaties
- Jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar;
- Ambulancezorg
- Monitoring gezondheidsgegevens bevolking
- Adequate organisatie GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
- Adequate organisatie van epidemiebestrijding
• Regionaal kader zorglandschap Wmo 2020-2026 is in 2020 door alle gemeenteraden in Flevoland vastgesteld.
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4.3 Lokaal kader
• Beleidsplan sociaal domein: Doen wat werkt!
- Jeugdbeleid
- Participatiebeleid
- Minimabeleid
• Woonvisie
• Grip op het sociaal domein
• Omgevingsvisie (in ontwikkeling)
• Subsidiebeleidsplan
• Beleid schulddienstverlening
• Sportbeleid
• Integraal veiligheidsbeleid
Bewaking van het aanbod eerstelijnszorg
• Waarborgen van de spoedpost huisartsen
• Betrokkenheid huisartsen
• Organisatie van de zorgketen
• Adequate informatievoorziening
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5. FINANCIËN
In dit hoofdstuk worden de begrote bedragen en bijbehorende dekking 2021-2024 opgenomen.
2021

2022

2023

2024

(primitieve
(primitieve
begroting)
begroting
		 2021)

2020

(primitieve
begroting
2021)

(primitieve
begroting
2021)

(primitieve
begroting
2021)

Investeren in kanteling

300.000

-

-

-

-

Innovatiefonds zorg

25.000

25.000

-

-

-

Parkeervoorzieningen
gehandicapten

-1.450

850

830

810

810

Wmo - rolstoelvoorzieningen

125.341

-

-

-

-

Wmo - vervoersvoorzieningen

425.273

379.708

385.592

391.477

391.477

Wmo - woonvoorzieningen

1.172.531

1.449.136

1.464.979

1.481.204

1.481.204

Volksgezondheid

1.793.202

1.894.124

1.843.014

1.793.014

1.793.014

731.926

884.048

890.926

876.009

851.009

16.874

-

-

-

-

6.136

-

-

-

-

69.243

95.594

95.539

103.582

103.582

3.146.864

2.953.167

2.945.949

2.964.493

2.939.493

-244.350

-364.311

-189.549

60.451

210.451

Maatwerk Wmo natura
immaterieel

2.510.543

3.324.602

3.377.782

3.433.650

3.433.650

Dagbesteding 18+

1.471.468

1.428.460

1.336.206

1.243.951

1.243.951

Netwerkondersteuning

640.730

653.316

653.316

578.316

503.316

Toezicht - en adviescommissies

136.766

56.659

56.659

56.659

56.659

2.076.243

1.301.017

1.073.977

993.977

993.977

535.794

559.554

559.554

509.554

459.554

91.913

91.913

-

-

-

15.518.747

14.732.837

14.494.774

14.487.147

14.462.147

Maatschappelijke zorg
Ouderenbeleid
Programma subsidie
vrijwilligers
Sociaal culturele
accommodaties
Wmo - huishoudelijke
ondersteuning
Opvang en beschermd wonen
Wmo

Ondersteuningstructuur
Maatschappelijk welzijn en
vitaliteit
Aanpak gezondheidsachterstanden
Eindtotaal
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6. RISICOANALYSE
De inhoudelijke en financiële risico’s, genoemd in het Beleidsplan Sociaal Domein worden hiervoor zover
mogelijk nader gespecificeerd.

Mogelijke budgetoverschrijdingen door openeinderegeling Wmo
We zien dat de vraag naar ondersteuning vanuit de gemeente oploopt. De groei van de vraag naar
ondersteuning, ligt hoger dan de beschikbare middelen. Vanuit het Rijk hebben wij de opdracht om
alle ondersteuning die binnen de gestelde wetten valt, te bekostigen. Hierbij is voor een deel sprake van
openeinderegeling, bijvoorbeeld bij de inkoop van maatwerkvoorzieningen (zorg in natura) waar onder andere
gewerkt wordt met inspanningsgerichte financiering van aanbieders, maatwerkvoorzieningen die middels PGB
verstrekt worden. Door te werken met een financiële regeling waarbij geen budget plafond wordt toegekend, of
waarbij de fluctuaties in cliëntenaantallen beperkt gestuurd kunnen worden, kunnen uitgaven blijven oplopen.
Beheersing
Iedere openeinderegeling vraagt om een eigen aanpak/beheersmaatregel. Deze beheersmaatregelen staan in dit
deelplan. Het college is aan zet wanneer deze beheersmaatregelen uitgevoerd worden en wanneer er bijsturing
nodig is. Wanneer deze maatregelen niet het beoogde effect bereiken, is de gemeenteraad aan zet om bij te
sturen. Ook wanneer het beleid niet binnen de financiële kaders wordt uitgevoerd, is de gemeenteraad aan zet
om bij te sturen. Echter is onze invloed wel beperkt, in verband met de financiële verplichtingen die voortkomen
vanuit wetgeving.
Aantal indicaties per jaar Wmo

2018

2019

2020

Medio 2021

Huishoudelijke hulp

643

697

846

945

Hulpmiddelen rolstoel

85

90

93

115

Hulpmiddelen vervoer

250

263

280

300

Hulpmiddelen wonen

373

402

361

341

Ambulant Wmo dagactiviteiten

202

184

178

154

Ambulant Wmo begeleiding

483

485

516

545

Tussentijdse aanpassingen wet- en regelgeving
Door het tussentijds aanpassen van wet- en regelgeving door het Rijk kunnen voor gemeenten de beleidsvrijheid
op bepaalde gebieden worden ingeperkt en de kosten stijgen voor de uitvoering van dit beleid. Wanneer je
als gemeente niet volledige beleidsvrijheid hebt, kan je ook niet volledig sturen op kosten. Dit is voor de Wmo
gebeurd met de invoering van het abonnementstarief Wmo.
Meer kosten door invoering abonnementstarief Wmo
Vanaf 1 januari 2020 geldt een uniform abonnementstarief van € 19,- per maand voor huishoudens die gebruik
maken van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo (exclusief opvang en beschermd wonen). Dit is ongeacht het
inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Een tussenvariant van het abonnementstarief
startte al in 2019. Er gold per 1 januari 2019 een uniform abonnementstarief van € 17,50 euro per vier weken.
Door deze wetswijziging doen steeds meer inwoners een beroep op voorzieningen uit de Wmo, zoals met name
huishoudelijke ondersteuning, en dalen de inkomsten uit de eigen bijdrage.
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Beheersing
Via de VNG ondernemen wij actie en brengen in beeld wat de gevolgen zijn van dit abonnementstarief voor onze
gemeente. Door deze actie hopen wij dat het Rijk de wetgeving hiervoor aanpast.
De financiële gevolgen van het rijksbeleid zijn in beeld voor Noordoostpolder en verschillen per voorziening.
Het effect van het abonnementstarief blijven we de komende jaren monitoren. De gemeenteraad wordt hierin
meegenomen.
Afhankelijk van de gevolgen is actie ondernomen of gaan we actie ondernemen conform maatregelen in het
Uitvoeringsplan ‘Grip op het sociaal domein’ en dit deelplan. Als het Rijk het abonnementstarief in zijn huidige
vorm niet afschaft kunnen extra beheersmaatregelen nodig zijn.
Meer kosten Veilig Thuis Flevoland
Veilig Thuis Flevoland is onder invloed van groeiende eisen (o.a. Meldcode) vanuit het Rijk gegroeid. Het risico
bestaat dat deze extra taken niet kostendekkend vanuit het gemeentefonds gefinancierd kunnen worden.
Beheersing
Wij brengen de gevolgen van rijksbeleid in beeld voor Noordoostpolder en voor de andere Flevolandse
gemeenten. Afhankelijk van deze gevolgen ondernemen we actie. De gemeenteraad wordt hierin meegenomen.
Meer kosten gemeenschappelijke regeling GGD
Het risico bij de gemeenschappelijke regelingen is in dit geval de groei van de GGD. Deze groei komt
hoofdzakelijk voort uit extra taken. Het besluit om extra taken te beleggen bij de GGD ligt landelijk. Deze extra
taken kunnen niet altijd kostendekkend gefinancierd worden uit het gemeentefonds.
Covid-19
Het is onzeker hoe de bestrijding en gevolgen van de pandemie(en) in de toekomst georganiseerd en
gefinancierd wordt. Dit wordt landelijk besloten. Wanneer dit met het gemeentefonds gefinancierd wordt bestaat
het risico dat dit niet kostendekkend zal zijn. Dit geldt mogelijk ook voor indirecte kosten.
Beheersing
Wij brengen de gevolgen van rijksbeleid in beeld voor Noordoostpolder. Afhankelijk van deze gevolgen
ondernemen we actie. De gemeenteraad wordt hierin meegenomen.
Polarisatie Gezonde leefstijl
Een gezonde leefstijl valt altijd binnen de vrije keuze van het individu. Gezondheidsachterstanden komen vaker
voor bij mensen met een sociaaleconomische achterstand. Dit zorgt voor polarisatie tussen mensen met
een gezondheidsachterstand en mensen met een gezonde leefstijl in de meer welvarende groepen van de
samenleving. Het stimuleren van een gezonde leefstijl kan daarom zorgen voor een verder polarisatie waar de
welvarende klasse gezonder wordt en de minder welvarende klasse achter blijft. We zijn hierin ook afhankelijk
van landelijke campagnes van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Objectief verdeelmodel doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar
gemeenten
Vanaf 1 januari 2023 vindt er een verandering plaats van de verdeling van de rijksmiddelen beschermd wonen via
een landelijk verdeelmodel op basis van objectieve maatstaven. Dit objectieve verdeelmodel wordt vanaf
1 januari 2023 geleidelijk ingevoerd. Het is onderdeel is van de herijking van het gemeentefonds. De verdeling
voor beschermd wonen (BW) kent twee ingroeipaden: een van de historische verdeling naar objectieve verdeling
tussen regio’s, met een in groeipad van 10 jaar om met name de herinrichting van BW vorm te geven. Het tweede
in groeipad, binnen de regio’s, hangt samen met de doordecentralisatie naar gemeenten: straks moeten alle
gemeenten in staat zijn om BW voor ‘hun’ inwoners te bekostigen. Deze verschuiving groeit naarmate oude
klanten uitstromen. Het uitstroomprofiel is per regio echter anders, denk aan het aandeel dat uitstroomt naar de
Wet langdurige zorg (Wlz). Op 1 januari 2032 wordt de laatste stap gezet en is sprake van een budget dat volledig
wordt verdeeld op basis van een objectief verdeelmodel. Maatschappelijke opvang blijft in ieder geval tot
1 januari 2026 onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten vallen.
Resultaat objectief verdeelmodel voor gemeenten in Flevoland
Op basis van voorlopige berekeningen is het de verwachting dat de gemeenten in de regio Flevoland ongeveer
22% minder budget voor beschermd wonen ontvangen via het nieuwe objectieve verdeelmodel. Het huidige
budget van de centrumgemeente Almere is € 41,4 miljoen en dit neemt af naar € 32,7 miljoen. Zowel voor de
lokale gemeenten als voor de centrumgemeente is een korting op het budget voor beschermd wonen daarom
een risico. Er is sprake van een in groeipad van 10 jaar, dus het volledige effect van de korting is niet direct aan de
orde. Dit neemt niet weg dat de regionale begroting heroverwogen moet worden en dat de uitgaven aangepast
moeten worden aan de toekomstige inkomsten.
Overgang cliënten naar Wlz
Met ingang van 2021 is het macrobudget beschermd wonen met structureel € 495 miljoen verlaagd in verband
met de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis. De (financiële)
verantwoordelijkheid voor deze cliënten verschuift als gevolg van deze wetswijziging van gemeenten naar het
Rijk. De overgang naar de Wlz in Flevoland is rond de 45% en daarmee hoger dan de verwachte overgang van
30% van de cliënten.
Scheve verdeling van voorzieningen
De beschikbaarheid van intramurale voorzieningen voor beschermd wonen is nog niet evenredig gespreid
over de regio. We willen de voorzieningen meer spreiden over de regio. In een aantal gemeenten, waaronder
Noordoostpolder, zijn in verhouding veel beschermde woonvoorzieningen. Afbouw zal dan ook voornamelijk
moeten plaatsvinden in die gemeenten, terwijl mogelijk in de andere gemeenten opbouw moet plaatsvinden.
Waar mogelijk worden ‘natuurlijke momenten’ gekozen voor het verplaatsen of afbouwen van reguliere plaatsen
beschermd wonen.
Beheersing
Wij brengen de gevolgen van rijksbeleid in beeld voor Noordoostpolder en de andere gemeenten in Flevoland.
Afhankelijk van deze gevolgen ondernemen we actie. Dat doen we door, in samenwerking met de VNG en
andere gemeenten, moties in te dienen bij het Rijk. De gemeenteraad wordt hierin meegenomen.
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7. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
7.1 Trends en ontwikkelingen Wmo
Vergrijzing en ontgroening
Er is sprake van een sterke vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Jongeren trekken weg uit onze regio en
van de ouderen stijgt de levensverwachting. Het aantal mensen met dementie zal naar verwachting stijgen. Dat
komt door de toegenomen levensverwachting en de grote groep mensen (babyboomers) die door hun leeftijd
de komende jaren een groot risico hebben op dementie.

Dubbele vergrijzing en de veranderingen in de maatschappij
Trends als de dubbele vergrijzing (meer ouderen, met een langere levensverwachting), afbouw van de
intramurale zorg, het scheiden van wonen en zorg, de ambulantisering van de GGZ, de transformatie van
beschermd wonen naar beschermd thuis, arbeidsmigratie en de huisvesting van statushouders, zorgen voor een
grotere druk op de woningmarkt. Bovendien zien ouderen vaak op tegen verhuizen naar een kleinere woning en
kiezen ze er – soms erg laat – voor om hun woning aan te passen.
We kunnen deze ontwikkelingen niet tegengaan, maar er wel zo goed als mogelijk op inspelen. De
ontwikkelingen bieden namelijk ook kansen. De nieuwe generatie ouderen is bijvoorbeeld in het algemeen
hoger opgeleid, welvarender, mobieler en actiever dan de eerdere generatie ouderen. Zij willen gezond en vitaal
oud worden, het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving.

Beperkingen
In 2016 had 3% van onze inwoners een gehoorbeperking, 3% een gezichtsbeperking, 7% een mobiliteitsbeperking en 10% had minimaal één beperking. In Flevoland was dit respectievelijk 3%, 5% en 9% en in
vergelijking met Nederland respectievelijk 5%, 6% en 10%.
De arbeidsmarkt verandert
Vrouwen en oudere werknemers maken een steeds groter deel uit van een krapper wordende arbeidsmarkt.
Bovendien verandert de vraag van inwoners: ouderen geven hun geld anders uit dan jongeren en moeten op
een andere manier worden benaderd. We zien ook dat jongeren meer wegtrekken uit Noordoostpolder, terwijl
zij hard nodig zijn om de leefbaarheid een impuls te geven. Dit heeft veel impact op wonen, werken en leven in
onze gemeente. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe de komende jaren.
Armoede
Het aantal huishoudens dat in Nederland in armoede leeft neemt af, maar de groep in langdurige armoede
(langer dan vier jaar) neemt toe. De kans op armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden, lager
opgeleide hoofdkostwinners, niet-westerse huishoudens en bijstandsontvangers.
Stijging vraag naar ondersteuning
Landelijk is er een stijgende vraag naar ondersteuning, dat geldt ook voor Noordoostpolder. Bij de Wmo kan een
deel van de oorzaak gezocht worden in de invoering van het abonnementstarief. Daarnaast heeft het langer
thuis wonen van inwoners ook invloed op de ondersteuningsvragen. De uitvoering ziet door een combinatie
van het langer thuis wonen van inwoners en de vergrijzing een toename van inwoners met een zwaardere
ondersteuningsvraag en/of chronisch progressieve ziektebeelden. Dit leidt tot een toename van het verstrekken
van voorzieningen Wmo, zoals een toilet/douchestoel, fietsvoorzieningen, scootmobielen en units.
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7.2		 Trends en ontwikkelingen Volksgezondheid
Leefstijl
Psychische aandoeningen, hart- en vaatzieken en kanker zijn verantwoordelijk voor de grootste ziektelast.
De ziektelast is hoog als de ziekte vaak voorkomt, lang duurt, relatief ernstig is en/of veel sterfte veroorzaakt.
Hartziekten en diabetes zijn naar verwachting in 2030 de ziekten met de hoogste ziektelast. Landelijk zien we
dat minder mensen roken en meer mensen bewegen. Daarentegen zien we dat meer mensen te zwaar zijn.
De verwachting is dat in 2040 62% van de volwassen Nederlanders overgewicht heeft (VTV-2018).
Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20% van de ziektelast (RIVM).

Samenvatting leefstijl 19 jaar en ouder (bron: volwassenen- en seniorenenquete 2016)7
Noordoostpolder

Flevoland

Nederland

Goede ervaren gezondheid

76%

74%

76%

Gezond gewicht

50%

46%

49%

Matig overgewicht

35%

38%

35%

Voldoen aan de beweegnorm (NNGB)

59%

55%

63%

Voldoen aan de fitnorm

25%

21%

26%

Alcoholgebruik

83%

78%

82%

Roken

18%

18%

21%

NNGB: Nederlandse Norm Gezond Bewegen – minimaal 5 dagen per week 30 minuten matig intensief bewegen.
Fitnorm: minimaal 3 keer per week 20 minuten inspannende lichaamsbeweging.

Samenvatting leefstijl <19 jaar (bron: jij en je gezondheid 2018-2019)8
Noordoostpolder

Flevoland

Goede ervaren gezondheid

91%

90%

Normaal gewicht

76%

73%

Overgewicht

14%

16%

Roken (wekelijks of (bijna) dagelijks in de afgelopen drie maanden

4%

2%

Alcohol gedronken in de afgelopen drie maanden

33%

25%

Binge drinken in de afgelopen drie maanden

8%

4%

Eenzaamheid
In 2016 was in Noordoostpolder 29% van de inwoners van 19 jaar en ouder emotioneel eenzaam9 te noemen en
een 37% sociaal eenzaam.10 In vergelijking met Flevoland is dit respectievelijk 33% en 44% en in vergelijking met
Nederland 31% en 43%.

URL: https://ggdflevoland.docufiller.nl/docupage/view/ZHBhZzozMjky/f592df0e7de8a95aa5edd3d74b1909a5#page/1)
URL: https://ggdflevoland.docufiller.nl/docupage/view/ZHBhZzozMjkz/c44ecfcc79a22793e042f913d404111a#page/18)
9
Het ontbreken van een speciele intieme relatie/band, bijvoorbeeld het ontbreken van een partner of hartsvriend(in).
10
Het ontbreken van een ondersteunend netwerk/ondersteunende contacten
7
8
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Omgeving
Naast leefstijl zijn ook de sociale en fysieke omgeving van belang voor het tegengaan van ziektes. Zo dragen
ongunstige arbeidsomstandigheden en milieufactoren elk voor ongeveer 5% tot 6% bij aan de ziektelast.
Omgeving kan echter ook leiden tot betere gezondheid, bijvoorbeeld door het aantrekkelijk maken van
openbare ruimten voor fietsen, sporten en buitenspelen.
Risicogroepen
De tweedeling tussen gezonde mensen en ongezonde mensen en tussen de rijkere en de armere mensen groeit
(de zogenaamde sociaaleconomische gezondheidsverschillen). Voor de nabije toekomst verwachten we dat de
verschillen mogelijk groter worden. Veel effecten van de recente economische recessie, zoals werkloosheid, zijn
nu pas merkbaar en treffen vooral mensen met een lage opleiding en andere kwetsbare groepen.
Een lager opgeleide leeft gemiddeld 6 jaar korter dan een hoger opgeleide. Het verschil in goed ervaren
gezondheid is zelfs 19 jaar. Deze verschillen bleven de laatste 10 jaar ongeveer even groot. Voor 6 van de 10
uitkeringsgerechtigden zijn gezondheidsbelemmeringen een oorzaak voor het niet kunnen vinden van werk.
Circa 40% van de cliënten van het UWV heeft te kampen met GGZ-problematiek. Laaggeletterden (15% van de
bevolking) ervaren hun gezondheid als slechter, hebben minder kennis over ziekte, gezondheid en gezond leven,
zijn vaker ziek en maken meer gebruik van zorg. Zij hebben meer moeite met het volgen van therapie/hulp en
zelfzorg en op oudere leeftijd hebben zij een 1,5 maal groter sterfterisico dan de gemiddelde Nederlander. Hun
gezondheidsvaardigheden zijn kortom minder dan gemiddeld.
Statushouders
Gemeenten hebben ook te maken met statushouders die ze moeten huisvesten. Een goede gezondheid is
een belangrijke voorwaarde voor de integratie en participatie van statushouders. De vraag daarbij is welke
gezondheidsrisico’s statushouders specifiek lopen. De kans op psychische aandoeningen is vaak bekend. Er is
meer. Generaliserend komt er meer dan bij de gemiddelde Nederlander het volgende voor: diabetes roken,
hart- en vaatziekten, alcoholgebruik onder bepaalde doelgroepen, tandheelkundige problemen, gebrek aan
kennis over seksualiteit en gebruikelijke omgangsvormen, opvoedings- en opgroeiproblemen en verdrinkingen.
Onder deze groep is ook een gebrek aan inzicht hoe onze gezondheidszorg werkt (informatie afkomstig van de
VNG). Verschillende studies tonen aan dat de gezondheid van mensen met een migratieachtergrond (waaronder
statushouders) in het algemeen achterblijft bij die van de gemiddelde Nederlander.
Tot slot
Onze samenleving zal steeds meer ouderen, migranten en alleenstaanden kennen.
We worden ouder en leven vaker met een chronische ziekte. Er is lang niet altijd
sprake van beperkingen; chronisch zieken doen vaak maatschappelijk mee. De
meeste mensen met een chronische ziekte houden het liefst zelf de regie over hun
ziekte en zorg. Een deel redt dit niet of minder goed. Dit legt een grotere druk op
mantelzorgers dan voorheen.
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