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Inleiding

Samenvatting

Waarom een beleidsplan Sociaal domein?
Per 2015 zijn drie decentralisaties in werking getreden: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Hierdoor
kregen gemeenten meer verantwoordelijkheden.
In de Visienota Samen aan zet! Met elkaar bouwen
aan een inclusieve gemeente Drimmelen uit 2017,
is de volgende visie neergelegd:
“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving, waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, sociale
klasse, afkomst of beperking, in de gemeente
Drimmelen mee kan doen aan reguliere activiteiten op het gebied van onderwijs, participatie,
zorg en welzijn.“

Rekenkamer
De Rekenkamer West-Brabant heeft in opdracht
van de gemeenteraad Drimmelen in 2017 onderzoek gedaan naar de decentralisaties.
Vervolgens heeft de gemeenteraad het college
opgedragen de volgende adviezen over te nemen:
1. Maak een duidelijke keuze voor een integraal
en samenhangend beleid
2. Zorg voor een goede vertaling van visie en
uitgangspunten naar concrete doelstellingen
en prestatie-indicatoren en ga deze structureel
monitoren
3. Zorg in de eigen organisatie voor meer integraliteit in beleid en uitvoering

4. Stuur gerichter op de transformatie bij partners.
Met dit beleidsplan wordt uitvoering gegeven aan
1 en 2 en 3. Ook geeft dit beleidsplan een basis
om advies nummer 4 uit te voeren.

Landelijke Ambitie
Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen
hebben samen een ambitie geformuleerd in een
Interbestuurlijk Programma (2018): De afgelopen
jaren is de beleidsmatige en praktische aanpak
van zorg en ondersteuning, werk en inkomen,
aanzienlijk veranderd; de zogeheten transformatie
van het Sociaal domein. De kern hiervan is dat de
verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij mensen
- in hun straat, in hun buurt - ligt: bestuurlijk bij
gemeenten, praktisch bij professionals (en anderen
in de omgeving) die mensen concreet en levensbreed kunnen helpen hun problemen te verlichten
en op te lossen.

Gewenste dienstverlening
Om tot een dit beleidsplan te komen zijn er
3 sessies gehouden met inwoners, lokale organisaties en medewerkers van de gemeente over de
wensen en behoeften van onze inwoners. Hier zijn
3 thema’s en doelenbomen uitgekomen en uit
gebreid besproken:
1. Inwoners van Drimmelen staan centraal
2. Inwoners van Drimmelen kunnen meedoen
3. Inwoners van Drimmelen voelen zich veilig

Gemeenten hebben sinds 2015 meer verantwoordelijkheden in de ondersteuning van hun inwoners,
vanuit de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.
De gemeente Drimmelen wil haar inwoners de
ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Hiervoor is het belangrijk dat inwoners centraal staan
in het beleid en in de uitvoering van dat beleid.
Daarnaast willen inwoners meedoen en zich veilig
voelen. Ook hiervoor dient de gemeente Drimmelen te zorgen.
In dit beleidsplan staat hoe de gemeente Drimmelen dat doet of gaat doen vanuit die 3 wetten.
Inwoners staan centraal betekent dat de gemeente
goed luistert er erachter komt wat de inwoner
nodig heeft. De inwoner wordt zo goed mogelijk
geholpen zonder dat hij steeds weer zijn verhaal
hoeft te doen. Verschillende soorten ondersteuning worden op elkaar afgestemd. De mening van
cliënten over het beleid en over de ondersteuning
is belangrijk.
Inwoners kunnen meedoen betekent dat de
gemeente ervoor moet zorgen dat iedereen (naar
wens en vermogen) kan leren, studeren, werken,
sporten en meedoen aan andere activiteiten.
Hiervoor moet de gemeente werken aan sociale
cohesie en aan bewustwording op diverse gebieden. Maar ook toegankelijkheid van openbare
ruimte, gebouwen en clubs/verenigingen moet
gestimuleerd worden.

Ook wordt aangegeven dat de kosten voor de
gemeente zullen gaan stijgen. Maar er wordt ook
beschreven wat gedaan wordt om deze stijging te
beperken.
In de laatste hoofdstukken wordt beschreven hoe
gemeten wordt wat de effecten van dit beleid zijn.

Aanvullende informatie:
• Waar hij staat is ook zij van toepassing.
Waar ‘zijn’ staat is ook ‘haar’ van toepassing.
• Dit beleid is geschreven voor alle inwoners van
de gemeente Drimmelen. Als een inwoner contact
heeft met de gemeente of een andere dienstverlener, wordt de inwoner een cliënt.
• Bij de gemeente werken casemanagers Wmo,
casemanagers Werk en Inkomen en CJG-ers.
Als het gaat over al deze functies wordt gesproken over medewerker.
• Zorg is, in dit beleidsdocument, de (lichamelijke
en geestelijke) hulpverlening aan een cliënt door
een professional. Meestal gaat het hier over overname van taken.
• Ondersteuning is het helpen van een cliënt bij het
uitvoeren van taken.
• Dienstverlening is in dit beleidsdocument het
regelen van zaken voor een cliënt.

Leeswijzer
Dit beleidsplan is geschreven vanuit bovengenoemde thema’s. De doelenbomen geven
aan wat we met elkaar willen bereiken. Per doel is aangegeven welke instrumenten de
gemeente daarvoor inzet of gaat inzetten.
Dit beleidsplan beslaat 3 verschillende beleidsvelden:

Jeugdwet
4

Wmo

Inwoners voelen zich veilig betekent dat de
gemeente ervoor moet zorgen dat inwoners een
veilige woonomgeving hebben. Maar ook dat de
gemeente goed met hun vragen en gegevens
omgaat.

Participatie
NOTA BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN
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1. Het Sociaal domein
1.1.

1.2. Het Participatiewiel

Het Sociaal domein is van
iedereen

Het Sociaal domein omvat al het gemeentelijke
beleid ter ondersteuning van inwoners bij het
vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. Het
gaat om iedereen, niet enkel mensen met beperkingen, problemen met opvoeden of een uitkering.
Tijdens de sessies voor input voor dit beleidsplan zijn 3 thema’s genoemd die alle partijen zeer
belangrijk vonden:
1. De mens centraal gaat over de inwoner zien,
horen en met hem/haar samenwerken. Vertrekpunt is de specifieke situatie van de inwoner.
Bij zijn problemen en mogelijkheden moet een
maatwerk oplossing gevonden worden. Samenwerking tussen inwoner en professional is
daarbij belangrijk. De regie van ondersteuningstraject ligt zoveel mogelijk bij de inwoner.
2. Meedoen gaat over het elkaar ontmoeten en
het gevoel hebben ergens bij te horen. Ook
willen inwoners graag van betekenis zijn voor

anderen. Ook de kwetsbare inwoners van Drimmelen doen mee. Belangrijk daarbij is om goed
aan te sluiten op de mogelijkheden, talenten
en passies van inwoners. Want dan kan en wil
iedereen daadwerkelijk meedoen. De gemeente
en professionals hebben een rol om dit mogelijk te maken.
3. Veiligheid is voor inwoners in Drimmelen
belangrijk. Zij willen een thuis in prettige en
veilige omstandigheden waarin zij en hun kinderen goed kunnen leven en zich ontwikkelen.
Bij veiligheid spreken de inwoners over gevoel,
ervaringen en vertrouwen. Ze moeten kunnen
vertrouwen op de gemeente en de kwaliteit van
de ondersteuning. Ze willen een aanpak van
mishandeling en criminaliteit. Kinderen verdienen specifieke aandacht bij het thema veiligheid want dit is een doelgroep die afhankelijk
is van anderen met betrekking tot veiligheid.

Sociaal
Domein
Stopzetting

6

kwartaal

navraag

Zaken afgenomen
Derde
burger

mogelijk

Klachten

bezwaar
gegeven
uitkering
betreffende

directeur

nieuwe

stukken

In het Participatiewiel (van Movisie) staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal. Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien
in activiteiten en wettelijke kaders die participatie
bevorderen. Dit wiel is gebruikt tijdens de eerste
sessie voor input voor deze beleidsnota. Duidelijk
werd dat een inwoner niet denkt in wetten. Als een
inwoner te maken krijgt met problemen, zoekt hij
iemand die hopelijk zijn probleem kan oplossen.

Deze beleidsnota gaat over wetten: de Jeugdwet,
de Wmo en de Participatiewet. Uitgangspunt in
deze beleidsnota is de inwoner en zijn beleefwereld. De gemeentelijke regelgeving rondom deze
3 wetten worden in andere documenten, zoals
beleidsregels en verordeningen vastgelegd.
Andere vakgebieden die nauwe raakvlakken met
het Sociaal domein hebben, zoals (Passend)
onderwijs, Volksgezondheidsbeleid, Wet sociale
werkvoorziening en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening etc., zijn geen onderdeel van deze
beleidsnota. Hoewel we beleid op deze terreinen
natuurlijk wel zoveel mogelijk in samenhang uitvoeren.

Onderzoek aanvraagprocedure
besluit
beleid
behandeling
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1.3. Korte analyse beleid in de periode
2013 – 2018
In deze periode zijn diverse nota’s en beleidsnotities opgesteld. Veel professionals en vrijwilligers
hebben hard gewerkt aan de uitvoering van dit
beleid.
In alle beleidsnotities is aandacht besteed aan
zelfredzaamheid, samenredzaamheid, maatwerk en
inclusiviteit. Deze waarden dringen langzaam door
in de rest van de gemeentelijke organisatie en
ook bij onze inwoners. Inwoners claimen minder
het recht op voorzieningen en samen zoeken naar

8
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oplossingen is vaker normaal en prettig. Er is ook
ruimte voor maatwerk bij het zoeken naar werk in
de Participatiewet. Dit geldt echter minder voor
uitkeringen vanuit de Participatiewet. Hierin schrijft
de wet veelal voor wanneer een inwoner in aanmerking komt voor geld (uitkering, lening, toeslag
oid). De ruimte voor het zoeken naar oplossingen
is waar het gaat om de toekenning van bedragen
minder. Uit het rekenkameronderzoek bleek dat
inwoners over de uitvoering van de Participatiewet
minder tevreden waren.
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2. Inwoners van Drimmelen staan centraal
Hiernaast staat de doelenboom ‘Inwoners van Drimmelen staan centraal’ die we met een
vertegenwoordiging van inwoners en andere partijen hebben opgesteld. Het hoofddoel is vertaald in
subdoelen. De subdoelen zijn verfijnd in meerdere kleinere, concretere doelen. Per concreet doel noemen
we de instrumenten waarmee het doel bereiken.

2.1. Inwoners voelen zich gehoord
Om te begrijpen wat er aan de hand is luisteren
we naar de inwoner.

Inwoners van Drimmelen staan centraal

Inwoners voelen
zich gehoord

Inwoners ervaren
maatwerk

Inwoners ervaren dat
verwachtingen over en
weer helder zijn
(gemaakt)

Inwoners hebben
eigen regie

Inwoners voelen zich
serieus genomen

Inwoner kan ook geholpen
worden met oplossingen
die buiten de gebaande
paden liggen

Inwoners ervaren
wederkerigheid

Inwoners voelen
gerespecteerd in hun
eigen keuzes

Inwoners worden
geïnformeerd in
begrijpelijke taal

Contactpersonen voor
inwoners zijn
geen passanten

Inwoners voelen zich vrij,
gehoord en gerespecteerd

Inwoners ervaren de hulp
afgestemd op hun leven

Inwoners ervaren dat hun
problemen goed worden
opgepakt

De kring van de inwoner
wordt betrokken bij de
hulpvraag en er wordt
samengewerkt

Inwoners krijgen hulp bij
het bepalen welke hulp
zij nodig hebben

2.1.1. Inwoners voelen zich serieus genomen
Inwoners kunnen met hun vragen bij de gemeente
terecht. Daar worden ze geholpen.
2.1.1.1. Luisteren
Als een inwoner ondersteuning nodig heeft, zal
hij meestal zelf bepalen op welk gebied hij (als
eerste) ondersteuning wenst. Hij zal een vraag
formuleren. De vraag bepaalt welke medewerker
de inwoner te spreken krijgt. Dit is een medewerker die antwoord op de vraag kan geven. Deze
medewerker van de gemeente luistert en in veel
gevallen moet hij doorvragen om helemaal duidelijk te krijgen wat het probleem is. De medewerker
van de gemeente beschikt over de juiste technieken en attitude hiervoor.
Als het bijvoorbeeld gaat om ondersteuning
bij werk en inkomen wil de inwoner graag met
iemand contact die hem kan informeren hierover
en die een eventuele aanvraag kan aannemen
en afwerken. Hiermee heeft de inwoner zelf de
regie en neemt de gemeente de vraag serieus. De
medewerker van de gemeente kijkt ook ‘breder’

PLATFORM
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dan de vraag. Dat betekent dat de medewerker
het gesprek aangaat over andere leefgebieden en
kan signaleren of daar problemen zijn.
2.1.1.2. Burgerparticipatie
De gemeente Drimmelen betrekt bij het opstellen
van beleid zoveel mogelijk inwoners. We overleggen in een vroeg stadium met het Wmo-platform
ACTIELIJST
of het platform Sociale Zekerheid. Ook probeert de
gemeente andere inwoners of ervaringsdeskundigen te betrekken bij het maken van beleid.
De samenwerking met de beide platforms is
prettig. De discussies met de leden leveren regelmatig nieuwe inzichten op en hun inbreng wordt
zoveel mogelijk verwerkt in de beleidsdocumenten.
De platforms vergaderen regelmatig over uiteenlopende onderwerpen. Het Wmo-platform heeft ook
geadviseerd over het lokale Jeugdbeleid bij gebrek
aan een vorm van Jeugdparticipatie. Ook het
gezondheidsbeleid stond op de agenda van het
Wmo-platform. De platforms Sociale Zekerheid en
Wmo werken zoveel mogelijk samen bij onderwerpen die het hele Sociaal domein betreffen.
De gemeente Drimmelen merkt dat het moeilijk
is om andere inwoners en ervaringsdeskundigen
te betrekken bij het maken van beleid. Dit kan

sociale zekerheid
DRIMMELEN
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verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld: de
abstractheid van de onderwerpen (wat betekent
dit voor mijn situatie?), het twijfelen aan het nut
van inspraak (de gemeente doet niets met mijn
inbreng) of het kan liggen aan de tijdstippen en
media die de gemeente gebruikt.
De Gemeente Drimmelen blijft steeds zoeken naar
nieuwe manieren om inwoners bij het maken van
beleid te betrekken. Hiervoor werken we samen
met de coördinator Dorpsgericht werken en
externe organisaties. Ook worden landelijke ontwikkelingen gevolgd en goede voorbeelden vanuit
experimenten bij andere gemeenten gezocht.
Het vormgeven van inspraak bij het beleid met
betrekking tot de Jeugdwet vindt plaats in 2019.
2.1.1.3. Dorpsgericht werken
De Coördinator Dorpsgericht werken heeft veel
contacten met inwoners en lokale organisaties
over de leefbaarheid in de dorpen. Wat betreft de
sociale kant van de leefbaarheid werkt de Coördinator Dorpsgericht werken nauw samen met de
gemeentelijke medewerkers binnen het Sociaal
domein. Hier komen regelmatig concrete projecten
uit voort gericht op onder meer gezondheid en
bestrijden van eenzaamheid. Enkele voorbeelden
zijn: de Dementievriendelijke gemeente, ‘Neem
de stap, blijf vitaal’, Wandelchallenge, Creatief
Ontmoeten.
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2.1.2. Inwoners worden geïnformeerd in
begrijpelijke taal
Veel inwoners weten niet hoe het verkrijgen van
zorg en ondersteuning verloopt. Hierover dienen
ze voor iedereen leesbare en te begrijpen informatie te krijgen.
2.1.2.1. Toegankelijke informatie over het Sociaal

domein
Het is belangrijk dat inwoners weten wat de
gemeente hen te bieden heeft. Pas dan kan een
inwoner inschatten of de gemeente hem kan
helpen bij het vervullen van zijn wens/behoefte.
Deze informatie moet voor iedere inwoner bereikbaar en begrijpelijk zijn. Dat betekent dat informatie verkrijgbaar moet zijn via verschillende kanalen
en op verschillende manieren. De gemeente geeft
informatie over het Sociaal domein via de website,
via folders, via het huis-aan-huisblad, via de televisie, maar ook mondeling via het Wmo-loket of bij
de cliënten thuis.
Schriftelijke informatie is op B1 niveau geschreven;
eenvoudig taalgebruik dat voor de meeste mensen
te begrijpen is en voor iedereen prettig te lezen is.
2.1.2.2. Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid komt te veel voor in onze
gemeente. In samenwerking met ervaringsdeskundigen, de bibliotheek Theek5 en andere organisaties is beleid vormgegeven. Dit beleid bestaat o.a.
uit het aanbieden van lessen via het Digi-Taalhuis

en het trainen van diverse professionals op het
signaleren van laaggeletterdheid.
2.1.3. Inwoners ervaren dat hun
problemen goed worden opgepakt
Ondersteuning van onze inwoners staat voorop bij
het inrichten van werkwijzen en procedures om die
benodigde ondersteuning te regelen.

ACTIELIJST

ACTIELIJST

2.1.3.1. Meerdere loketten
De gemeente biedt haar dienstverlening aan via
diverse loketten. Inwoners met vragen over uitkeringen en bijstand kunnen terecht bij het Wmo-loket. Ook kunnen ze daar terecht voor vragen over
de Wmo. Mensen stellen ook andere vragen aan
het Wmo-loket bijvoorbeeld over de Wet Langdurige Zorg (WLZ), of Ziektekosten verzekeringswet
(Zvw) of CJG. De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het rapport van de rekenkamer en de aanbevelingen daaruit expliciet gekozen om het CJG
niet binnen hetzelfde loket te plaatsen, maar dit

bij het CJG te laten. Het CJG is telefonisch of per
mail rechtstreeks te bereiken. Het CJG gaat naar de
cliënten toe, het liefst bij hen thuis of op school.
Het loket is iedere morgen open, zonder afspraak.
’s Middags is het loket op afspraak bereikbaar.
De medewerkers proberen alle vragen te beantwoorden of verwijzen inwoners naar de juiste
organisaties. Om te benadrukken dat iedereen met
vragen over het sociale domein terecht kan bij het
Wmo-loket wordt de naam gewijzigd in Sociaal
loket. Hier zal in 2019 bekendheid aan gegeven
worden.
Als de vragen van de inwoner niet eenvoudig
beantwoord kunnen worden, volgt meestal een
afspraak met een CJGmedewerker, casemanager
Werk in Inkomen of casemanager Wmo. Deze
gesprekken vinden voor het CJG en de Wmo (keukentafelgesprek) vrijwel altijd bij de inwoner thuis
plaats. Intakes voor de participatiewet vinden
meestal plaats op het gemeentehuis, maar dit kan
ook thuis bij de inwoner.

Jeugdwet

Participatie

Wmo

Toegang
loket
geen

telefoon
email
0162-690120 via contactformulier
website

Participatie www.drimmelen.nl

Sociaal-loket
gemeentehuis

140162

gemeente@drimmelen.nl op gemeentehuis

Wmo

Sociaal-loket
gemeentehuis

140162

gemeente@drimmelen.nl bij cliënt thuis

CJG

website
www.cjgdrimmelen
geertruidenberg.nl

gesprek
bij cliënt thuis

Jeugdwet

Participatie

www.drimmelen.nl

Wmo
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2.1.3.2. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen
Geertruidenberg (CJG,) dat sinds 2010 in deze
gemeenten bestaat, heeft sinds de transitie van de
jeugdhulp een prominentere rol gekregen binnen
de hulp voor jeugd. Tot 2015 was het CJG vooral
gericht op de preventieve taken op het gebied
van zorg en welzijn. Sinds 1 januari 2015 zijn
gemeenten op grond van de jeugdwet verantwoordelijkheid voor de uitvoering van alle hulp voor
kinderen, jongeren en hun opvoeders (ambulante
hulpverlening, toegang tot specialistische hulp
en bereikbaarheid). De gemeenten Drimmelen en
Geertruidenberg hebben de toegang tot jeugdhulp
gezamenlijk georganiseerd in het CJG Drimmelen
Geertruidenberg.
Het CJG is gestart als netwerkorganisatie. De
diverse netwerkpartners, zoals Surplus, GGD en
MEE, stellen tot eind 2019 medewerkers met
diverse specialismen beschikbaar voor het CJG. In
2019 wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van
het CJG. Zie paragraaf 7.2.
Het doel van het CJG is te investeren aan de voorkant van de jeugdzorg (preventie en lichte ambulante hulpverlening) om dure zorg aan de achterkant (specialistische zorg) te beperken. Het kost
echter een aanzienlijke periode van enkele jaren
om deze omslag te maken en daadwerkelijk de
effecten te merken. Het is immers niet alleen aan
het CJG, maar ook aan alle samenwerkingspartners
(zorgaanbieders, huisartsen, kinderartsen, scholen
e.d.) om deze omslag te maken. De contacten met
de samenwerkingspartners zijn goed, maar dit
resulteert nog niet in een kostenbesparing. Ook
hier werken we de komende tijd actief, samen
met de andere gemeenten in de regio WestBrabant-Oost.
Om de toegang tot jeugdhulp zo laagdrempelig
mogelijk te houden, is het doel om de zichtbaarheid en bekendheid van het CJG in onze gemeente
te vergroten. Dit doen we door de inzet van
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externe communicatiemiddelen (oa. advertenties
in lokale bladen) en de verbetering van samenwerking met andere wettelijke verwijzers. Belangrijke
vindplaatsen van de behoefte aan jeugdhulp zijn
scholen en huisartsen. De samenwerking tussen
die verwijzers is essentieel en wordt versterkt
door onder meer de inzet van een POH-jeugd bij
huisartsen.
2.1.3.3. Cliëntervaringsonderzoeken
Omdat we willen weten hoe de cliënten de dienstverlening en ondersteuning ervaren, voeren we
Cliëntervaringsonderzoeken uit. Vanuit de Wmo
moeten gemeenten jaarlijks 10 verplichte vragen
stellen aan haar cliënten (steekproef ). De resultaten
van dit onderzoek publiceren we op waarstaatjegemeente.nl . Gemeente Drimmelen scoort hierin
goed. Cliënten zijn in het algemeen tevreden (7,4)
over de dienstverlening en geboden ondersteuning.
Vanuit Jeugd en de Participatiewet is ook behoefte
aan een beeld over de cliëntervaring. Voor Jeugd
wordt in samenwerking met de andere gemeenten
in het samenwerkingsverband WestBrabant-Oost
cliëntervaringen gemeten. Voor de participatiewet
zoeken we zelf naar een goede methode die representatief is en voldoet aan de privacy regelgeving.
Het eerste cliëntervaringsonderzoek onder cliënten
van de Participatiewet vindt plaats in 2019.
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2.2.1.1. Integrale toegang
Integraal is een synoniem voor alles, geheel,
compleet. De gemeente Drimmelen wil de situatie
van cliënten integraal onderzoeken, niet vanuit
iedere wet apart. In de praktijk blijkt namelijk dat
problemen van cliënten vaak op verschillende terreinen spelen en dat oplossingen dan ook vanuit
diverse regelingen moeten komen. Daarbij moeten
deze oplossingen op elkaar afgestemd worden om
effectief te kunnen zijn.

ACTIELIJST

2.2. Inwoners ervaren maatwerk
Mensen zijn verschillend. Daarom werken standaardoplossingen niet altijd voor iedereen. Maatwerk is nodig.
2.2.1. Inwoner kan ook geholpen worden met
oplossingen die buiten gebaande paden
liggen
Vaak bereiken inwoners het door hen gewenste
effect met een voorziening van de gemeente die
beschreven is in regelgeving. Soms lukt dit niet
en is iets anders nodig. Goed onderzoek en een
goede onderbouwing van de beslissing is dan erg
belangrijk.

Jeugdwet

Participatie

Wmo

Deze nota beschrijft het beleid m.b.t. 3 wetten: de
Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Hoewel
ondersteuning bieden het doel van deze wetten is,
zijn er toch per wet iets andere uitgangspunten.
In bijlage 2 wordt aangegeven hoe deze verschillen een plek krijgen in de integrale toegang.
In de praktijk blijkt dat cliënten de benadering
vanuit deze wetten als verschillend ervaren. De
Jeugdwet en Wmo bieden ondersteuning als cliënten die nodig hebben. De Participatiewet biedt
ondersteuning bij het vinden van werk, indien
nodig. Als financiële ondersteuning nodig is moet
de cliënt gerichte vragen beantwoorden en regelmatig bewijsstukken aanleveren.
Doordat gesprekken met de cliënt integraal van
aard zijn en over diverse onderwerpen kunnen
gaan, kan blijken dat een cliënt op meerdere
gebieden ondersteuning nodig heeft. De medewerker kan aangeven met wie de cliënt contact op
kan nemen of aanbieden dit contact voor hem te
leggen.
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2.2.1.2. Samenwerking
Om te kunnen bieden wat haar inwoner nodig
hebben werken we actief samen met onze inwoners en met onze partner-organisaties.
• Op beleidsniveau Samenwerking op beleidsniveau realiseren we bijvoorbeeld door inwoners en organisaties uit te nodigen input te
leveren. Ook ondersteunen we initiatieven
van inwoners en organisaties. Voorbeelden
daarvan zijn de Pluktuinen en het ondersteuningsprogramma van jonge mantelzorgers
van SWO. We staan ook open voor ‘Right to
Challenge’ en gaat graag in gesprek met inwoners die hier ideeën over hebben. Bij Right
to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken
van gemeenten overnemen als zij denken het
slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen
doen.
De samenwerking tussen het Sociaal domein
en andere beleidsterreinen is erg actueel.
Beleidsterreinen zoals Onderwijs en Schuldhulpverlening. Maar ook Verkeer en Vervoer
(bijvoorbeeld Automaatje) of Volkshuisvesting
(Beschermd Wonen). Ook bij de Omgevingswet
speelt het Sociaal domein een rol.
Bij signalen vanuit inwoners, partners of wetgever zoeken we elkaar op. Hierdoor is beleid
integraal en voorzien we in behoeften van
inwoners.
Wij werken ook samen met andere gemeenten
in het Sociaal domein. Hierdoor zijn kennisdeling en inkoopvoordelen mogelijk. Nadeel
van intergemeentelijke samenwerking is de
beperktere lokale inbreng.
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•

•

Met het sociale netwerk
Ook rondom cliënten is samenwerking belangrijk. In de omgekeerde toets is de samenwerking zichtbaar door het effect van de ondersteuning samen met de cliënt te bepalen.
Tijdens keukentafelgesprekken kijken we sterk
naar wat een cliënt of zijn sociale netwerk wel
kan en daar maken we afspraken over. Ondersteuning die de gemeente levert, is gericht
op het realiseren van die afspraken (resultaat
gericht) en is aanvullend op wat de cliënt nog
zelf en met zijn netwerk kan doen. Soms is
juist ondersteuning van het netwerk nodig om
de cliënt te helpen. Denk daarbij aan mantelzorgondersteuning of opvoedondersteuning.
Met andere dienstverleners Met andere dienstverleners die bij een cliënt actief betrokken
zijn, werken we ook samen. We onderzoeken
samen met de cliënt of andere dienstverlening nodig is. Hierbij kan gedacht worden
aan Schuldhulpverlening of het VIP voor het
zoeken naar geschikt vrijwilligerswerk.
Bij samenwerking rond een cliënt dienen alle
betrokkenen zich te houden aan de privacy
regels.

2.2.1.3. Omgekeerde toets
Nadat een inwoner zich meldt met een hulpvraag vindt er dus een gesprek plaats. Tijdens dit
gesprek zorgt de medewerker ervoor dat de cliënt
zich veilig voelt. De medewerker luistert naar de
cliënt en vraagt naar de mogelijkheden, talenten en passies van de cliënt. Om uiteindelijk te
bepalen wat er nodig is, gebruiken we de omgekeerde toets.
Dit is een methodiek waarmee professionals in het
Sociaal domein maatwerk kunnen leveren zonder
willekeur. De toets doet daarmee recht aan de
geest van de Participatiewet, de Wmo 2015 en de
Jeugdwet. Het begint met samen met de cliënt
te verkennen wat de cliënt nodig heeft en of dat
past binnen de grondwaarden van de verschillende
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wetten. Daarbij worden de mogelijke effecten van
een besluit in de volle breedte meegewogen. Pas
als dat helder is, komt de juridische toets. De
wetsartikelen dienen daarbij als instrumenten om
de grondwaarden van de wetten te borgen. En
omdat de grondwaarden van de wetten op elkaar
aansluiten, is integraal werken goed mogelijk.
De CJGmedewerkers, de casemanagers Werk in
Inkomen en de Casemanagers Wmo zijn in 2018
uitgebreid getraind in de omgekeerde toets. In 2019
en verder rollen we deze werkwijze verder uit.
Voor meer informatie over de omgekeerde toets,
zie bijlage 1.
2.2.1.4. Noodfonds
Door uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet
en Wmo krijgen inwoners de dienstverlening/
ondersteuning die nodig is. De gebaande paden
zijn hierdoor erg breed, gericht op maatwerkoplossingen. Soms lukt het niet om tijdig een (financiële) oplossing te bieden. Met het noodfonds
kunnen we oplossingen realiseren die ook nu nog
buiten de gebaande paden liggen. Het noodfonds
is een onderdeel van het Minimabeleid.
2.2.2. Contactpersonen zijn geen passanten
Het nodig hebben van ondersteuning kan ingrijpend zijn. Iemand krijgt dan met veel ‘vreemden’
te maken. Het is belangrijk dat deze mensen
betrokken zijn, ook al is er sprake van kortstondig
contact. We werken met een vaste casemanager
per cliënt zodat de situatie bekend is en we vervolgvragen snel kunnen beantwoorden.
2.2.2.1. T-shaped professionals
Een inwoner die ondersteuning wenst, bepaalt
zelf op welk gebied hij (als eerste) ondersteuning
wenst. Als het gaat om een deeltaxipas wil hij/zij
graag met iemand contact hebben die daarover
gaat. Deze medewerker kijkt echter ook ‘breed’.
Dat betekent dat de medewerker ook eventuele
problemen van de inwoner op andere leefgebieden
signaleert en daarover het gesprek aangaat met

ACTIELIJST

de inwoner. De CJGmedewerkers, de casemanagers Werk in Inkomen en de casemanagers Wmo
zijn T-Shaped professionals. Het zijn specialisten
op 1 vakgebied en in het contact met de inwoner
kunnen zij ook problemen op andere leefgebieden
signaleren en bespreken. Dit is relatief nieuwe
wijziging van de functie casemanager. Het behandelen van aanvragen en toetsen op doelmatigheid
en rechtmatigheid waren voorheen erg belangrijk.
Gebleken is goede ondersteuning vraagt om vaardigheden als luisteren, de juiste vragen stellen, de
vraag achter de vraag te ontdekken. De casemanagers merken dat ze hierdoor vaker ontdekken dat
er meer ondersteuning nodig is. Het regelen van
deze ondersteuning, vaak ook bij samenwerkingspartners en als nazorg, kost meer tijd. Daardoor is
het aantal cliënten (de caseload) dat een casemanager kan bedienen kleiner. Bij de Participatiewet
en bij het CJG heeft capaciteitsuitbreiding plaatsgevonden.
Indien nodig volgen medewerkers trainingen
waarmee ze gevraagde competenties kunnen ontwikkelen.

SPECIALIST

GENERALISTISCH

Inhoud
Inleiding / Samenvatting
Het Sociaal Domein
Inwoners staan centraal
Inwoners kunnen meedoen

2.2.3. De kring van de inwoner is betrokken bij
de hulpvraag en er wordt samengewerkt
Om de ondersteuning te laten slagen is afstemming en samenwerking met de mensen rondom de
cliënt nodig
2.2.3.1. Vraagverheldering
In gesprek met de cliënt is gelijkwaardigheid het
uitgangspunt. De medewerker stelt de cliënt zoveel
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mogelijk op zijn gemak en stelt open vragen. Vaak
blijkt dat er meer aan de hand is dan de hulpvraag
die de cliënt als eerste stelde. Veel cliënten vinden
het fijn om met een casemanager te praten.
Als een cliënt aangeeft enkel over zijn initiële
hulpvraag te willen praten, houdt de medewerker
hier rekening mee. Zolang de cliënt alle voor de
aanvraag benodigde informatie geeft, heeft weigering om andere vragen te beantwoorden geen
gevolgen voor de dienstverlening.
2.2.3.2. Mantelzorgondersteuning
Mantelzorg is de zorg door naasten. Kenmerkend
is de persoonlijke band tussen de mantelzorger en
zijn zorgvrager. Daarnaast gaat het om langdurige
zorg die onbetaald is. Er zijn veel mantelzorgers,
ook in Drimmelen. Zij leveren vaak de beste zorg
die een zorgvrager kan krijgen op de door de
zorgvrager gewenste tijdstippen. Wij vinden het
belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen en te
waarderen en doen dit samen met SWO. Hiervoor
is in 2015 Mantelzorgbeleid opgesteld. Het resultaat van dit beleid is dat we een steeds grotere
groep mantelzorgers bereiken en ondersteunen.
Daarnaast worden mantelzorgers actief betrokken
bij de vormgeving van eventuele andere ondersteuning die nodig is. Die andere ondersteuning
is aanvullend op mantelzorg of juist ter ontlasting
van de mantelzorger als deze overbelast is of
dreigt te raken.
Om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen
kunnen maatwerkvoorzieningen ingezet worden,
zoals dagbesteding of respijtzorg (logeren). De
zorgvrager wordt dan elders opgevangen, zodat
de mantelzorger even niet hoeft te zorgen. In
2019 wordt onderzocht hoe groot de behoefte is
aan respijtzorg en hoe deze ingevuld kan worden.
Op 8 november 2018 een motie ingediend om te
onderzoeken of een Respijthuis in Drimmelen gerealiseerd kan worden. Hiervoor is een budget van
€ 10.000,-- beschikbaar gesteld uit de reserve
Samen investeren in Drimmelen.

ACTIELIJST
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2.2.3.3. Dorpsteams
Ook voor de decentralisatie van de AWBZ waren
verschillende partijen die met zorg en welzijn
in Drimmelen te maken hadden, met elkaar in
gesprek. Na een gezamenlijk training zijn praktische
samenwerkingsafspraken gemaakt. Op beleids
niveau hoefde er weinig vastgelegd te worden
omdat de samenwerking in ieders visie en takenpakket paste. Er zijn regelmatig bijeenkomsten voor
deskundigheidsbevordering of gericht op verdere
kennisdeling. Eventuele problemen of onduidelijkheden worden in goed overleg opgelost.
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Aan de Dorpsteams nemen deel:

Het Wmo-loket

Wijkzusters, volwassenen- en ouderenzorg

Leden van de Dorpsteams zijn ook T-Shaped
professionals. Ze zijn specialist op hun vakgebied,
signaleren ook problemen op andere vakgebieden
en zorgen dat de inwoner ook hiervoor ondersteuning krijgt.
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Mantelzorgondersteuning en andere welzijnstaken

Algemeen Maatschappelijk Werk

Ondersteuning aan mensen met een beperking
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Ook de huisartsen en hun praktijkondersteuners
willen meer samenwerken met de Dorpsteams.

en gemeente, dienen gemaakte afspraken na te
komen.

Als een inwoner zich tot een lid van de Dorpsteams richt, kan hij ook eenvoudig ondersteuning
van andere dorpsteamleden krijgen. De leden van
de Dorpsteams lichten hun collega-dorpsteamleden in (in overleg met de cliënt) over de ondersteuningsbehoefte. Deze collega kan dan eenvoudig en snel de benodigde ondersteuning regelen.
Bijvoorbeeld als een maatschappelijk werker ziet
dat een huishouden vervuilt, kan hij een advies bij
een casemanager Wmo neer leggen die dan eenvoudig een indicatie voor HbH kan afgeven.

2.3.1.1. Tegenprestatie
Een tegenprestatie is een maatschappelijk nuttige
activiteit door mensen met een uitkering.
Aan mensen met een uitkering kunnen we een
tegenprestatie vragen. Hiervoor hebben we in
2015 een speciale de verordening Tegenprestatie
moeten opstellen. Daarin is beschreven wat een
tegenprestatie is, hoe deze opgelegd kan worden
en wat de gemeente kan zien als vrijwillige tegenprestatie.

2.2.3.4. Samenwerking rond de cliënt
Tijdens het keukentafelgesprek spreken we over
het netwerk van de cliënt. Wat zijn de mogelijkheden van de personen uit dat netwerk om iets in de
hulpvraag van de cliënt te betekenen. Om dit goed
te kunnen onderzoeken zijn veel leden van de
dorpsteams geschoold in Sociale Netwerkversterking. Ook zijn er vrijwilligers beschikbaar die zich
bezig houden met Sociale Netwerkversterking.
Het betrekken en stimuleren van het netwerk kan
deel uitmaken van de ondersteuning. Op deze
manier ontvangt een zorgvrager formele en informele ondersteuning die goed met elkaar samenwerkt. Als veel partijen betrokken zijn (complexe
casus) kan procesregie ingezet worden.

2.3. Inwoners ervaren dat
verwachtingen over en weer
helder zijn (gemaakt)

Hulp bij het Huishouden /dagbesteding/wijkverpleging

Voor veel inwoners is de wereld van zorg en
ondersteuning onbekend. Het is belangrijk dat we
aangeven wat de inwoner van ons kan verwachten
en wat we hem verwachten om teleurstellingen en
onvrede te voorkomen.

Wijkverpleging, volwassenen- en ouderenzorg

2.3.1. Inwoners ervaren wederkerigheid
We leggen duidelijk uit hoe processen verlopen; wat de cliënt moet doen om ergens voor
in aanmerking te komen. Beide partijen, cliënt
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Alle huidige cliënten verrichten al een vorm van
tegenprestatie. Zo zijn er cliënten die parttime
werken, omdat deze door allerlei medische beperkingen niet fulltime kunnen werken en daardoor
niet volledig uitstromen. Andere cliënten kunnen
vanwege in de persoon gelegen problematiek
(gezondheid, mentale weerbaarheid) maximaal vrijwilligerswerk verrichten. Ook dat is een vorm van
vrijwillige tegenprestatie. Mantelzorg voor partner
of kind zien wij ook als vrijwillige tegenprestatie.
Verplichte tegenprestatie leggen we ook op. Dat is
mensen overtuigen dat deelnemen aan trajecten
goed voor hen is. We hebben geen ervaring met
gedwongen tegenprestatie. Die is strikt gebonden
aan regels; geen arbeidsverdringing, maximaal 10
uur per week, maximaal 6 maanden binnen een
periode van 12 maanden en uitsluitend passend
bij de cliënt.
Als een cliënt weigert een tegenprestatie te
leveren, kan hij op zijn uitkering gekort worden.
2.3.1.2. Eigen bijdragen
Voor diverse voorzieningen is cliënt een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage maakt cliënten bewust van de kosten van een voorziening.
Hierdoor maakt een cliënt een afweging m.b.t. de
noodzakelijkheid van een voorziening en gaat een
cliënt veelal anders met een voorziening om.
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Het rijk bepaalt voor een groot deel het eigen
bijdrage-beleid. Sinds 2019 is deze niet meer
afhankelijk van het inkomen en is sprake van
een abonnementstarief. De enige beleidsvrijheid
die de gemeente heeft is het lager vaststellen
van de maximale periode bijdrage of om tot een
bepaald inkomen geen eigen bijdrage te vragen.
De gemeente kan besluiten geen eigen bijdrage op
te leggen in geval van zorgmijding of in geval van
problematische schulden.
De verwachting is dat het abonnementstarief een
aanzuigende werking heeft. Door de lage eigen
bijdrage verwachten we meer aanvragen voor
ACTIELIJST
Wmo-ondersteuning. We volgend de ontwikkeling
van het aantal Wmo-aanvragen in 2019.
2.3.2. Inwoners voelen zich vrij, gehoord en
gerespecteerd
Voor veel inwoners is het vragen om ondersteuning een grote stap. Bij contact met de gemeente
willen ze goed behandeld worden.
2.3.2.1. Bejegening
Wij willen ons steeds meer als dienstverlener
opstellen, minder als uitvoerder van wettelijke
taken. Daarbij hoort een vriendelijke bejegening
van mensen die die zich bij ons melden. Ook verwachten mensen deskundigheid en een duidelijk
antwoord op hun vraag. Uit diverse onderzoeken
blijkt dat de meeste mensen die contact hebben
met een medewerker uit het sociale domein
tevreden zijn. Er is echter een klein aantal mensen
(zeer) ontevreden. Dit kan verschillende oorzaken
hebben. Het is belangrijk dat de inwoners die zich
niet goed bejegend voelen dit kenbaar maken. Met
deze ervaringen verbeteren we onze handelswijze.
Met onafhankelijke cliëntadviseurs is afgesproken dat zij ontevreden cliënten weer met ons in
gesprek brengen.
Een oorzaak van ontevredenheid kan zijn: andere
verwachtingen van een inwoner. Grofweg 10 jaar
geleden was de aanspraak op sociale zekerheid
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geregeld via harde criteria en rechten. Als je
voldeed aan een criterium had je recht op een
voorziening. Dit gold altijd en voor iedereen. Nu
is er steeds meer sprake van maatwerk; wat is er
voor iemand nodig om een doel te bereiken. En
daarbij wordt ook nog sterk gekeken naar eigen
kracht en het sociale netwerk. Een aantal mensen
vinden dit niet eerlijk. Zij ervaren het vragen naar
eigen kracht en hun sociale netwerk als onnodig
en vervelend. Ook mensen uit een andere cultuur
zijn soms niet bekend met deze werkwijze.
Een andere oorzaak kan het overschatten van de
eigen kracht zijn. We vragen altijd wat een inwoner
nog zelf kan, met zijn netwerk en algemene voorzieningen. Soms geeft iemand aan te gaan informeren in zijn netwerk, of gebruik te gaan maken
van algemene voorzieningen. Dan is een melding
niet nodig. Als deze stappen niet genomen kunnen
worden of dat een algemene voorziening geen
oplossing biedt, kan de inwoner zich weer tot de
gemeente wenden. Dit gebeurt echter niet altijd
omdat het verwijzen naar een andere oplossing
als een afwijzing wordt ervaren. Nazorg kan in dat
geval nodig zijn. Zie 2.3.2.3
Verder wil de gemeente een laagdrempelige overheid zijn die haar inwoners ondersteunt op diverse
gebieden. Daarom blijft het voor de Wmo en de
participatiewet nog steeds mogelijk om zonder
afspraak een vraag aan een deskundige medewerker te stellen. Het Wmoloket is iedere ochtend
geopend.

ook steeds vaker voor, als cliënten dit willen.
Bij afwijzingen van aanvragen, wordt altijd eerst
gebeld met een cliënt. Dan kan de afwijzing persoonlijk worden toegelicht en komt de negatieve
beschikking niet als een verrassing.

wonen of opvang. Tijdens de intake, beter bekend
als het keukentafelgesprek, wordt ook gesproken
over de eventuele eigen bijdrage die een cliënt zal
moeten gaan betalen als hij gebruik gaat maken
van een voorziening.

2.3.2.2. Intake
De Wmo schrijft voor dat de casemanager de
behoeften, persoonskenmerken en de voorkeuren
van de cliënt onderzoekt. Daarna onderzoekt de
casemanager samen met de cliënt de mogelijkheden om op eigen kracht of met gebruikelijke hulp
zijn zelfredzaamheid of zijn participatie te verbeteren of te voorzien in zijn behoefte aan beschermd
wonen of opvang. Daarna komen de mogelijkheden van mantelzorg of hulp van andere personen
uit zijn sociale netwerk aan bod. Ook over de
behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger
van de cliënt wordt gesproken. Het gesprek gaat
ook over algemene voorzieningen of het verrichten
van maatschappelijk nuttige activiteiten. Indien
van toepassing onderzoekt de casemanager ook
de mogelijkheden van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en partijen op het gebied van publieke
gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen,
werk en inkomen, om te komen tot een zo goed
mogelijk afgestemde dienstverlening met het oog
op de behoefte aan verbetering van zijn zelfredzaamheid, zijn participatie of aan beschermd

Als een inwoner een uitkering komt aanvragen
wordt hem/haar in het algemeen eerst een training
aangeboden. Tijdens deze training komen diverse
zaken aanbod, zoals een cv opstellen en solliciteren, maar ook de rechten en plichten die bij een
uitkering horen. Meestal vindt daarna een uitgebreide intake plaats.
2.3.2.3. Nazorg
Nazorg is in het algemeen het informeren naar het
welzijn van de cliënten na levering van een voorziening of het afronden van een hulpverleningstraject.
Nazorg is een belangrijk instrument om de cliëntervaring te meten en om de correcte levering en
de kwaliteit van de dienstverlening te controleren.
Nazorg heeft daarnaast ook een preventieve functie.
Nazorg is ook gewenst wanneer mensen gevraagd
worden hun eigen kracht, mogelijkheden binnen
hun netwerk en/of algemene voorzieningen te
onderzoeken. Een aantal mensen voelen zich na
een dergelijk verzoek van een gemeentelijke medewerker niet meer welkom bij de gemeente. Nazorg
is dan van belang om er zeker van te zijn dat er

ACTIELIJST

In het sociale domein krijgen cliënten vaste
casemanagers toegewezen. Dus bij iedere nieuwe
vraag kan de cliënt terecht bij zijn casemanager
die op de hoogte is van de situatie van de cliënt.
Dit werkt drempelverlagend en geeft de gemeente
een menselijk gezicht.
De casemanager van een cliënt communiceert
zo direct mogelijk met een cliënt. Er wordt liever
gebeld dan een brief geschreven. Mailverkeer komt
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een oplossing voor het probleem gevonden is.
Voor nazorg is binnen de huidige bezetting weinig
tijd. In de bijlage zit een plan van aanpak voor
nazorg. Het beleid m.b.t. tot nazorg zal in 2019
verder ontwikkeld worden.
2.3.2.4. Klachten
De gemeente Drimmelen kent een mogelijkheid om
klachten in te dienen. Klachten kunnen mondeling bij de klachtencoördinator of schriftelijk (per
brief of digitaal) ingediend worden. Als iemand
niet tevreden is over de manier waarop de klacht
mondeling behandeld werd, dan kan hij de klacht
alsnog schriftelijk in dienen. Op de website van
de gemeente staat de procedure duidelijk uitgelegd en is een klachtenformulier geplaatst. Wij
nemen klachten altijd serieus en lossen deze zo
snel mogelijk op. Indien nodig zetten we mediation (conflictbemiddeling) in. Mediation is het in
gesprek brengen van partijen door een bemiddelaar om onderling tot een oplossing te komen.
2.3.2.5. Second opinion
Als er ondanks de gesprekken, de omgekeerde
toets, de cliënt het gevoel heeft dat hij/zij niet
goed geholpen wordt, kan ook onafhankelijke
cliëntondersteuning worden ingeschakeld. Deze
cliëntondersteuner denkt met de cliënt mee over
zorg en ondersteuning en begeleidt de cliënt
in een gesprek met een medewerker van de
gemeente. Ook kan de cliëntondersteuner zijn
beeld van de situatie schetsen en een advies aan
de casemanager geven over het te nemen besluit.
Dit werkt dan als een second opinion. Dit oordeel
neemt de casemanager Werk in Inkomen of de
casemanager Wmo mee in zijn besluitvorming. Als
de cliënt het dan nog niet eens is met de beschikking, kan hij/zij bezwaar aantekenen.

2.4. Inwoners hebben regie
Mensen willen een stem hebben bij het vormgeven
van de benodigde ondersteuning. Ze willen niet
dat alles voor hen wordt bepaald.
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2.4.1. Inwoners voelen zich gerespecteerd in
hun eigen keuzes
Mensen richten hun leven op een bepaalde manier
in. Daarvoor maken zij keuzes. De zorg en ondersteuning vanuit de gemeente wordt daar zoveel
mogelijk op afgestemd.
2.4.1.1. Keuzevrijheid
Het aangewezen zijn op zorg en ondersteuning
is een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven.
Daarom is het belangrijk dat de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk bij de wensen en behoeften
van de inwoner aansluit. Deskundigheid is belangrijk en een goede ‘klik’ tussen cliënt en hulpverlener. Daarom streven we naar ruime keuzemogelijkheden voor de cliënt bij Wmo-begeleiding, Hulp
bij het Huishouden en specialistische Jeugdzorg.
De inkoop van deze diensten wordt vanuit dit
doel vormgegeven (bijvoorbeeld door bestuurlijk
aanbesteden en open house). Door de ruime keuzemogelijkheden wordt er slechts weinig gebruik
gemaakt van een persoonsgebonden budget (pgb)
om zelf ondersteuning in te kopen.

2.4.1.3. Zorg in natura of pgb
Als een cliënt een pgb wenst, dient aan een aantal
voorwaarden voldaan te worden:
• Een cliënt moet in staat zijn het pgb goed te
regelen en beheren. Dit mag ook iemand uit
het netwerk van de cliënt voor hem doen.
• Een cliënt moet aan geven waarom hij een pgb
wil.
• De voorzieningen die met een pgb geleverd
gaan worden moeten van goede kwaliteit zijn
(veilig, doeltreffend en cliëntgericht).
Pgb’s voor jeugdhulp, begeleiding en HbH lopen
via de SVB. De SVB draagt zorg voor de betaling
van dienstverleners volgens de contracten die de
pgb-houder heeft afgesloten met die dienstverlener.
2.4.2. Inwoners ervaren de hulp afgestemd op
hun leven
De meeste inwoners willen graag hun manier van
leven behouden, ook als zij zorg en ondersteuning
nodig hebben.

2.4.2.1. Afstemming door omgekeerde toets
De omgekeerde toets (zie 2.2.1.3) stelt de cliënt
centraal, niet de regelgeving. Daardoor wordt
de ondersteuning afgestemd op de wensen en
behoeften van de cliënt.
2.4.3. Inwoners krijgen hulp bij het bepalen
welke oplossing zij nodig hebben
De meeste mensen verdiepen zich pas in ‘zorg en
ondersteuning’ als ze het nodig hebben. Dan blijkt
het bepalen wat je nodig hebt en hoe je dat regelt
vaak niet gemakkelijk te zijn.
2.4.3.1. Onafhankelijke cliëntondersteuning
De meeste inwoners weten waar en hoe ze de
benodigde ondersteuning kunnen regelen. Ze
melden zich bij de gemeente voor een uitkering als
ze geen inkomen hebben bijvoorbeeld. Voor een
aantal inwoners is vinden van het juiste kanaal
niet eenvoudig. Ook weten ze vaak niet welke
ondersteuning voor hen beschikbaar is. Sommige
inwoners vinden het moeilijk om hun zorgvraag te

Bij de inkoop van Wmo-voorzieningen zoals hulpmiddelen is de ‘klik’ minder belangrijk en kiest de
gemeente voor een meer traditionele manier van
aanbesteden. Door te kiezen voor 1 deskundige
aanbieder, met een goed assortiment, kan de prijs
laag blijven.
2.4.1.2. Goedkoop adequaat
Zorg en ondersteuning vanuit de Participatiewet, Jeugdwet of Wmo worden gefinancierd met
gemeenschapsgeld. Wij gaan hier zorgvuldig mee
om. Inwoners dienen de zorg en ondersteuning
te krijgen die ze nodig hebben en niet meer dan
dat. De uitvoering van de zorg en ondersteuning
moet adequaat zijn. Als er meerdere vormen
adequaat zijn, kiezen we voor de goedkoopste. Als
de cliënt liever een duurdere vorm van ondersteuning wenst, dient hij het verschil in kosten zelf te
betalen.
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In de gemeente Drimmelen wordt onafhankelijke
cliëntondersteuning uitgevoerd door medewerkers

Om deze inwoners te helpen is er onafhankelijke
cliëntondersteuning.
van MEE
Cliëntondersteuners staan naast de cliënt en geven
hem informatie, advies en voorlichting om een
hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in een
complex stelsel. Ook staan ze cliënten bij in het
contact met gemeenten, zorgkantoren, instanties
en aanbieders. Cliëntondersteuning kan eenmalig
zijn, maar kan ook periodiek nodig zijn gedurende
een korte of langere tijd. Zo mogelijk betrekt de
cliëntondersteuner het sociale netwerk bij het
zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie,
mantelzorgers en vrijwilligers.
De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in de
buurt en kan ook aanwezig zijn bij een gesprek
met een casemanager.
De gemeente is verantwoordelijk voor cliëntondersteuning op verschillende levensterreinen, zoals:
• Wmo-ondersteuning (zelfredzaamheid en
meedoen in de samenleving)
• Jeugd en gezin
• Werk en inkomen
• Wonen
• Onderwijs

of vrijwilligers van SWO

of Zorgbelang

Nederland

Uit de cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat veel
Wmo-cliënten niet op de hoogte zijn van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is ook het
landelijke beeld. Daarom gaat de VNG een communicatieaanpak ontwerpen die gemeenten kunnen
inzetten en inpassen in de lokale situatie. Zodra
deze gereed is gaan we hiermee aan de slag.
Uit de cliëntervaringsonderzoeken blijkt echter ook
dat cliënten in Drimmelen de juiste ondersteuning
krijgen of hebben gekregen. Dit bewijst dat niet
iedereen cliëntondersteuning nodig heeft.
Medewerkers van de gemeente bieden actief
cliëntondersteuning aan. Bij complexe casussen
waarbij niet duidelijk is welke ondersteuning nodig
is, schakelt de casemanager vaak onafhankelijke
cliëntondersteuning in. Dit natuurlijk in overleg
met de inwoner.
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3. Inwoners van Drimmelen kunnen meedoen
Drimmelen werkt aan een inclusieve samenleving waarbij iedereen kan meedoen. Inclusie betekent
de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten
en plichten. Dit vraagt om acties op verschillende gebieden: fysieke aanpassingen van de openbare
ruimte en gebouwen, een cultuurverandering waardoor mensen andere mensen niet meer uitsluiten,
ondersteuning bieden aan mensen die iets niet kunnen etc.
Meedoen is voor iedereen anders. De één wil zeer actief zijn (organiseren, deelnemen) en een ander
wil meer zijn ‘eigen ding’ doen. Maar vrijwel iedereen wil leuk wonen, lekker eten en drinken en leuke
dingen kunnen doen.

Inwoners van Drimmelen kunnen meedoen

Inwoners hebben de
gelegenheid om te
leren, studeren en
werken naar vermogen

Inwoners hebben de
gelegenheid om deel te
nemen aan sport,
vrijwilligerswerk en
cultuur

Inwoners hebben het
gevoel ergens bij
te horen

Inwoners kunnen zo
normaal mogelijk
meedoen

Inwoners worden
gestimuleerd om hun
mogelijkheden te benutten

Inwoners hebben toegang
tot sport, vrijwilligerswerk
en cultuur

Inwoners ervaren een
waardig bestaan

Inwoners worden
toegankelijk en in
begrijpelijke taal benaderd

Inwoners worden
ondersteunt in het vinden
van passend werk en
onderwijs

Inwoners die niet veel te
besteden hebben kunnen
ook meedoen

Inwoners geven aandacht
aan anderen

Inwoners ervaren erkenning
van anderen

Inwoners hebben het gevoel
van nut/betekenis te zijn
voor anderen

Inwoners beslissen zelf of en
in welke mate zij meedoen

Inwoners hebben/krijgen de
gelegenheid om anderen te
ontmoeten

Inwoners kunnen financieel
op eigen benen staan

3.1. Inwoners hebben de gelegenheid
om te leren, studeren en werken
naar vermogen
Leren, studeren en werken zijn manieren om
iemands sociaaleconomische positie te verbeteren.
De gemeente Drimmelen zet zich in zodat iedereen
kan leren, studeren en werken, zover iemand dat
kan.
3.1.1. Inwoners worden gestimuleerd om hun
mogelijkheden te benutten
Iets niet kunnen, kan veel impact hebben in
iemands leven. Iets wel kunnen vinden we
gewoon. Door je te richten op wat je wel kunt,
worden mogelijkheden gecreëerd.
3.1.1.1. Eigen kracht
Meer uitgaan van de eigen mogelijkheden is iets
wat de meeste mensen zelf willen. De gemeente
neemt steeds minder over van mensen, maar zet
zorg en ondersteuning zo in dat ze zelf meer, of
snel weer zonder, kunnen. De ondersteuning aan
bijstandsgerechtigden die een eigen bedrijf willen
starten is daar een voorbeeld van. De Meet and
Match-bijeenkomsten vanuit Dorpsgericht werken
gaan uit van de eigen kracht van initiatiefnemers
en geeft hen een podium waardoor ze mensen
kunnen vinden die hen helpen bij het realiseren
van het initiatief.
3.1.1.2. Sociaal netwerk
Als iemand iets niet zelf kan, kan hij/zijn ook
ondersteuning vragen aan iemand die hij/zij kent.
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Bijvoorbeeld ouders die onderling het ophalen
van school of brengen naar de sport regelen. Veel
mensen doen graag iets voor een ander. Maar
vragen om hulp en ongevraagd hulp aanbieden,
ervaren mensen vaak als moeilijk. Toch levert het
elkaar helpen meer op dan het regelen van een
professional. Door een bekende geholpen worden,
is meestal prettiger. Iemand helpen geeft een fijn
gevoel. Mantelzorg valt hier ook onder.
Tijdens intakes/keukentafelgesprekken wordt altijd
geïnformeerd naar de (mogelijkheden van) hulp
vanuit het sociale netwerk. Als deze geleverd kan
(blijven) worden is dit een reden om geen ondersteuning vanuit de gemeente toe te kennen. De
ondersteuning die de gemeente biedt, is aanvullend op de zorg en ondersteuning vanuit het
sociale netwerk.
Ook kan ondersteuning in het opbouwen en
onderhouden van een sociaal netwerk geboden
worden.
3.1.1.3. Algemene voorzieningen
Een algemene voorziening is voor iedereen
beschikbaar. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer
of de bibliotheek. Als een inwoner een ondersteuningsvraag heeft, wordt altijd besproken of deze
ingevuld kan worden door gebruik te maken van
een algemene voorziening.
Als er veel mensen gebruik maken van eenzelfde
individuele voorziening kan het creëren van een
algemene voorziening een goede en goedkopere
oplossing zijn. Bijvoorbeeld voor dagbesteding. Hiervan zijn goede voorbeelden in andere
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gemeenten. De gemeente Drimmelen onderzoekt
of een algemene voorziening voor dagbesteding
een betere oplossing is voor de maatwerkvoorziening begeleiding. Hierover begin 2019 een plan
opgesteld.

3.1.1.4. MidZuid
Niet iedereen kan op eigen kracht betaald werk
vinden en behouden. Voor mensen met een beperking kan de gemeente beschut werken aanbieden
bij MidZuid (voorheen Wava/!GO). MidZuid is het
sociaal werkbedrijf van de regio Dongemond. Eind
2017 werkten ruim 650 mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt bij of via MidZuid. MidZuid
is er voor mensen uit de Participatiewet, de Wet
Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wajong,
schoolverlaters van VSO/PRO, statushouders en
mensen die bij de eigen werkgever een extra
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door rijksmaatregelen wordt de instroom naar de sociale
werkvoorziening sterk beperkt. Enkel de mensen
met een doelgroepverklaring, afgegeven door
het UWV, komen nog in aanmerking voor een
functie bij de sociaal werkbedrijf. Het doel van
het beperken van deze instroom is dat mensen
met beperkingen meer regulier aan het werk gaan.
Eventueel met inzet van gemeentelijke middelen
zoals proefplaatsingen, loonkostensubsidie naar
loonwaarde, loondispensatie, Looncompensatie bij
ziekte (no-risk), jobcoaching ed..
3.1.1.5. WSP MidZuid en werkgeversservicepunt
West-Brabant (WSP)
WSP MidZuid (voorheen Werklink) voert namens
het werkgeversservicepunt West-Brabant (WSP, het
voormalige Arbeidsbureau) voor Oost West-Brabant
het arbeidsmarkt beleid uit. Hierin werken de vier
Dongemond gemeenten samen met het UWV en
werkgevers.
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3.1.1.6. Doelgroepregister
Onderdeel van de Participatiewet is de Wet
banenafspraak. Het kabinet en de werkgeversen werknemersorganisaties hebben in 2013 een
sociaal akkoord gesloten: werkgevers moeten
tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor
mensen met een ziekte of handicap. Alle mensen
staan die vallen onder de banenafspraak staan
in het doelgroepregister. UWV beheert dit register en schrijft mensen erin, na een keuring. Met
de gegevens uit het doelgroepregister kan het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
controleren of werkgevers de afgesproken banen
creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In
het doelgroepregister worden mensen opgenomen
die niet of niet zonder hulp 100% van het wettelijk
minimumloon kunnen verdienen.
Ook overheden moeten banen realiseren voor
mensen uit het register. De gemeente Drimmelen
voldoet aan deze afspraak.
3.1.2. Inwoners worden ondersteund in het
vinden van passend werk en onderwijs
Niet iedereen kan zelf passend werk vinden.
Het hebben van werk is belangrijk, niet alleen
als inkomstenbron, maar ook voor het algehele
welzijn van een inwoner. Daarom ondersteunen we
inwoners bij het voltooien van een opleiding en
daarna bij het vinden van passend werk.
3.1.2.1. Werkmakelaars
De werkmakelaars van de gemeente Drimmelen
helpen inwoners bij het zoeken naar passend
werk. Ze helpen werkgevers bij het zoeken naar
passende werknemers. De Werkmakelaars zijn in
feite vooruit geschoven posten van WSP MidZuid
en werken vanuit centraal afgesproken WSP benadering. Vanwege de huidige economische situatie
bestaat de huidige doelgroep vooral uit mensen
met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt. Werkmakelaars kunnen werkzoekenden een integratietraject aanbieden, waarbij ook trainingen/scholing
kunnen worden aangeboden.

3.1.2.2. CJG op school
Onderwijs is belangrijk voor de toekomst van de
jeugd. Daarom wordt ondersteuning op scholen
(basis en voortgezet) laagdrempelig aangeboden.
Diverse medewerkers van het CJG zijn verbonden
aan bepaalde scholen. Zij zijn de vaste gezichten
voor de leerkrachten en leerlingen. Zij ondersteunen bij ‘lichte‘ problemen en verwijzen door bij
zwaardere/complexe problemen. De CJGers werken
samen met de leerplichtambtenaren. Hierdoor
proberen we schooluitval laag te houden. Scholen
zijn daarnaast ook een vindplaats voor ander problemen bij jeugdigen: problemen thuis of elders
zijn vaak ook op school merkbaar. Door CJGers
op scholen te laten werken worden kinderen met
problemen snel gevonden en geholpen.
3.1.2.3. Passend onderwijs
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een
school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Scholen bieden
extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben,
zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. De
insteek is dat kinderen met extra ondersteuning
zoveel mogelijk op gewone scholen les krijgen. En
dat de instroom naar speciaal onderwijs minder
wordt. De verantwoording hiervoor ligt bij de
scholen die hiervoor met elkaar samenwerken.
3.1.3. Inwoners hebben het gevoel van nut/
betekenis te zijn voor anderen
Uit onderzoek blijkt dat van nut/betekenis zijn
voor anderen bijdraagt aan geluk.
3.1.3.1. Tegenprestatie is nuttig
Een tegenprestatie is vaak een vorm van vrijwilligerswerk. Dit kan positieve effecten hebben voor
de maatschappij èn de cliënt. De match tussen
taak en persoon is hierbij belangrijk. De werkmakelaar en het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) van
SWO kunnen hier een rol in spelen.
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3.1.3.2. Welzijn
De gemeente Drimmelen subsidieert het Welzijnswerk. Daaronder vallen diverse taken: het Algemeen Maatschappelijk Werk, Buurtsportcoaches,
Budgetbeheer, Schuldhulpverlening, Jeugd- en
Jongerenwerk, de activiteitencoach van Surplus
Welzijn. En Mantelzorgondersteuning, VIP, sociaal
makelaar, ouderenadviseurs, Samen Is Leuker
(SIL), cliëntondersteuning, Automaatje, formulierenbrigade, activiteiten in buurtcentra etc van SWO.
Iedere inwoner heeft toegang tot het welzijnswerk.
Er is geen indicatie nodig om ondersteuning te
krijgen of deel te nemen aan activiteiten. Er is
regelmatig overleg met de welzijnsinstellingen om
het welzijnsaanbod af te stemmen op de vraag
vanuit de inwoners.
In 2019 wordt de subsidie die vanuit ‘Verstandig
omgaan met Zorggeld’ aan SWO is toegekend
ACTIELIJST
geëvalueerd.

3.2. Inwoners hebben de gelegenheid
om deel te nemen aan sport,
vrijwilligerswerk en cultuur
De gemeente stimuleert sport, vrijwilligerswerk
en cultuur door subsidies en het aanbieden van
goede locaties (accommodatiebeleid).

ACTIELIJST

3.2.1. Inwoners hebben toegang tot sport,
vrijwilligerswerk en cultuur
De gemeente Drimmelen kent een rijk verenigingsleven. Deze verenigingen bedruipen zich voornamelijk zelf, met contributiegelden. In het Minimabeleid kijken we naar mogelijkheden waarmee we
mensen met een minimuminkomen gratis kunnen
laten sporten.
We subsidiëren het verenigingsleven en bieden
faciliteiten/accommodaties aan in alle kernen. Zie
voor meer informatie de Kadernota accommodatiebeleid en het subsidiebeleid.
3.2.1.1. Toegankelijkheid
Om zoveel mogelijk inwoners deel te laten nemen
aan sport, vrijwilligerswerk en cultuur moeten we
ervoor zorgen dat de locaties en activiteiten toe-
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gankelijk zijn. Hieronder wordt fysieke toegankelijkheid verstaan; de bereikbaarheid en bruikbaarheid ook voor mensen met een beperking. Maar
ook de geestelijke toegankelijkheid is belangrijk;
duidelijk maken dat iedereen welkom is en dat
het niveau van de activiteiten voor veel mensen
prettig is. In 2018 heeft de gemeenteraad
€ 500.000,- ter beschikking gesteld voor verbetering van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en verenigingen. Hierdoor zijn veel partijen
bezig geweest met hun toegankelijkheid en zich
bewust geworden van problemen van mensen
met beperkingen. Diverse subsidies zijn verstrekt
vanuit dit budget. In 2019 wordt gewerkt aan een
vervolg van dit project.

ACTIELIJST

3.2.1.2. Inclusie (Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap (Trb. 2007, 169)
In september 2007 is het Verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap opgesteld
en trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking.
Het bepaalt onder andere dat mensen met een
beperking recht hebben om zelfstandig te wonen,
naar school te gaan, het openbaar vervoer te
gebruiken of aan het werk te zijn. De overheid
(gemeente, provincie en rijk) moet zorgen dat dit
wordt gerealiseerd. In 2019 wordt een Inclusie
agenda opgesteld.
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3.2.2. Inwoners die niet veel te besteden
hebben kunnen ook meedoen
Als gebouwen en verenigingen toegankelijk zijn
kan nog steeds niet iedereen deelnemen aan
activiteiten. Voor sommige inwoners is het lid zijn
van een vereniging of deelnemen aan activiteiten
financieel niet mogelijk.
3.2.2.1. Minimabeleid
Langdurige armoede heeft vele nadelige effecten:
sociaal isolement, minder goede gezondheid,
minder gunstige woonsituatie, verminderd denkvermogen waardoor mensen minder goed zijn in
het leren van nieuwe vaardigheden, werk zoeken
en plannen.
Er zijn diverse financiële regelingen voor mensen
die weinig verdienen of afhankelijk zijn van een
kleine uitkering. Casemanagers Werk en Inkomen,
CJGers en Wmo-casemanager informeren altijd naar
de financiële situatie van een cliënt. Echter niet
iedere cliënt is hier meteen open over.
In het Minimabeleid komen diverse oplossingen
aan bod: voedselbank, noodfonds, sporten voor
minima. Ook wordt er aandacht besteed aan de
verbetering van communicatie over de diverse
regelingen.
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3.2.2.2. Schuldhulpverlening
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening regelt
dat de gemeente een plan moet opstellen waarin
staat wanneer iemand voor schuldhulpverlening in
aanmerking komt. De gemeente Drimmelen voert
de schuldhulpverlening uit in samenwerking met
Surplus Welzijn. Samen met Surplus Welzijn en de
Gemeentelijke Kredietbank Breda hebben we een
Meldpunt Schuldhulpverlening. Surplus Welzijn
biedt individuele gesprekken, cursussen rondkomen met inkomen en budgetcoaches. Surplus
Welzijn begeleidt inwoners met schulden in het
minnelijke traject; met schuldeisers tot een oplossing komen. Als het minnelijke traject niet lukt kan
via de gemeente en rechter een beroep worden
gedaan op een regeling vanuit de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Het aantal
inwoners dat gebruik maakt van schuldhulpverlening en de WSNP is de laatste jaren gestegen. Wat
opvalt is de toename in de schuldhulpverlening
van het aantal mensen dat werkt. Waarschijnlijk
heeft dit te maken met de diverse manieren om
digitaal geld (pinnen, webshops) te besteden.
Hierdoor is het zicht op effecten van uitgaven op
de beschikbare middelen minder geworden.
De Gemeentelijke Kredietbank Breda is bezig zijn
dienstverleningspakket te herzien. Dit heeft dit
gevolgen voor onze samenwerking. We zoeken
reeds naar een andere samenwerkingspartner.
3.2.3. Inwoners beslissen zelf of en in welke
mate ze meedoen
Meedoen, participeren in de maatschappij is het
doel van de Wmo en de Participatiewet. Echter
hoe mensen dit (willen) doen is persoonlijk en kan
sterk verschillen per persoon, per leeftijd, status,
gezinssamenstelling ed.
3.2.3.1. Regie
Regie houdt in: het vermogen van een persoon om
zelf te bepalen op welke wijze hij het eigen leven
inricht (wonen, werken, sociale contacten) en hoe
de zorg en-of begeleiding bij eventuele ziekte
daarbij wordt ingevuld. In gesprekken met cliënten
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is het heel belangrijk om erachter te komen in
hoeverre iemand nog de regie kan voeren. Veel cliënten voeren regie samen met hun mantelzorgers.
Medewerkers in het Sociaal domein stimuleren
zoveel mogelijk de eigen regie. ‘Niet zorgen voor,
maar zorgen dat’; niet zomaar alles overnemen en
bepalen vanuit de professionele standaard, maar
zoveel mogelijk aansluiten op de wensen/behoeften van een cliënt.
Wanneer er meerdere hulpverleners in een huishouden betrokken zijn, is regie en afstemming erg
belangrijk. Deze regie wordt zoveel mogelijk bij de
cliënt of zijn mantelzorgers neer gelegd. Wanneer
dit niet mogelijk is dient een professional dit over
te nemen. In 2019 zal geëxperimenteerd worden
met de regiefunctie
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3.2.3.2. Zorgmijding
Inwoners mogen zelf bepalen hoe ze hun leven
inrichten. Ook het niet vragen of accepteren van
zorg en ondersteuning hoort daarbij. In sommige
gevallen hebben inwoners een ander of geen
inzicht in hun hulpvraag. Bijvoorbeeld bij bepaalde
psychische aandoeningen of dementie. We zoeken
dan naar een manier waarop de cliënt uiteindelijk
toch enige vorm van ondersteuning accepteert.
Het veroorzaken van overlast of gevaar is een
belangrijke factor om zorg op te dringen/te verplichten. Hiervoor kan Bemoeizorg ingeschakeld
worden. Bemoeizorg is een vorm van zorg waarbij
hulpverleners op mensen afstappen die complexe
problemen hebben op meerdere gebieden in hun
leven.
Zorgmijding kan ook ontstaan door de eigen
bijdrage die betaald moet worden voor bepaalde
vormen van ondersteuning. Waar het gaat om
de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen kan
in incidentele gevallen hiervoor een maatwerkoplossing getroffen worden. Ook kan er wellicht
een oplossing gevonden in een andere financiële
regeling zoals de MvCG of bijzondere bijstand.
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3.2.3.3. Overlast en gevaar
Zodra een inwoner overlast veroorzaakt, worden
andere partijen betrokken zoals handhavers of de
politie. De Wet Bijzondere opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) geeft de procedures
weer voor het (gedwongen) opnemen en behandelen van personen in psychiatrische ziekenhuizen.
De burgemeester kan een last tot inbewaringstelling afgeven bij acuut dreigend gevaar voor
of door de patiënt. Ook bij huiselijk geweld kan
de burgemeester een rol spelen; de Wet Tijdelijk
huisverbod geeft de burgemeester de bevoegdheid
om een persoon van wie een ernstige dreiging van
huiselijk geweld uitgaat tijdelijk (in beginsel 10
dagen) de toegang tot zijn woning te ontzeggen.
Hoewel beide procedures sterk juridisch en vanuit
handhaving zijn ingestoken, is hulpverlening
erg belangrijk. Tijdens de crisissituaties worden
verschillende professionals vanuit verschillende
regelingen ingeschakeld. Maar zodra zaken weer
afgeschaald kunnen worden, komt reguliere
ondersteuning thuis weer in beeld of een signaleringsfunctie vanuit de dorpsteams. Op regionaal
en lokaal niveau wordt hierbij door verschillende
organisaties intensief samengewerkt. Bijvoorbeeld
in de aanpak van verwarde personen.
Door het rijksbeleid waarbij mensen met beperkingen zoveel mogelijk thuis moeten blijven wonen,
is er kans op meer overlast.

3.3. Inwoners hebben het gevoel
ergens bij te horen
Participeren in de samenleving betekent ook dat je
ergens bij hoort. Bijvoorbeeld als inwoner van een
dorp, als lid van een vereniging of kerk.
3.3.1. Inwoners ervaren een waardig bestaan
Een waardig bestaan is voor iedereen anders.
Het hangt samen met van nut/betekenis zijn voor
anderen en regie hebben over je eigen leven.
Uiteindelijk heeft het ook met andere mensen te
maken. Je vormt een oordeel over je eigen leven
ten opzichte van anderen.
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3.3.1.1. Samenredzaamheid
Niemand kan alles zelf (voedsel produceren,
vervoer, financiën, wonen etc). Uiteindelijk heb je
anderen nodig, hoe zelfstandig je ook bent. Aan de
andere kant heeft iedereen ook iets te bieden, kun
je anderen helpen. Zelfredzaamheid is een woord
dat veel gebruikt wordt om te bepalen of iemand
ondersteuning nodig heeft. Maar omdat iedereen
wel ergens ondersteuning bij nodig heeft, is samenredzaamheid een beter woord. Als iemand het niet
meer redt zelf, met zijn netwerk of met algemene
voorzieningen, dan kan ondersteuning van Jeugd,
Wmo of Participatiewet geboden worden. Samenredzaamheid is dus belangrijk omdat de kosten van de
verzorgingsmaatschappij te hoog werden. In deze
sociale constructie stond het individu en het recht
op voorzieningen centraal.
3.3.1.2. Sociale cohesie
Een definitie van sociale cohesie is: de mate
waarin burgers in de maatschappij verbondenheid
ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen
voor het algemeen welzijn. Sociale cohesie is
voorwaarde voor samenredzaamheid. Sociale
cohesie creëren, is lastig te bereiken door een
gemeente omdat dit door bewoners zelf gedaan
moet worden. Het begint met het elkaar kennen.
Daarom investeren we in initiatieven die contacten
tussen bewoners mogelijk maken.
Uit onderzoeken blijkt dat de sociale cohesie in de
dorpen in Drimmelen best groot is.
3.3.2. Inwoners geven aandacht aan anderen
‘Erbij horen’ uit zich in het aandacht krijgen van
anderen. Dit is idealiter een proces van geven en
ontvangen. Maar in de praktijk zijn er mensen die
meer geven dan anderen, bijvoorbeeld vrijwilligers.

3.3.2.1. Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn mensen die zonder dwang en
onbetaald aandacht geven aan anderen zonder
dat er een (familie-) relatie aan ten grondslag ligt.
Vrijwilligers worden steeds belangrijker in een
samenleving waarbij het persoonlijke recht op

ondersteuning niet meer het eerste uitgangspunt
is, maar samenredzaamheid.
Vrijwilligers zijn bij diverse organisaties actief. Bij
verenigingen en zorginstellingen. Maar ook bij de
lokale welzijnsinstellingen SWO en Surplus Welzijn.
Deze organisaties merken dat vrijwilligers steeds
schaarser worden en dat ook het type vrijwilliger
verandert. De huidige maatschappij bestaat vooral
uit tweeverdieners, waar na de zorg voor het huishouden en eventuele kinderen weinig tijd overblijft
voor vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk dat wel
gedaan kan worden is meestal projectmatig en
gericht op een specialisme/talent van de vrijwilliger. Hier dient de werving en binding van vrijwilligers rekening mee te houden. Daarnaast mag er
geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvinden;
vrijwilligers mogen niet het werk van professionals
over gaan nemen. Dit zorgt regelmatig voor discussies bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs.
De gemeente Drimmelen kent (nog) een grote
mate van vrijwillige inzet. Het is belangrijk om dit
te behouden. Dit kan door initiatieven van vrijwilligers serieus te nemen en hen te faciliteren.
De welzijnsinstellingen zorgen voor goede ondersteuning (met o.a. opleiding en feedback) van hun
vrijwilligers
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3.3.3. Inwoners hebben/krijgen de gelegenheid
om anderen te ontmoeten
Het ontmoeten van andere mensen gaat niet in
alle gevallen vanzelf. Niet iedereen maakt gemakkelijk kennis met zijn buren of andere dorpsgenoten. Voor de gemeente is hier een rol weggelegd.
3.3.3.1. Accommodatiebeleid
In de Kadernota maartschappelijke accommodaties
(vaststelling begin 2019) is ontmoeting genoemd
als een rol van de gemeentelijke accommodaties.
De accommodaties dienen laagdrempelig toegankelijk te zijn voor iedereen die activiteiten wil
organiseren of aan activiteiten wil deelnemen.
In de komende overeenkomsten met exploitanten
van de gemeentelijke maatschappelijke accommodaties zal deze functie een grotere rol krijgen.
3.3.3.2. Evenementen
De gemeente Drimmelen is een Groen Blauwe
gemeente waar toerisme belangrijk is. Ook onderlinge ontmoeting van onze inwoners is belangrijk.
Daarom faciliteert de gemeente inwoners die evenementen willen organiseren. Er wordt met initiatiefnemers overlegd over de wet- en regelgeving die
geldt voor hun plannen, er wordt gezocht naar versterkende combinaties met andere organisaties en
in sommige gevallen wordt financieel bijgedragen.
Vanuit het project de KoersKaart bleek dat veel
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inwoners niet op de hoogte zijn van de diverse
activiteiten en evenementen die in de gemeente
georganiseerd worden. Daarom investeert de
gemeente in verbetering en bekendheid van de
agenda op Wijzijndrimmelen.nl . In 2019 zal een
roadshow hierover georganiseerd worden.

3.4. Inwoners kunnen zo normaal
mogelijk meedoen
Iedereen is op zijn eigen wijze bijzonder. Echter
altijd bijzonder behandeld te worden of om hulp
te moeten vragen, vinden de meeste mensen niet
prettig.
3.4.1. Inwoners worden toegankelijk en in
begrijpelijke taal benaderd
Om iedere inwoner de kans te geven om mee
te doen moet alle informatie toegankelijk zijn:
makkelijk vindbaar en in begrijpelijke taal geschreven. We hebben een goede website waarop alles
te vinden is. We beschikken over aantrekkelijke
folders waarop begrijpelijke informatie staat. We
praten in begrijpelijke taal met onze cliënten.
Casemanagers communiceren zo direct mogelijk met een cliënt. We bellen liever dan dat we
een brief schrijven. Mailverkeer komt ook steeds
vaker voor, als cliënten dit willen. Bij afwijzingen
van aanvragen, belt de casemanager altijd eerst
met zijn cliënt. Dan kan de afwijzing persoonlijk
worden toegelicht en komt de negatieve beschikking niet als een verrassing.
3.4.1.1. Heldere taal
Schriftelijke informatie in brieven, folders of op de
website zijn in heldere taal geschreven (B1). Echter
officiële documenten, zoals aanvraagformulieren,
beschikkingen of verweerschriften, dienen ook aan
juridische eisen te voldoen. Dit zorgt soms toch
voor een hoger taalniveau met informatie over
wetsartikelen en procedures. Indien mogelijk vertellen we vooraf al wat in een beschikking komt te
staan. Er zijn ook vrijwilligers die mensen kunnen
helpen bij het lezen van officiële brieven en het
invullen van formulieren.
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3.4.1.2. Bejegening is maatwerk
De gemeente wordt nog niet door iedereen
als de gesprekspartner, samenwerkingspartner,
ondersteuner gezien. Deze rol van de gemeente
wordt duidelijk tijdens de persoonlijke contacten
tussen medewerker en cliënt. Medewerkers van
de gemeente proberen zoveel mogelijk aan te
sluiten bij het niveau en communicatiewijze van de
inwoner.
De gemeente streeft naar een prettige bejegening van alle inwoners. Daartegenover staat ook
dat de werknemers van de gemeente ook correct
bejegend moeten worden door de inwoners. Als
dit niet het geval is nemen we daar maatregelen
tegen, variërend van een waarschuwing tot aangifte bij de politie.
3.4.2. Inwoners ervaren erkenning van anderen
Erkenning vinden onze inwoners belangrijk.
Erkenning bevat ook onderdelen van herkenning,
waardering en respect.
3.4.2.1. Mantelzorgwaardering
Mantelzorg is erg belangrijk voor de zorgvrager, de
mantelzorger en voor de samenleving. Wij waarderen Mantelzorgers, ook financieel. Jaarlijks kunnen
zorgvragers via SWO een blijk van waardering aanvragen in de vorm van een geldbedrag. Wij geven
de waardering voor mantelzorgers van mensen die
in een instelling wonen, samen met die instellingen vorm. SWO organiseert daarnaast nog diverse
activiteiten/bijeenkomsten voor mantelzorgers. Ook
voor speciale groepen mantelzorgers (jonge en
werkende mantelzorgers bijvoorbeeld).

steunen cliënten bij het zoeken naar werk. De Bijstand is een vangnet voor als dat (nog) niet lukt.
Een vangnet, geen hangmat, dus moet de cliënt er
alles aan doen om zo snel mogelijk weer op eigen
benen te staan. Daarbij ondersteunt de gemeente
graag.
3.4.3.2. Meedoen is doel in de Minimabeleid
Doel van het Minimabeleid is het voorkomen
en bestrijden van armoede. Armoede heeft veel
nadelige gevolgen waardoor het moeilijk is om
aan de armoede situatie te ontsnappen. De rekenkamer heeft in 2016 onderzoek gedaan naar het
gemeentelijke Minimabeleid. De aanbevelingen
van de rekenkamer zijn opgenomen in het Minimabeleid dat begin 2019 wordt vastgesteld door de
gemeenteraad.
3.4.3.3. Financiën in de Wmo
De Wmo geeft geen ruimte voor inkomensbeleid.
Enkel artikel 2.1.7 van de Wmo geeft gemeenten
de mogelijkheid een tegemoetkoming te verstrekken aan inwoners die meerkosten hebben
vanwege hun ziekte of handicap.
Maar omdat mensen met beperkingen vaker een

laag inkomen hebben en armoede een grote
invloed heeft op iemands leven, is financiën toch
vaak een onderwerp tijdens het keukentafelgesprek. Als financiën een probleem blijkt te zijn kan
de casemanager verschillende diensten aanbieden.
De MvCG, mantelzorgwaardering of de mogelijkheid tot het aanvragen van diverse toeslagen bij
de Belastingdienst. Maar ook kan de casemanager
Wmo contact leggen met een casemanager werk
en inkomen om te onderzoeken of de Participatiewet ondersteuning kan bieden.
3.4.3.4. Financieel welzijn
In het welzijnswerk zijn diverse ondersteuningsvormen mogelijk: budgetcoaches, thuisadministratie,
formulierenbrigade, belastingadvies, schuldhulp
etc. De meeste van deze ondersteuningsvormen
worden uitgevoerd door deskundige vrijwilligers.
Vanuit de gemeente wordt dit welzijn gesubsidieerd. Op uitvoerend niveau, rondom een cliënt,
wordt veel met deze vrijwilligers samengewerkt.

3.4.3. Inwoners kunnen financieel op eigen
benen staan
Geld maakt niet gelukkig. Maar het gebrek aan
financiën heeft een groot effect op iemands leven.
3.4.3.1. Meedoen is doel in de Participatiewet
Het doel van de Participatiewet is dat iedereen
een financieel bestaansminimum heeft, zoveel
mogelijk via betaald werk. Werkmakelaars onder-
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4. Inwoners van Drimmelen voelen zich veilig
Het derde belangrijke punt in het Sociaal domein is Veiligheid. Veiligheid heeft weer verschillende
facetten waarop de gemeente beleid maakt of maatregelen neemt.

4.1. Inwoners wonen veilig thuis
In de zes kernen van de gemeente Drimmelen
wonen meer dan 26.000 mensen. Vrijwel allemaal
hechten ze aan een veilige woonomgeving. In het
sociale domein gaat het echter om andere zaken
dan het bestrijden van criminaliteit.

Inwoners van Drimmelen voelen zich veilig

Inwoners wonen
veilig thuis

Inwoners voelen de
veiligheid en ruimte om
zich te ontplooien

Inwoners hebben een
basis gevoel van
vertrouwen, vrij van
zorgen.

Inwoners ervaren dat er
op een goede manier
met hun privacy wordt
omgegaan.
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4.1.1. Veilig thuis
Veilig Thuis West-Brabant is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp
zoeken of zich zorgen maken over anderen. Ook
professionals die vragen hebben over geweld
kunnen terecht bij Veilig Thuis.
Vanaf 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet biedt heldere lijnen voor professionals over wat te doen bij vermoedens van
huiselijk geweld of kindermishandeling, middels
een vijf-stappenplan. Uiterlijk 1 januari 2019 dient
een aangescherpte meldcode opgesteld te zijn
door betrokken organisaties. Ook in de gemeente
Drimmelen is de meldcode voor de verschillende
functies aangescherpt. De communicatie daarover
zal in 2019 plaatsvinden.
4.1.2. Woonscans
Het rijksbeleid en gemeentelijk beleid zijn erop
gericht om mensen met beperkingen zolang
mogelijk thuis te laten blijven wonen. De meeste
mensen willen dat zelf ook graag, maar soms
moeten hiervoor tijdig maatregelen getroffen
worden. SWO heeft vrijwilligers die zijn geschoold
in het adviseren van bewoners over het gebruik
en inrichting van de woning. Vooral ouderen
hebben baat bij de woonscans en adviezen van
deze vrijwilligers. Bij eventuele problemen bij de
financiering van benodigde verbouwingen kunnen
inwoners gebruik maken van de Blijverslening die
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de gemeente aanbiedt.
De vraag naar de diensten van de vrijwilligers
gericht op wonen neemt af. Het lijkt erop dat veel
mensen weten dat maatregelen genomen moeten
worden en welke dat zijn. Ook zijn er nog geen
Blijversleningen aangevraagd. Toch is het belangrijk dat mensen zich voorbereiden op toekomstige
woonbehoeften, dat is vaak ook een onderdeel
van keukentafelgesprekken vanuit de Wmo.

4.2. Inwoners voelen de veiligheid en
ruimte om zich te ontplooien
Iedereen wil graag op zijn manier meedoen aan
de maatschappij. De maatschappij moet daarvoor
zoveel mogelijk ruimte geven.
4.2.1. Inclusieve en veilige samenleving
Onze samenleving dienen we zo in te richten dat
iedereen mee kan doen. Dat betekent een goede
fysieke toegang en geestelijke toegankelijkheid.
Aan de fysieke toegankelijkheid werken we door
het aanpassen van de fysieke omgeving. De sociale
toegankelijkheid is moeilijker door de overheid aan
te passen. Het gaat hierbij om het mee laten doen
van andere mensen, bijvoorbeeld vluchtelingen of
mensen met een ziekte of beperking. Ook hieraan
wordt gewerkt via landelijke campagnes of door het
organiseren van kennismakingsavonden met vluchtelingen in de diverse kernen.
Een veilige samenleving is een samenleving waar
je kunt vertrouwen op je medemens. Dat begint
ook weer met kennismaken.

4.3. Inwoners hebben een basisgevoel
van vertrouwen, vrij van zorgen
De overheid heeft een kleine rol in het realiseren
van dit doel: een basisgevoel van vertrouwen, vrij
van zorgen. De gemeente kan enkel een voorbeeld
geven als betrouwbare samenwerkingspartner en
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als betrouwbare ondersteuner. Als inwoners het
zelf, met hun netwerk of met algemene voorzieningen niet redden, kunnen ze ondersteuning via
de gemeente krijgen. Het kan een basisgevoel van
vertrouwen geven dat als het slecht gaat ondersteuning vanuit de gemeente beschikbaar is.
4.3.1. Drimmelen klaar voor de Toekomst
De gemeentelijke organisatie heeft een missie
geformuleerd: “Voor onze inwoners, bedrijven, toeristen en organisaties willen we een prettig woon-,
werk-, verblijf en leefklimaat. Hiervoor leveren wij
adequate dienstverlening en voorzieningen binnen
de wettelijke kaders.”… “Ons doel is een leefbaar
Drimmelen, waar iedereen mee doet. Onze aanpak
is lokaal, dorpsgericht. Wij maken het mogelijk
dat de dorpsgemeenschappen floreren. Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers zien wij als onze partners, zij maken onze
gemeente.”
Het in deze nota beschreven beleid voor het
Sociaal domein sluit aan bij deze gemeentebrede
missie.
4.3.2. Geluk
In het coalitieprogramma 2018-2022 “een mooi
en gezond Drimmelen maken we samen” is Geluk
opgenomen. De gemeente Drimmelen wil bijdragen
aan het geluk van al haar inwoners. Geluk wordt
in beleid vertaald en in nieuwe manieren van
werken. Daarnaast gaat de gemeente randvoorwaarden creëren waardoor meer geluk voor meer
mensen bereikbaar wordt.
4.3.3. Aanpak eenzaamheid
In het coalitieprogramma 2018-2022 “een mooi
en gezond Drimmelen maken we samen” is ook
de aanpak van eenzaamheid opgenomen. Eenzaamheid is een probleem dat ook landelijk veel
aandacht krijgt. Het is lastig te bestrijden, vooral
omdat er een taboe op rust. Eenzaamheid is
onzichtbaar en treft mensen van alle leeftijden.
We proberen activiteiten te (laten) organiseren die
voor veel mensen aantrekkelijk zijn. De buurt-
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sportcoaches en activiteitencoach sluiten met hun
aanbod aan op wensen van inwoners en proberen
inwoners te activeren. Vanuit Samen aan de slag
worden subsidies ter beschikking gesteld aan
bewonersinitiatieven die sociale cohesie bevorderen. Ook de pilot voor dagbesteding als algemene
voorziening heeft als doel zoveel mogelijk inwoners van een fijne dag te laten genieten.
4.3.4. Dementievriendelijke gemeente
Begin 2018 ontving de gemeente Drimmelen van
Alzheimer Nederland de titel ‘Samen dementievriendelijk’ vanwege haar inspanningen om
mensen met dementie een plekje te geven in onze
samenleving. We willen een dementievriendelijke
gemeente zijn. Daarvoor werken we samen met
diverse partijen. SWO organiseert Alzheimercafé’s
en trainingen omgaan met dementie. Ook verzorgen we trainingen aan onze eigen collega’s, maar
ook aan apotheken, supermarkten en bibliotheken.
Hierdoor kunnen mensen met dementie en hun
mantelzorgers zich veilig voelen.
4.3.5. Kwaliteit ondersteuning
Als inwoners ondersteuning vanuit de Jeugdwet,
Participatiewet of Wmo nodig hebben, is deze
beschikbaar en van goede kwaliteit. We regelen de
beschikbaarheid van ondersteuning via subsidies
of we kopen deze in. In beide gevallen maken
we afspraken over tarieven, wijze van levering en
kwaliteit. We maken bij de inkoop van ondersteuning gebruik van het voordeel van intergemeentelijke samenwerking. Hierdoor bundelen we expertise en kunnen we betere voorwaarden bedingen.
Voor diverse grotere contracten, zoals Hulp bij
het Huishouden, hulpmiddelen en Begeleiding
zetten we vanuit het intergemeentelijke samenwerkingsverband contractbeheer in. Daarnaast
regelen we ook een aantal andere taken, zoals de
toezichthoudend ambtenaar, via het intergemeentelijke samenwerkingsverband. De functie van
toezichthoudend ambtenaar is belegd bij de GGD.
Dit is de wettelijk verplichte inspecteur die ziet
op de kwaliteit van Wmo ondersteuning. De GGD

heeft ook een belangrijke rol bij calamiteiten bij
Wmo-ondersteuning. Bij Jeugd is dat de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd.
De gemeente probeert bij het maken van afspraken de zorgverleners ruimte te geven om hun
professionele kennis toe te passen. Tegelijkertijd
willen we kunnen toetsen dat de zorgverlening van
goede kwaliteit en doeltreffend is, zonder de zorgverleners te belasten met veel administratie. Hiervoor gebruiken we verschillende inkoopmethoden
gehanteerd en maken we contractuele afspraken.
Deze methoden, zoals bestuurlijk aanbesteden,
open house, resultaatgericht indiceren, de AMvB
reële prijs, zijn landelijk onderwerp van (vaak
juridische) discussies. Deze discussies volgen we
nauwlettend en indien nodig passen we afspraken
en procedures aan.
4.3.6. Fraude
In het Sociaal domein vindt fraude plaats. Hierop
zijn we alert en huren we meestal externe expertise in. Als fraude bewezen is, nemen we (straf )
maatregelen.
Omdat fraude in de zorg vaak landelijk/regionaal
plaatsvindt, hebben we ons aangesloten bij het
Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Momenteel is een
wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het IKZ
een rechtspersoon met een wettelijke taak wordt
(Stichting Gegevensdeling Zorgfraude).
4.3.7. Bezwaar en beroep
Als cliënten het niet eens zijn met een beslissing, kunnen ze dit kenbaar maken. Meestal
laten cliënten hun casemanager het eerst weten
dat ze het niet eens zijn. De casemanager gaat
daarover in gesprek met de cliënt en luistert naar
zijn argumenten. De casemanager kan het besluit
herzien als blijkt dat het besluit niet juist was, of
nogmaals uitleggen waarom het besluit genomen
is. Als de cliënt het dan nog niet eens is, kan hij
een bezwaar indienen. Hierop volgt meestal een
mediationtraject, waarbij de cliënt en casemanager samen naar een oplossing zoeken. Als dit niet
lukt, kan het geschil voorgelegd worden aan de
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bezwaarschriftencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die het college adviseert. Het
college neemt naar aanleiding van het advies een
nieuw besluit of blijft bij het eerdere besluit. Dan
is beroep mogelijk. Dan wordt het geschil voorgelegd aan een rechter.
Bij een beschikking sturen we altijd informatie
over de bezwaar- en beroepsprocedure mee als
bijlage.

4.4. Inwoners ervaren dat er op een
goede manier met hun privacy
wordt omgegaan
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU)
dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
Echter deze wijziging brengt voor het Sociaal
domein weinig veranderingen. De Wbp regelde
al veel: Een gemeente mag niet meer gegevens gebruiken dan noodzakelijk. Ook mag een
gemeente de verzamelde persoonsgegevens niet
zomaar voor een ander doel gebruiken. Daarnaast
moeten de verzamelde persoonsgegevens goed
beveiligd worden. Verder moeten gemeenten
mensen goed informeren over wat zij met hun
gegevens doen. En mensen de mogelijkheid geven
hun privacyrechten (recht op informatie, inzage,
rectificatie en vergetelheid) uit te oefenen.
4.4.1. Privacy
De gemeente Drimmelen streeft naar een goede
ondersteuning van haar inwoners die het nodig
hebben. Deze ondersteuning bieden we integraal
en in samenwerking met diverse organisaties aan.
Hierbij is het nodig dat persoonlijke informatie
wordt uitgewisseld. Een goede balans is belangrijk tussen informatie-uitwisseling om de juiste
ondersteuning te krijgen enerzijds en anderzijds
de zekerheid dat de gemeente zorgvuldig omgaat
met (gevoelige) informatie.
De zorgverleners (oa. wijkzusters en professionals van het CJG) hebben te maken met strengere
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regels rondom privacy. Eigenlijk mogen zij enkel
met toestemming van een cliënt informatie delen.
Voor dienstverleners zoals casemanagers is toestemming minder bruikbaar omdat een cliënt niet
altijd in vrijheid die toestemming verleent (omdat
de cliënt bang is dan geen ondersteuning te
krijgen). Daarvoor gelden de termen transparantie
(informeer de cliënt), proportionaliteit (in relatie
tot het doel) en subsidiariteit (kan het met minder
persoonsgegevens dan moet het met minder).
Tijdens een keukentafelgesprek of intake komen
diverse onderwerpen aan de orde. Als er eenmaal
een vertrouwensband is met de casemanager
komen vaak persoonlijke verhalen naar boven.
Enkel de informatie die nodig is voor het bieden
van de juiste ondersteuning mag worden vastgelegd.
Er zijn dus een aantal zaken waar professionals op
moeten letten bij het delen van gegevens. Deze
staan in het Stappenplan informatie delen, in de
bijlage.
Om onze inwoners de ondersteuning te kunnen
bieden binnen de privacywetgeving, is er een
traject Privacy in het Sociaal domein gestart, met
ondersteuning door een externe deskundige.
In 2019 zal in één of meerdere bijeenkomsten
kennis gedeeld worden en werkafspraken gemaakt
worden.
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5. Meten van effecten
Door het beleid uit dit beleidsplan uit te voeren zullen een aantal zaken hopelijk verbeteren. We willen
dit graag inzichtelijk maken.

5.1. Kpi’s
Kritieke prestatie-indicatoren, afgekort KPI’s, zijn
variabelen om prestaties te analyseren. Dit zijn
veelal SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) opgestelde waarden. Echter
in het Sociaal domein zijn cijfers slechts een deel
van de benodigde informatie om te beoordelen of een beleid succesvol is. ‘Tel en vertel’ is
het nieuwe motto. Het feit dat in de gemeente
Drimmelen relatief veel voorzieningen worden
verstrekt vanuit de Wmo, zegt niet veel over het
gemeentelijke beleid of de uitvoering ervan. In
onze gemeente verstrekken we meer deeltaxipasjes dan het landelijke gemiddelde. Vanwege onze
landelijke ligging, moeten mensen reizen naar
voorzieningen. Het openbaar vervoer is moeilijk
te gebruiken voor mensen met beperkingen. In
veel gevallen is een deeltaxi de meest passende
voorziening.
Het verzamelen van informatie is een tijdrovende
bezigheid. Er wordt voor verschillende doeleinden
reeds veel informatie aangeleverd en gepubliceerd.
Deze informatie is ook zeer goed bruikbaar om te
meten of het gemeentelijke beleid in het Sociaal
domein effectief is. Om het overzichtelijk te
houden is gekozen voor een paar duidelijke kpi’s:
• Cliëntervaringsonderzoeken Cliëntervaring is
één van de zaken waaraan we kunnen meten
of ons beleid effectief is. Maar we moeten er
rekening mee houden dat we niet iedere cliënt
tevreden kunnen stellen. Daarom wordt naar
een score van 7 (rapportcijfer) gestreefd.
In het cliëntervaringsonderzoek van de Wmo
wordt gevraagd naar de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning. Om te meten
of onze maatregelen om deze bekendheid te
vergroten werken, streven we naar verhoging
van dit cijfer naar een voldoende (5,5).
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• Waarstaatjegemeente.nl Gemeente leveren op
diverse manieren gegevens aan die gebundeld
worden op Waarstaatjegemeente.nl . Voor het
meten van de effecten van het beleid in het
Sociaal domein, kunnen we gebruik maken van
de volgende rubrieken:
−− Gezondheidsverschillen, eenzaamheid. Doel
is dit te verlagen van 37,6% naar 35%.
−− Burgerpeiling, eenzaamheid (afwezig) 69%.
Door inzet van dit beleid wordt gestreefd
naar verhoging van dit percentage naar
72%.
−− Burgerpeiling, individueel welzijn. Hier
worden oa. eigen kracht, sociaal vangnet,
sociale relaties van Drimmelense respondenten vergeleken met andere respondenten.
−− o Burgerpeiling, maatschappelijke inzet.
Hier worden hulp aan buren, aandacht voor
buren in zorgwekkende situaties, verenigingsleven, vrijwilligerswerk en naastenzorg
van Drimmelense respondenten vergeleken
met andere respondenten. Dit is een indicatie voor sociale cohesie.
−− Monitor Sociaal Domein, mantelzorg. 14.2 %
van de inwoners geeft mantelzorg. Dit cijfer
kan gebruikt worden om de doelgroep te
bepalen van de Mantelzorgondersteuning
van SWO. Het streven is 75% van de mantelzorgers in Drimmelen op de hoogte te
brengen van de mogelijkheden voor Mantelzorg-ondersteuning.
−− Huishoudens met voorzieningen naar
aantal en per wet. Door vergelijking van
deze cijfers met landelijke gemiddelden
en buurtgemeenten, wordt duidelijk of de
gemeente erin slaagt om de mensen die
meerdere vormen van ondersteuning nodig
hebben daadwerkelijk gebruik te laten
maken van die ondersteuning. Uit de cijfers

blijkt dat er in Drimmelen, in vergelijking
met landelijke cijfers en die met buurgemeenten, minder mensen gebruik maken
van verschillende voorzieningen. Door in te
zetten op regisseurschap verwachten we dat
het aantal mensen dat gebruik maakt van 1
of meer voorzieningen zal stijgen; van 7 in
het eerste halfjaar van 2018 naar 10 in het
tweede half jaar van 2019.
−− Openbare orde en veiligheid, Index onveiligheidsperceptie. Door vergelijking van deze
cijfers met landelijke gemiddelden en buurtgemeenten, wordt duidelijk of de gemeente
erin slaagt om haar inwoners zich veiliger
te laten voelen. Inwoners geven aan dat veiligheid belangrijk is in het Sociaal domein.
Maar de invloed op die veiligheid wordt
vooral vanuit Openbare orde en veiligheid
(politie, handhaving, BOA’s) vormgegeven,
minder vanuit het beleid in het Sociaal
domein. Hierdoor is deze kpi geen maatstaf
om het effect van dit beleid te meten.
KPI
Huidig cijfer
Cliëntervaringsonderzoeken
Bekendheid onafhankelijke
cliëntondersteuning
Individueel welzijn
maatschappelijke inzet
Eenzaamheid
Eenzaamheid (afwezig)
Mantelzorgondersteuning
Huishoudens met voorzieningen
naar aantal en per wet
Veiligheidsperceptie
Verwijzing Jeugd via huisartsen
50%

Streefcijfer
7
5,5
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35%
72%
75%
10
40%

De regionale inkoop van jeugdhulp is aanleiding
voor het opstellen van een gezamenlijke beleidsparagraaf in de regio West-Brabant Oost. Door
middel van beheersmaatregelen wordt getracht de
kosten van jeugdhulp in de regio beheersbaar te
houden. De budgetten gelden daarbij als voornaamste KPI. Daarnaast is in de begroting voor
2018 opgenomen dat het percentage doorverwijzingen via de huisartsen, van 50- naar 40% gaat.
Die afname is het verwachtte resultaat van de
inzet van een praktijkondersteuner bij huisartsen
in onze gemeente. Daarmee worden huisartsen
ondersteund bij de wettelijke taak als verwijzer
voor jeugdhulp. Niet alle situaties zijn geschikt om
via de huisarts een rechtstreekse verwijzing naar
jeugdhulp te verlenen. Een verdiepende analyse
van het gezinssysteem vraagt meer tijd en expertise van bijvoorbeeld ons CJG. Na een dergelijke
analyse kan meer passende en efficiëntere hulp
worden ingezet.

5.2. Evaluaties
Van de diverse projecten worden evaluaties
opgeleverd. Aan de hand van deze evaluaties kan
bepaald worden of het project succesvol was.
Daarna kan bepaald worden of en hoe het project
voortgezet moet worden.
We maken jaarlijks een overzicht van de stand van
zaken m.b.t de acties die genoemd worden op
de actielijst. Hierdoor kan de uitvoering van het
beleid gevolgd worden. Eventueel kan de actielijst uitgebreid worden met nieuwe acties in het
Sociaal domein.

5.3. Accountants/jaarrekening/
doelmatig/rechtmatigheid
Gemeenten geven geld uit dat door belastingbetalers is opgebracht. Hier moet zorgvuldig mee
worden omgegaan. Het geld moet terechtkomen
bij mensen die het nodig hebben, besteed worden
aan nuttige projecten. Accountants controleren of
de gemeente de juiste regels/controles inbouwt bij
de uitgaven. Ook controleren ze of de gemeente
zich houdt aan die regels.
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In de gemeente Drimmelen wordt interne controle
ingezet. Bij de jaarrekening zijn (externe) accountants betrokken.
Door integraal te werken, de omgekeerde toets,
resultaatgericht te werken wordt het mogelijk om
af te wijken van standaard procedures. Controle
dient dan op een andere manier plaats te vinden.
Over de veranderingen in het Sociaal domein
worden gesprekken gevoerd met accountants.
Samen zoeken we binnen integrale en omgekeerde
werkwijzen naar controlemogelijkheden om te
bepalen dat procedures en uitgaven doelmatig en
rechtmatig zijn.
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6. Financiën
Het Sociaal domein beslaat een groot deel van de gemeentelijke begroting. Daarom wordt in dit
hoofdstuk kort ingegaan op de financiën. Voor meer informatie wordt verwezen naar documenten uit de
Planning en Control-cycli.

6.1. Bezuinigingen door het Rijk

6.3. Maatschappelijke ontwikkelingen

Bij de transities in 2015 heeft het Rijk bezuinigd
op de budgetten die het Rijk zelf besteedde aan
zorg en ondersteuning. Doordat gemeenten beter
in staat zijn tot individueel maatwerk, hoeft de
zorg/ondersteuning minder te kosten, was de
opvatting. Helaas is dit niet helemaal het geval
gebleken en zijn er tekorten, vooral binnen de
Jeugdzorg, ontstaan. Ook in Drimmelen.
Verder grijpt de rechterlijke macht en de wetgever
regelmatig in als gemeenten maatregelen nemen
om de kosten te verminderen. Zo is bijvoorbeeld
alfahulp en resultaatgericht werken onmogelijk
gemaakt.

Verwacht wordt dat de kosten voor zorg en
ondersteuning toe gaan nemen vanwege en aantal
ontwikkelingen:
• Vergrijzing. De bevolking van de gemeente
Drimmelen word steeds ouder. Er worden
minder kinderen geboren, jeugd trekt naar
steden en mensen leven langer. Ouderen
maken meer gebruik van zorg en ondersteuning
dan jongeren.
• Tweeverdieners. In de huidige maatschappij
komen huisvrouwen (vrouwen die thuisblijven om voor het huishouden en kinderen te
zorgen) steeds minder voor. Deze huisvrouwen waren vaak actief als mantelzorger en als
vrijwilliger. Bij tweeverdieners is er minder tijd
voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Hierdoor
wordt er meer beroep gedaan op professionele
zorg en ondersteuning.
• Afbouw intramurale zorg. Mensen willen het
liefst in gewone buurten, hun vertrouwde
omgeving blijven wonen. Daarom zijn er minder
instellingen nodig. Verzorgingshuizen bestaan
niet meer en ook GGZ-instellingen sluiten.
Daarom moet er meer ambulante zorg en
ondersteuning ingezet worden. De vraag naar
wijkverpleging en Wmo-ondersteuning wordt
groter. De kosten voor zorg en ondersteuning
nemen toe.
• Verlaging eigen bijdrage Wmo. Door het abonnementstarief wordt het voor mensen met een
beperking minder aantrekkelijk om zelf een
voorziening te treffen. Mensen gaan een scootmobiel aanvragen bij de gemeente omdat deze
maar € 17,50 per maand kost. Dit is goedkoper
dan zelf er één aanschaffen. Particuliere hulp
bij het huishouden wordt afgezegd omdat hulp
via de gemeente goedkoper is. De gemeente

Bezuinigingen van het Rijk op andere terreinen
hebben soms ook gevolgen binnen het Sociaal
domein. Bijvoorbeeld het schrappen van de zorginfrastructuurmiddelen waarmee zorgaanbieders
gemeenschappelijke ruimten financierden. Dit
beperkt het gebruik van de ruimten van/bij zorgaanbieders zoals het Pluspunt in Hooge Zwaluwe.
De gemeente Drimmelen zoekt naar mogelijkheden
om de kosten te beheersen, maar wil tegelijkertijd
haar inwoners de ondersteuning bieden die ze
nodig hebben.

6.2. Het Sociaal Domein in de
begroting
De verschillende inkomstenbronnen vanuit het Rijk
voor het Sociaal worden zonder oormerk opgenomen in de begroting. Budgethouders ramen
per product de te verwachten uitgaven. Een kort
overzicht van de kosten voor het Sociaal domein
staan in bijlage 8.
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mag niet aanvragen niet afwijzen als mensen
een voorziening zelf kunnen betalen. Het
gesprek hierover aangaan mag wel.

6.4. Mogelijkheden voor
kostenbeheersing
Deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn moeilijk tegen te houden. Toch wordt er gezocht naar
mogelijkheden om de kosten voor zorg en ondersteuning niet te zeer te laten stijgen.
• Preventie. Door mensen zo lang mogelijk deel
te laten nemen aan het maatschappelijk leven
blijven ze mobiel en ook geestelijk actief. Dit
vertraagt de achteruitgang. Een beroep op
voorzieningen kan hiermee worden uitgesteld.
Exacte cijfers zijn hiervoor niet te geven. Maar
men acht het bewezen dat investeringen in preventie en welzijn rendabel zijn. In de gemeente
Drimmelen wordt veel gebruik gemaakt van
Welzijn (bijvoorbeeld Maatschappelijk werk,
Automaatje, Mantelzorgondersteuning etc)
• Een goed gesprek bij de intake. Door te onderzoeken welke vragen/behoeften een inwoner
heeft, kan passende ondersteuning geboden
worden. In dat gesprek wordt ook over de
eigen kracht, het sociale netwerk en algemene
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voorzieningen (zoals welzijn) gesproken. Als
hierin een oplossing gevonden wordt, hoeft de
gemeente geen of minder voorzieningen toe te
kennen.
• Algemene voorzieningen. Bij voldoende deelname zijn algemene voorzieningen goedkoper
dan maatwerkvoorzieningen. Naast voortzetting
van de reeds aanwezige (welzijns) voorzieningen wordt een pilot voor een algemene voorziening voor dagbesteding gestart.
• Samenwerken. Door samen te werken met
andere gemeenten, andere dienst en hulpverleners kan op capaciteit bespaard worden. Door
bij de inkoop van voorzieningen met andere
gemeenten samen te werken kunnen inkoopvoordelen behaald worden.
• Controle. Door te controleren op levering
(kwantiteit en kwaliteit) wordt enkel voor de
goede ondersteuning betaald. Door nazorg te
leveren kan de ondersteuning tijdig aangepast
worden. Bijvoorbeeld als blijkt dat een scootmobiel toch niet gebruikt wordt door de cliënt.

7. Toekomstige ontwikkelingen
Naast de verschillende acties die vanuit dit beleidsplan op de actielijst (bijlage) staan, zijn er nog
grotere ontwikkelingen waarvan de exacte uitwerking of het effect nog niet zeker is.

7.1. Beschermd wonen
Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen, die (tijdelijk)
niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp
van bijvoorbeeld een mantelzorger of met regelmatige begeleiding van een hulpverlener.
Een voorziening voor Beschermd wonen biedt een
veilige woonomgeving en begeleidt de bewoners
in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen
blijven doen in de samenleving of op termijn weer
zelfstandig kunnen wonen.
Beschermd Wonen is tot 2021 een Wmo-taak
van de centrumgemeenten. Zij krijgen daar ook
de middelen voor. Vanaf 2021 wordt Beschermd
wonen een taak voor iedere afzonderlijke gemeenten. Tegelijkertijd wordt ook de WLZ opengesteld
voor mensen met blijvende zware psychische problematiek, waardoor een gedeelte van de mensen
met een indicatie voor Beschermd wonen overgaan
naar de WLZ.
De centrumgemeente Breda werkt samen met de
regiogemeenten aan een goede overdracht van
bevoegdheden en cliënten. Bij het vormgeven van
het lokale beleid wordt samengewerkt met diverse
gemeentelijke beleidsmedewerkers zoals Wonen,
Veiligheid en Dorpsgericht werken en met instellingen die zich hiermee bezig houden.
In dit proces worden regelmatig nieuwe stappen
gezet die uiteindelijk leiden tot een goede overdacht per 2021.

7.2. Doorontwikkeling CJG
Het CJG Geertruidenberg Drimmelen bestaat uit
diverse professionals van verschillende organisaties.
Per 1 januari 2020 besturen de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg een Gemeenschappelijke
Regeling in de variant van een Bedrijfsvoeringsorga-
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nisatie (BVO) waarin alle uitvoeringstaken van het
CJG zijn belegd. Het CJG is dan een organisatie met
rechtspersoonlijkheid. Hierdoor krijgen de medewerkers te maken met één werkgever en is er één
financiële, personeels- en salarisadministratie.
Er dienen een aantal zaken geregeld te worden:
• Het opstellen van een inrichtingsdocument met
daarin onder meer een beschrijving van de
verschillende processen, een beschrijving van
de organisatie (bestuur en management, personeel, juridische organisatievorm, contracten
en financiën, taken en verantwoordelijkheden),
beschrijving van technologie en een beschrijving van informatie.
• Het opstellen van een begroting, investeringsbegroting en liquiditeitsbegroting en het
beëindigen van de huidige contracten met
organisaties.
• Het personeel moet zoveel mogelijk worden
overgenomen en daarbij wordt geprobeerd voor
alle partijen goede arbeidsvoorwaarden op te
stellen.
Uitgangspunt is om de huidige CJG-medewerkers
te behouden, waardoor continuïteit van de ondersteuning voor de cliënt gewaarborgd blijft. De
samenwerking met partners (tot eind 2019 veelal
de moederorganisaties van gedetacheerd CJG-personeel) blijft bestaan in het kader van preventie.

7.3. Regionale paragraaf Jeugdzorg
Drimmelen is onderdeel van de jeugdzorgregio
West-Brabant Oost (WBO). Voor de jeugdregio
WBO is in 2014 een regionale paragraaf opgesteld
die in de huidige beleidskaders van de – voorheen
9, na de fusie tot gemeente Altena 7 – gemeenten
binnen de jeugdregio is opgenomen. Basis voor de
regionale paragraaf vormen de gedeelde waarden
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en de leefregels in de regio. Deze leefregels zijn
geëvalueerd met cliëntvertegenwoordiging en
besproken met jeugdhulpaanbieders (respectievelijk in 2017 en 2018). De voornaamste conclusie is
dat de regels nog altijd passend zijn.
Het landelijke actieprogramma Zorg voor de Jeugd
(2018) is het resultaat van de evaluatie van drie
jaar Jeugdwet, uitgevoerd door het ministerie. Het
programma schrijft regionale samenwerking voor
tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders. De
aanbevelingen uit deze evaluatie zijn vormgegeven
in actielijnen:
1. Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en
gezinnen
2. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten
opgroeien
3. Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te
ontwikkelen
4. Kwetsbare jeugdigen beter op weg helpen zelfstandig te worden
5. Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
6. Investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals
De doelstellingen in dit Beleidsplan Sociaal
domein komen overeen met de actielijnen uit het
landelijke programma Zorg voor Jeugd.
Een transformatiebudget maakt onderdeel uit
van het actieprogramma. In onze regio is ervoor
gekozen om een aanvraag van dit budget in te
dienen op de inzet van praktijkondersteuners huisartsen met het ‘Jeugd-specialisme’ (POH-jeugd).
Daarmee kunnen we huisartsen ondersteunen bij
de wettelijke taak als verwijzer voor jeugdhulp.
Deze aanvraag (op actielijn 1) is gehonoreerd en
maakt deel uit van de regionale paragraaf.
Begin 2019 wordt naar verwachting de regionale
paragraaf bijgesteld naar de 6 landelijke actielijnen uit het programma Zorg voor de Jeugd en
aangevuld met de uitgangspunten uit het transforACTIELIJST matieplan.
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7.4. Regisseurschap
Tijdens de sessies voor input voor dit beleidsplan
is naar voren gekomen dat inwoners zelf zoveel
mogelijk regisseur van hun leven willen zijn.
Een regisseur bepaalt wat er wanneer gebeurt.
Daarvoor is overzicht nodig van alles wat er in
een casus speelt. De regisseur heeft ook inzicht
in de sociale kaart, heeft een klik met de cliënt
en is laagdrempelig bereikbaar voor hem. Als een
cliënt een reëel beeld heeft van zijn beperkingen
en het benodigde ondersteuningstraject, kan hij/zij
ook zelf regisseur zijn, of een ouder of mantelzorger. Een cliënt mag in principe zelf een regisseur
kiezen. Een regisseur werkt nauw samen met de
cliënt en kan uitleggen waarom bepaalde ondersteuning nodig is of geweigerd wordt. Een regisseur zorgt ervoor dat de afgesproken resultaten
behaald worden.
Er is een externe regisseur nodig als er sprake is
van
A. meerdere hulpverleningstrajecten die invloed
op elkaar kunnen hebben én
B. de cliënt niet zelf de regisseur wil of kan zijn.
In 2019 wordt een pilot met betrekking tot regie
gestart. Hiervoor worden één of twee professionals
benoemd voor in totaal 0,5 fte. De kosten hiervoor worden vanuit de reserve bestuursakkoord
betaald. Na een half jaar wordt de pilot geëvalueerd en worden aanbevelingen voor een eventueel
vervolg geformuleerd.
Voor meer informatie zie bijlage 2.

7.5. Zorgcafés
Om de zorg en ondersteuning rondom de inwoner
goed te regelen is samenwerking tussen de
verschillende organisaties nodig. Vanuit de wens
om nog integraler te gaan werken stimuleren we
de contacten tussen professionals in het Sociaal
domein. In 2019 organiseren we een aantal zorgcafés waarbij de dorpsteamleden, het CJG, casemanagers Werk en Inkomen, schuldhulpverlener,
praktijkondersteuners van huisartsen (poh) elkaar

ontmoeten tijdens een informele lunch. Daarna
volgt een informatief gedeelte over diverse onderwerpen.

7.6. Een inclusieve gemeente
Een inclusieve samenleving is een samenleving
waarin ook mensen met beperkingen mee kunnen
doen. In 2018 is er een quickscan inclusief beleid
gemaakt over de mate waarin de artikelen uit het
VN-verdrag voor de rechten van mensen met een
beperking in het gemeentelijke beleid zijn vertaald. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente
beter moet communiceren; minder moeilijke taal
in brieven en formulieren moet gebruiken. Ook is
de gemeente er verantwoordelijk voor dat de hele
samenleving mee gaat werken aan een inclusieve
samenleving.
De gemeenteraad had al bij de najaarsnota 2015
besloten € 500.000 te besteden aan toegankelijkheid. Op 2 februari 2017 heeft de raad het uitvoeringsplan Kom Binnen! vastgesteld. Uitgangspunt van plan is dat inwoners, met en zonder
beperking, kunnen meedoen aan de samenleving. Onderdeel daarvan is een subsidieregeling
waarmee initiatieven van clubs en verenigingen
voor verbetering van de toegankelijkheid (fysiek
maar ook op andere manieren) bekostigd kunnen
worden. Ook verbetering van de toegankelijkheid
van gemeentelijke gebouwen kunnen uit deze
middelen bekostigd worden. Begin 2018 is deze
subsidieregeling verlengd met een periode van
twee jaar of korter als de middelen uitgeput zijn.
In 2019 wordt de lokale inclusie agenda opgesteld
met daarin de stappen die we gaan zetten om
Drimmelen nog meer inclusief te maken.

NOTA BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN
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De omgekeerde toets

In 2018 is de gemeente Drimmelen gestart met
de omgekeerde toets van Stimulanz. Medewerkers
van het CJG, Participatiewet en Wmo zijn intensief
getraind in deze methode.
De omgekeerde toets in vier stappen:

Stap 1: het effect
Welk effect willen de inwoner en de medewerker
van de gemeente samen bereiken? Hierbij worden
het netwerk van de inwoner, algemene voorzieningen en (eventueel) andere professionals betrokken. Afspraken die gezamenlijk worden gemaakt
worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een plan van
aanpak.

Stap 2: de grondwaarde
Valt het beoogde effect onder de grondwaarden
van de verschillende wetten? Een ‘grondwaarde’ is
de reden dat de wet is geschreven. De grondwaarden zijn:

Participatie

Wet
Basis
Complementair

Participatiewet
Bestaansminimum

Overheid vult aan
op middelen die zelf
verworven kunnen
worden
Bevorderen
Bij voorkeur door
zelfredzaamheid betaald werk, anders
door vrijwilligerswerk of
tegenprestatie
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Stap 3: is het besluit ethisch te
verantwoorden?
De gemaakte afspraken leiden uiteindelijk tot
een formeel besluit. Daarbij wordt bekeken wat
het effect is van het voorgenomen besluit op de
betrokkene, zijn gezin en zijn omgeving. Ook de
mogelijkheden en vaardigheden van de betrokkene
zelf en zijn netwerk worden hierin onderzocht.

Stap 4: randvoorwaarden
Het formele besluit kan bepaalde ondersteuning
toekennen of juist afwijzen. De toekenning of
afwijzing worden in het besluit onderbouwd. Ook
de mate en de duur van ondersteuning die nodig
is om de afspraken die de professional en inwoner
te realiseren, worden in het besluit genoemd.
Echter een paar basisprincipes zijn wettelijk
bepaald. Daar is geen afwijking van mogelijk.

Wmo

Wmo 2015
Meedoen aan het
maatschappelijk leven
Van burgers wordt
verwacht dat zij zelf zoveel
mogelijk oplossen en
organiseren
Zo lang mogelijk in eigen
leefomgeving

Nazorg

De gemeente Drimmelen werkt
integraal, cliëntgericht en volgens de
omgekeerde toets.
Het onderzoek naar welke voorzieningen een cliënt
nodig heeft, begint meestal met een gesprek.
Hierbij worden diverse zaken besproken die misschien niet allemaal even urgent zijn. Er wordt geïnformeerd naar de eigen kracht, het sociale netwerk
en het gebruik van algemene voorzieningen.
Uit cliëntervaringsonderzoeken en uit persoonlijk
contact met cliënten blijkt dat veel mensen tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente
door de casemanagers. Toch zijn er zaken die verbeterd kunnen worden. Ook vanuit de raad is naar
aanleiding van het onderzoek van de Partij van
de Arbeid is aandacht gevraagd voor verbetering
aanvraagproces Wmo.
Een belangrijk punt voor verbetering is nazorg.

Nazorg na het gesprek

Jeugdwet

Jeugdwet
Gezond en veilig opgroeien
Jongeren en hun ouders
zijn zelf in eerste plaats
verantwoordelijk voor
veilig opgroeien
Regie over eigen leven

Tijdens een gesprek met een medewerker van de
gemeente komen verschillende onderwerpen aan
bod. Er wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld rechten en plichten, mogelijkheden van
welzijn etc. Niet altijd is meteen duidelijk wat er
nodig is. Soms wordt afgesproken dat een cliënt
nadenkt, met anderen spreekt over mogelijke
oplossingen, of eens een algemene voorziening
probeert. Als dit geen oplossing biedt kan een
cliënt zich weer melden bij de gemeente.
In de praktijk blijkt dat een aantal (minder
mondige) mensen zich niet nog een keer melden
bij de gemeente. Zij ervaren het informeren naar
eigen kracht als een afwijzing. Door nazorg kan
geregeld worden dat ook deze mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Nazorg is het nogmaals contact leggen (veelal
telefonisch) met een inwoner en informeren of er
reeds een oplossing getroffen is. Ook kan aangeboden worden de benodigde contacten te leggen
of welzijn te vragen mee te helpen met het zoeken
naar een oplossing.
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Nazorg tijdens inzet ondersteuning
Na het stellen van een indicatie dienen zorgaanbieders documenten aan te leveren waaruit blijkt
hoe ze de gewenste resultaten gaan behalen
of hebben behaald (ondersteuningsplannen en
evaluaties). In de praktijk worden deze niet altijd
tijdig aangeleverd en moeten we meerdere malen
contact hierover opnemen met zorgaanbieders. In
de contracten met zorgaanbieders van begeleiding
zijn hiervoor sanctiemogelijkheden opgenomen.
Als ondersteuning wordt ingezet, is er veelal geen
contact meer tussen cliënt en casemanager totdat
de indicatie afloopt. Dan blijkt regelmatig dat de
situatie van de cliënt gewijzigd is waardoor er meer/
minder of andere ondersteuning nodig is. Nazorg na
inzet ondersteuning controleert of de ondersteuning
passend is en of de cliënt tevreden is.
Nazorg na afronding van de ondersteuning
In veel branches is het gebruikelijk om na afronding nog even contact te hebben met een cliënt.
Dit om te controleren of de cliënt inderdaad
zonder ondersteuning kan en/of te informeren naar
de tevredenheid.

Capaciteit
Door inzet van nazorg kan de kwaliteit van de
dienstverlening van de gemeente verbeterd
worden. Echter dit zijn extra taken die niet in de
huidige bezetting van Wmo-loket en Wmo-casemanagers passen.
Voorgesteld word om de capaciteitsuitbreiding
voornamelijk te laten plaatsvinden bij de casemanagers omdat het contact tussen cliënt en zijn
casemanager goed is. De casemanager kent de
situatie van de cliënt en kan daardoor ook de
beste nazorg verlenen. Dit betekent dat de caseload over meerdere casemanagers verdeeld gaat
worden, waardoor ook de kwetsbaarheid van het
team afneemt.
Casemanagers en loketmedewerkers merken dat
ze nu al gemiddeld 1 tot 1,5 uur per werkdag bezig
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zijn (of zouden moeten zijn) met nazorg. Uitbreiding van de capaciteit met 24 uur per week is
daarom wenselijk.
Bij het loket kunnen nazorgtaken worden neerge-

Bijlage 3.

legd die minder te maken hebben met het persoonlijke contact met de cliënt. Bijvoorbeeld het
opvragen van plannen en evaluaties bij zorgaanbieders of informatie over inkomsten.

R
 egisseurschap in de gemeente Drimmelen

Inleiding
In beleid staat het motto: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Dit wordt door de uitwerking van regisseurschap verder vormgegeven. Er zal afstemming
plaats vinden met Geertruidenberg omdat een
eenduidige werkwijze belangrijk is voor het gezamenlijke CJG.

1.	Wat is een regisseur/het
regisseurschap?
Een regisseur bepaalt wat er wanneer gebeurt.
Daarvoor is overzicht nodig van alles wat er in een
casus speelt; van de problemen en de ingezette
ondersteuning (formeel en informeel). De regisseur
heeft ook inzicht in de sociale kaart, heeft een klik
met de cliënt en is laagdrempelig bereikbaar voor
hem. Als een cliënt een reëel beeld heeft van zijn
beperkingen en het benodigde ondersteuningstraject, kan hij/zij ook zelf regisseur zijn, of een ouder
of mantelzorger. Een cliënt mag in principe zelf
een regisseur kiezen.
Een regisseur werkt nauw samen met de cliënt en
kan aangeven waarom bepaalde ondersteuning
nodig is of geweigerd wordt. Een regisseur zorgt
ervoor dat de afgesproken resultaten behaald
worden.
Een casusregisseur is een bij de casus betrokken
persoon.
Een procesregisseur is niet inhoudelijk bij de
casus betrokken professional die ingezet wordt als
de betrokken professionals er onderling niet goed
uitkomen.
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2.	Wanneer is er een regisseur
nodig?
Er is een regisseur nodig als er sprake is van
A. meerdere hulpverleningstrajecten die invloed
op elkaar kunnen hebben én
B. b. de cliënt niet zelf de regisseur wil of kan
zijn.
Bij nieuwe cliënten
Een inwoner kiest een hulp-/dienstverlener om
een probleem voor te leggen (ingang). Deze hulp-/
dienstverlener is hiermee verantwoordelijk voor
een goede integrale signalering van problemen.
Als er sprake is van meerdere hulpvragen
• verwijst de hulp-/dienstverlener de cliënt door
(zelfredzaamheid) èn controleert of cliënt
contact heeft opgenomen.
• neemt de hulp-/dienstverlener contact op met
een collega om de situatie (liefst in een gezamenlijk overleg met de cliënt) te bespreken.
Door deze taken wordt de hulp-/dienstverlener in
eerste instantie casusregisseur. Hij is verantwoordelijk om overzicht te houden van de benodigde
en ingezette ondersteuning. Als deze persoon de
regisseur niet (meer) wil of kan zijn is hij/zij verantwoordelijk voor het benoemen van een nieuwe
casusregisseur.
Bij bekende cliënten
Als blijkt dat er meerdere hulpverleningstrajecten
ingezet worden in een huishouden moet de casemanager bij zijn/haar collega’s aangeven dat hij/zij
betrokken is bij dit gezin. Als de hulpverleningstrajecten invloed op elkaar kunnen hebben controleer
de casemanager of de trajecten elkaar niet tegenwerken. Hiervoor legt de casemanager contact

met collega’s. Bij complexe situaties wordt met de
cliënt gesproken over regisseurschap (toestemming gevraagd). De casusregisseur kan, eventueel
tijdens een overleg, een gezamenlijk plan opstellen dat bestaat uit de te bereiken resultaten uit
ieder domein. Zo kunnen tegenstijdige doelen niet
meer voorkomen en wordt er niets vergeten.
De betrokken professionals houden de casusregisseur op de hoogte. Zodra er problemen ontstaan
in het proces (stagnerende ketensamenwerking)
die de professionals onderling en met de casusregisseur niet meer kunnen oplossen, wordt contact
gezocht met een procesregisseur. Ook wanneer de
casus complex wordt en het regisseurschap meer
aandacht vraagt, kan de procesregisseur ingezet
worden.

3.

Wie is een regisseur?

Een cliënt of zijn mantelzorger kan casusregisseur
zijn zolang hij/zij overzicht heeft van de problemen, de ingezette ondersteuning en een ondersteuningsplan kan opstellen en bewaken. Ook kan
iedere professional van de Participatiewet, CJG,
Wmo (of lid van de dorpsteams) tot casusregisseur
benoemd worden.
Een casusregisseur wordt benoemd bij ieder casus
met meerdere hulpverleningstrajecten. Deze zorgt
dat benodigde ondersteuning wordt ingezet, houdt
overzicht en wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in de situatie door collega of cliënt. Deze
zorgt ervoor dat iedere betrokkene ingelicht wordt
over belangrijke wijzigingen en organiseert indien
nodig een overleg.
Een procesregisseur is een professional die
luistert naar de inhoudelijke inbreng van de
betrokken professionals. Eventueel kan hij/zij
andere benodigde expertise (laten) inschakelen.
Een procesregisseur kijkt omgekeerd en is objectief. Procesregie is gericht op het toezien van de
totstandkoming van samenwerking op casusniveau, zodanig dat de doelen van de cliënt worden
gerealiseerd. De procesregisseur maakt concrete
afspraken met (afdelingen en) betrokken instan-
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ties, controleert resultaten en ziet toe op een
goede vastlegging en deling van gegevens. Hij/
zij is bevoegd om besluiten te nemen en om de
betrokken professionals opdrachten te geven.
Een procesregisseur is een tijdelijke functie. Zodra
de casus goed geregeld is en de professionals 1
plan hebben en elkaar op de hoogte houden, is
de procesregisseur niet meer nodig. Dan kan weer
afgeschaald worden naar een casusregisseur.

4.	Functie-eisen van de
Procesregisseur
Om te experimenteren met de functie van Procesregisseur wordt gestart met het openstellen van
een vacature voor 18 uur per week, gedurende een
half jaar. Daarna wordt er geëvalueerd en bepaald
of en hoe de functie voortgezet wordt. Voor de
pilotfase wordt budget uit de bestuursreserve
onttrokken.
Een regisseur voldoet aan de volgende eisen:
• Beschikken over een relevante afgeronde HBO
opleiding
• Basishouding: onbevooroordeeld kunnen luisteren en durven vertrouwen op de professionaliteit van de ander. Zich verantwoordelijk voelen
voor het vinden van een goede oplossing.
• Kunnen omgaan met weerstand, rustig kunnen
uitleggen, vriendelijk.
• Veiligheidssituaties signaleren en kunnen
wegen
• Beschikken over mediationvaardigheden (luisteren, samenvatten, doorvragen, gericht op
overeenstemming tussen alle partijen)
• Beslissingen kunnen nemen
• Kunnen samenwerken (intern en extern) en
samenwerkingen kunnen starten.
• Het goed en bondig kunnen registreren
• Kennis hebben van relevante wet- en regelgeving (incl. AVG)
• Kennis hebben van de sociale kaart van de
gemeente Drimmelen
• Kunnen werken vanuit één huishouden-één
plan en hierin kunnen coördineren en het overzicht bewaren.
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• Zich bewust zijn van het werken in een politiek
gestuurde organisatie.
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in het
sociaal domein

Een procesregisseur beschikt over de
volgende competenties:
Resultaatgerichtheid
Vooruitdenken, acties en beslissingen richten op
het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten. Gestelde doelen scherp en helder voor ogen
houden. Vastbesloten en effectief toewerken naar
meetbare resultaten. Hoofd- en bijzaken kunnen
scheiden en overstijgend kunnen denken.
Samenwerken
Samen met anderen de activiteiten richten op
een gemeenschappelijk doel. Kunnen omgaan
met anderen in een arbeidsverband. Het gezamenlijk resultaat op de eerste plaats stellen en je
daarvoor naar beste kunnen inzetten. Zich onder
collega’s professioneel opstellen en gemotiveerd
zijn om gezamenlijk beter te presteren.
Klantgerichtheid
Achterhalen van de wensen en behoeften (vraag)
van de inwoner, en de dienstverlening hierop
afstemmen en helder aangeven welk resultaat wel/
niet binnen welke termijn geleverd kan worden.
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Creativiteit
Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van
of in aanvulling op bestaande.
Denken in mogelijkheden en oplossingen en
ook omgaan met beperkingen, belemmeringen
en tegenstellingen. Inventief, creatief, enthousiasmerend, draagvlak creëren, anderen kunnen
betrekken, partijen verleiden of overtuigen om
samen te werken bij het vinden en realiseren van
oplossingen. Durven ‘out of the box’ te denken en
te handelen, de grenzen opzoeken om samen te
komen tot een beter (eind)resultaat. Vanuit een
pioniersgedachte(mentaliteit) risico durven nemen
om een gunstig resultaat te bereiken, ook al kent
iemand het eindresultaat nog niet.
Overtuigingskracht/ daadkracht
Gedrag dat erop gericht is anderen te overtuigen
van een bepaald standpunt en instemming te
krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Diplomatiek, doortastend en beslissingen
durven nemen en bereid zijn om onmiddellijk tot
actie over te gaan, knopen door te hakken indien
nodig op basis van beperkte informatie.
Communicatieve vaardigheden
Zelf actief de benodigde c.q. relevante informatie
halen en brengen en nagaan of deze zoals bedoeld
ontvangen is. Indien nodig wordt de wijze van informatieoverdracht aan de situatie aangepast.

Bijlage 4.

W
 at vinden wij belangrijk in het Sociaal
domein?

In 2015 heeft het college een toekomstbeeld neergelegd:
“In 2018 hebben we een inclusieve samenleving,
waarbij iedereen, ongeacht leeftijd, sociale klasse,
afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen
mee kan doen aan reguliere activiteiten op het
gebied van onderwijs, participatie, zorg en
welzijn.“
Onze werkzaamheden in het sociale domein moet
dit toekomstbeeld realiseren. We denken dat een
integrale benadering van een cliënt daarvoor de
beste manier is. Door integraal te werken komen
de meeste problemen van een cliënt in beeld en
wordt de juiste hulpverlening ingezet waarvan
eventuele verschillende onderdelen op elkaar zijn
afgestemd.

Integraal
Een cliënt benadert een professional met een
hulpvraag. Vanuit deze hulpvraag wordt door de
professional ook gescreend op eventuele problemen bij het dagelijks functioneren, lichamelijke of
psychische problemen, financiële problemen, problemen m.b.t. participatie, opvoeden/opgroeien en
veiligheid. Als een cliënt een probleem heeft dat
bij een andere professional hoort, wordt aan de
cliënt uitgelegd waarom overleg met deze professional over het probleem gewenst is.
Bij complexe casussen worden gemeenschappelijke doelen/een gemeenschappelijk ondersteuningsplan opgesteld.

Handelingskader
In de gemeente Drimmelen zijn een aantal zaken
het allerbelangrijkst:			
1. Veiligheid
Voor en binnen het gezin/huishouden moet het
veilig zijn. Voorzieningen dienen daarop gericht te
zijn. Periodiek dient dit geëvalueerd te worden en
mogen er kritische vragen gesteld worden.
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2. Zelfredzaamheid
De zelfredzaamheid moet gestimuleerd worden, op
het gebied van werk, wonen, financiën, onderwijs,
voeding etc.
3. Aanpak schulden
Huisuitzettingen dienen voorkomen te worden en
schulden moeten worden aangepakt.
4. Adequaat en goedkoop
De ingezette voorzieningen zijn het meest
adequaat en goedkoop.
5. Preventie
We zetten in op dat wat nodig is om grotere problemen en duurdere zorg te voorkomen.
Soms lukt het niet om ondersteuning te bieden,
of houden onze mogelijkheden /verantwoordelijkheden op. Dan kan bij bezorgdheid of nazorg MEE
of het AMW ingeschakeld worden om de cliënt te
begeleiden naar de juiste ondersteuning of richting
meer zelfredzaamheid.

Leidende principes
Ieder taakgebied kent zijn eigen doel
Jeugd:
kinderen groeien veilig op
Participatie:	iedereen doet mee in de samenleving,
zoveel mogelijk via betaald werk.
Wmo: 	zelfredzaamheid versterken d.m.v.
aanspreken eigen kracht, het sociale
netwerk en algemene voorzieningen.
Voorzieningen zijn goedkoop adequaat.
Meestal kunnen alle doelen in 1 plan verwerkt
worden. Een enkele keer lukt dit niet en dienen er
keuzes gemaakt worden daarbij wordt het handelingskader gehanteerd. Als de cliënt en betrokken
professionals er dan onderling nog niet uitkomen
kan er opgeschaald worden naar een procesregisseur (voorlopig coördinator).

Adviezen
De professionals besluiten over hun eigen taakgebied en geven daar de beschikkingen voor af.
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Informatie van andere professionals (ook MEE of
huisartsen) worden als adviezen behandeld. Deze
kunnen, met onderbouwing, opgevolgd worden of
van afgeweken.

Wat verwachten we van de
medewerkers in het kader van het
nieuwe 3D beleid
• De medewerkers kijken breed in het gesprek
met de cliënt en vragen door (wat speelt er
allemaal?).
• We blijven in gesprek met de cliënt en werken
vanuit vertrouwen.
• De medewerkers overleggen met een collega
(in overleg met de cliënt) als dat nodig en
goed is voor de cliënt.

Stap 3

Inwoners voelen zich veilig
Meten van ef fecten
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• De medewerkers kijken naar wat een cliënt nog
wel kan, met zijn netwerk of algemene voorzieningen.
• De medewerkers werken volgens de uitgangspunten van de omgekeerde toets en zorgen
voor maatwerk, in aansluiting bij de doelen die
bepaald worden.
• De medewerkers zijn gericht op zelfredzaamheid (niet zorgen voor, maar zorgen dat),
maken afspraken over de te behalen resultaten
en evalueren deze.
• De medewerkers beleggen een regiefunctie
(een overleg en bepalen wie de regisseur
wordt) als de situatie complex is. En ze schakelen met de coördinatoren als ze er met hun
collega’s niet uitkomen.

Gesprek met cliënt

Bijlage 5.

Stappenplan verbeterde meldcode

Stap 1

Stap 4

Signalen in kaart brengen

Wegen van huiselijk geweld /
kindermishandeling

Stap 2

Stap 5

Overleg met een collega en
raadpleeg eventueel Veilig Thuis:
076 523 3466

Neem 2 beslissingen:
A - Is melden noodzakelijk?
B - Is hulp verlenen of organiseren
(ook) mogelijk?

Stap 3
Gesprek met cliënt

A - Melden is noodzakelijk als er spake is van:
• Acute onveiligheid
• Structurele onveiligheid
B - Hulp verlenen is mogelijk als:
• De professional in staat is om effectieve/
passende hulp te bieden of organiseren
• De betrokkenen meewerken aan de geboden
of georganiseerde hulp
• De hulp leidt tot duurzame veiligheid.
Indien hulp verlenen op basis van één van
deze punten niet mogelijk is, is melden bij
Veilig Thuis noodzakelijk.

Stap 4
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Wegen van huiselijk geweld /
kindermishandeling
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Actielijst

In het beleidsplan Sociaal Domein wordt
bij diverse onderdelen over concrete acties
geschreven. Deze worden in dit lijstje even kort
genoemd.
2.1.1.2 Burgerparticipatie
In 2019 zal de inspraak bij het beleid met betrekken
tot de Jeugdwet vorm gegeven worden.
2.1.2.2 Laaggeletterdheid
In 2019 wordt een pilot gestart waarbij alle aanvragers
van een bijstandsuitkering een taaltoets gaan maken.
Hiervoor wordt samengewerkt met vrijwilligers van het
Taalhuis.
2.1.3.1 Meerdere loketten
In 2019 wordt de naam Wmo-loket gewijzigd in Sociaal
loket en wordt hierover duidelijk gecommuniceerd.

ACTIELIJST
2.2.3.3 Dorpsteams
Vanaf 2019 worden een aantal zorgcafés georganiseerd
waarbij de dorpsteamleden, het CJG,casemanagers
Werk en Inkomen, praktijkondersteuners van huisartsen (poh) elkaar ontmoeten en informatie krijgen over
bepaalde thema’s.
2.3.1.2 Eigen bijdragen
Door verlaging van de eigen bijragen wordt een stijging van het aantal Wmo-aanvragen verwacht. De ontwikkeling van het aantal Wmo-aanvragen zal worden
gevolgd in 2019.

2.1.3.2 Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) In 2019 wordt
gewerkt aan de doorontwikkeling van het CJG, waarbij
alle medewerkers in dienst komen van één bedrijfsvoeringsorganisatie.

2.3.2.1 Bejegening
Het verwijzen naar een andere oplossing wordt als
een afwijzing ervaren. Mensen melden zich niet als de
andere oplossing niet werkt. Nazorg zou in dat geval
nodig zijn. In 2019 wordt hier op ingezet.

2.1.3.3 Cliëntervaringsonderzoeken
In 2019 zal het eerste cliëntervaringsonderzoek onder
cliënten van de Participatiewet gehouden worden.

2.3.2.3 Nazorg
Nazorg kan een belangrijk instrument zijn om de
cliëntervaring te meten en om de correcte levering
en de kwaliteit van de dienstverlening te controleren.
Nazorg heeft daarnaast ook een preventieve functie.
Het beleid m.b.t. tot nazorg zal in 2019/2020 verder
ontwikkeld worden.

2.2.1.3 Omgekeerde toets
In 2019 en verder wordt deze werkwijze verder uitgerold en geborgd.
2.2.3.2 Mantelzorgondersteuning
In 2019 wordt onderzocht hoe groot de behoefte is aan
respijtzorg en hoe deze ingevuld kan worden.
Op 8 november 2018 een motie ingediend om te
onderzoeken of een Respijthuis in Drimmelen gerealiseerd kan worden. Hiervoor is een budget van
10.000,-- beschikbaar gesteld uit de reserve Samen
investeren in Drimmelen.
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2.4.3.1 Onafhankelijke cliëntondersteuning
De VNG gaat een communicatieaanpak ontwerpen die
gemeenten kunnen inzetten en inpassen in de lokale
situatie. Zodra deze gereed is gaan we hiermee aan de
slag.

3.1.1.3 Algemene voorzieningen
De gemeente Drimmelen onderzoekt of een algemene
voorziening voor dagbesteding een betere oplossing
is voor de maatwerkvoorziening begeleiding. Hierover
wordt het college en de gemeenteraad los van dit
beleidsplan in 2019 geïnformeerd.

4.1.1
Veilig thuis
Uiterlijk 1 januari 2019 dient een aangescherpte meldcode opgesteld te zijn door betrokken organisaties.
Ook in de gemeente Drimmelen is de meldcode voor
de verschillende functies aangescherpt. De communicatie daarover zal begin 2019 plaatsvinden

3.1.3.2 Welzijn
In 2019 wordt de subsidie die vanuit ‘Verstandig
omgaan met Zorggeld’ aan SWO is toegekend geëvalueerd.

4.4.1
Privacy
In 2019 zal in één of meerdere bijeenkomsten
kennis gedeeld worden m.b.t. Privacy.

3.2.1.2 Inclusie (Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap (Trb. 2007, 169)
In 2019 wordt een Inclusie agenda opgesteld.

7.3
Regionale paragraaf Jeugdzorg
De inzet van praktijkondersteuners huisartsen met
het ‘Jeugd-specialisme’ (POH-jeugd), onderdeel van
de regionale paragraaf van het landelijke programma Zorg voor Jeugd, vormgeven,

3.2.1	
Inwoners hebben toegang tot sport,
vrijwilligerswerk en cultuur
Iin het armoedebeleid kijken we naar mogelijkheden
waarmee we mensen met een minimuminkomen gratis
kunnen laten sporten.
3.2.1.1 Toegankelijkheid
In 2019 wordt gewerkt aan een vervolg van de verbetering van de toegankelijkheid van openbare gebouwen
en verenigingen. In het armoedebeleid wordt bekeken
of mensen met een minimuminkomen gratis kunnen
sporten.
3.2.2.1 Schuldhulpverlening
De Gemeentelijke Kredietbank Breda is bezig zijn
dienstverleningspakket te herzien. Waarschijnlijk heeft
dit gevolgen voor onze samenwerking.
3.2.3.1 Regie
In 2019 zal geëxperimenteerd worden met de regiefunctie.
3.3.3.2 Evenementen
Daarom investeert de gemeente in verbetering en
bekendheid van de agenda op Wijzijndrimmelen.nl. In
2019 zal een roadshow hierover georganiseerd worden.

NOTA BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN
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Stappenplan informatie delen
•

1. Check is er een grondslag: om informatie te delen
2. Check Wat is je doel met het delen van informatie?
3. Check proportionaliteit: staat het doorbreken van privacy/delen van informatie in verhouding tot het
doel?
4. Check subsidiariteit: kan het doel op een andere manier worden bereikt dan informatie delen? Bijvoorbeeld anoniem (zodat er geen persoonsgegevens worden gedeeld)?

•

Als je informatie gaat delen:

•

Informeer: de cliënt dat je gaat delen, ook al geeft
deze geen toestemming
Motiveer: aan jezelf en degene met wie je informatie deelt: Waarom deel je informatie, welke
informatie? Wat ga je ermee doen?
Documenteer: leg je afweging vast.

Gewone persoonsgegevens
Gewone persoonsgegevens zijn gegevens zoals
naam, adres, telefoonnummer, leeftijd. Gewone
persoonsgegevens kunnen alleen worden gedeeld
als er een grondslag is. Er zijn zes mogelijke
grondslagen om gewone persoonsgegevens te
delen. Dat zijn:
1. Toestemming van de cliënt: Je mag informatie
delen als je toestemming hebt van de cliënt.
De cliënt moet die toestemming vrijelijk (dus
niet onder druk) en uitdrukkelijk geven. Als
een cliënt afhankelijk is, bijvoorbeeld voor het
krijgen van een uitkering, dan kan toestemming
niet vrijelijk worden gegeven. Hij moet ook
begrijpen waarvoor hij toestemming geeft en
goed weten welke informatie je doorgeeft, aan
wie en met welk doel. Daarnaast moet de toestemming specifiek gaan over de informatie die
wordt uitgewisseld. De cliënt kan de toestemming te allen tijde intrekken.
2. Overeenkomst: Je mag informatie delen als je
een overeenkomst hebt met iemand en hiervoor het verwerken van persoonsgegevens
noodzakelijk is.
3. Wettelijke verplichting: Je mag informatie delen
als dit noodzakelijk is om aan een wettelijke
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verplichting te voldoen. Bijvoorbeeld: een
hulpverlener heeft een bevel van de politie
gekregen om hen bepaalde persoonsgegevens
te verstrekken.
4. Vitaal belang: Je mag informatie delen als dat
essentieel is voor iemands leven of gezondheid
(of dat van een ander) en die persoon niet om
toestemming gevraagd kan worden.
5. Publieke taak/algemeen belang: Je mag informatie delen als dat nodig is voor het uitvoeren
van een publieke taak. Publieke taken worden
gefinancierd door de overheid en zijn in de wet
vastgelegd. Je mag ook informatie uitwisselen
als het gebeurt in het algemeen belang, dus in
het belang van alle inwoners van Nederland.
6. Gerechtvaardigd belang: Dit belang moet
rechtmatig, voldoende duidelijk zijn verwoord
en ook echt aanwezig zijn. Dat is zo wanneer
een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is
om bedrijfsactiviteiten te verrichten en dit
zwaarder weegt dan het privacybelang van de
betrokkene. Onder deze grondslag valt ook het
gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.

•

•

•

•
•

Bijzondere persoonsgegevens
Daarnaast zijn er ‘bijzondere’ persoonsgegevens,
dat zijn:
• Persoonsgegevens waaruit ras of etnische
afkomst blijkt;
• Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
• Gegevens over gezondheid;
• Gegevens met betrekking tot iemands seksueel

•

gedrag of seksuele gerichtheid.
Er zijn uitzonderingen om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Als er één van de zes
grondslagen voor gewone persoonsgegevens
van toepassing is én één van onderstaande
uitzonderingen dan kun je de bijzondere persoonsgegevens verwerken.
Als iemand uitdrukkelijk toestemming heeft
gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
Als de verwerking noodzakelijk is met het oog
op de uitvoering van verplichtingen en de
uitoefening van specifieke rechten van u of
de betrokken persoon. Dit op het gebied van
het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en
sociale beschermingsrecht;
Als de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokken
persoon of van een andere natuurlijke persoon.
Dit geldt alleen wanneer diegene fysiek of
juridisch niet in staat is om zijn toestemming te
geven;
Als de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
Als de verwerking noodzakelijk is voor de
instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering. Of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid;
Als de verwerking noodzakelijk is vanwege een
zwaarwegend algemeen belang;
Als de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of (arbeids)geneeskunde
aard. Zoals het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en/of het verstrekken van gezondheidszorg;
Als de verwerking noodzakelijk is om redenen
van algemeen belang op het gebied van de
volksgezondheid.

Uit artikel 30 uitvoeringswet AVG – Bijzondere persoonsgegevens mogen worden gedeeld als:
• een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeids-
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•

•

•

•

overeenkomsten die voorzien in aanspraken die
afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand
van de betrokkene; of
de re-integratie of begeleiding van werknemers
of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte
of arbeidsongeschiktheid.
scholen, voor zover de verwerking met het
oog op de speciale begeleiding van leerlingen
of het treffen van bijzondere voorzieningen in
verband met hun gezondheidstoestand noodzakelijk is;
een reclasseringsinstelling, een bijzondere
reclasseringsambtenaar, de raad voor de kinderbescherming, de gecertificeerde instelling,
voor zover de verwerking noodzakelijk is voor
de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken; of
hulpverleners, instellingen of voorzieningen
voor gezondheidszorg of maatschappelijke
dienstverlening, voor zover de verwerking
noodzakelijk is met het oog op een goede
behandeling of verzorging van de betrokkene
dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk.

Beroepsgeheim
Alle zorgprofessionals met een BIG-registratie
en jeugdprofessionals hebben een geheimhoudingsplicht op grond van wetgeving en beroepscodes. Dit zijn onder meer: medici, artsen,
verpleegkundigen, jeugdbeschermers, psychologen, paramedici en maatschappelijk werkers. In
bepaalde situaties is het nodig informatie te delen
en de geheimhoudingsplicht te doorbreken.
Uitzonderingen om beroepsgeheim te doorbreken:
• als de patiënt toestemming heeft gegeven.
Toestemming is niet nodig als je wilt delen met
professionals die direct (rechtstreeks) betrokken zijn bij dezelfde behandelrelatie met de
patiënt.
• als de wet dat bepaalt; een voorbeeld is de
wet publieke gezondheid die een meldingsprocedure bij euthanasie voorschrijft;
• bij een conflict van plichten; het gaat dan
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om situaties waarin een zorgprofessional het
beroepsgeheim na een zorgvuldige afweging
moet doorbreken om een ernstig nadeel voor
de patiënt of een ander persoon te voorkomen. Bijvoorbeeld in het geval van huiselijk
geweld of kindermishandeling: dan is overigens ook sprake van een wettelijk meldrecht.
In de KNMG richtlijn “Omgaan met medische
gegevens” (zie link onder) staat hierover meer
informatie.
• De verplichting om de gezinsvoogd/ jeugdbeschermer te informeren over zaken die van
belang zijn voor de ondertoezichtstelling
Andere professionals die werkzaam zijn in het
Sociaal Domein zoals leraren, medewerkers
kinderopvang en welzijnswerkers, hebben weliswaar geen beroepsgeheim, maar moeten zich ook
houden aan de privacy en vertrouwelijkheid van
informatie die hun ter ore komt. Voor veel beroepen zijn in dat verband beroepsregels opgesteld.
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Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
Alle professionals hebben een meldrecht. Dat betekent dat je mag afwegen of je zonder toestemming
van je cliënt informatie geeft aan andere professionals en/of Veilig Thuis. Een hulpmiddel hierbij
is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 1 januari 2019 verandert de meldcode.
Het wordt een professionele norm om melding te
doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van
acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen
uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4
en 5 worden aangepast. In stap 5 vervalt het
onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De
beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee
losse besluiten:
• Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? (altijd
bij vermoeden van acute of structurele onveiligheid)
• Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?
Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te
melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als
beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in
stap 4 en 5 van de meldcode.
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Het Sociaal domein in de begroting

Totaal uitgaven

Participatie

Participatiewet
Jonger dan 65 jaar
Elders verzorgden
Bijstandsbesluit zelfstandigen
Bijstandsverlening algemeen
Kst levensonderhoud startende
ondernemer
inkomensvoorziening voor
oudere en arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (I.O.A.Z.).
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (I.O.A.W.).
Sociale Werkvoorziening
Bijzondere bijstand
Beschut werken
Reïntegratie werkzoekenden
Voorbereidingskst startende
ondernemer
Kinderdagopvang

Wmo

Jaarrekening
Begroting
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.877.720 2.989.418 2.948.471 2.978.471 3.008.471 3.043.269 3.082.864
29.632
44.400
36.400
36.400
36.400
36.400
36.400
36.307
107.331
109.999
109.999
109.999
109.999
109.999
196.555
157.872
162.316
162.316
163.366
162.316
162.341
0
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
31.654

55.105

58.165

280.586

286.523

290.912

2.046.194
496.385
13.336
265.781
0

1.672.191
303.089
27.000
378.788
5.000

1.555.651
328.873
27.000
496.333
0

15.881

17.743

26.968

58.165

290.912

58.165

58.165

290.912

290.912

1.477.131 1.380.734 1.337.533
328.873
309.873
309.873
36.000
36.000
36.000
491.243
494.348
494.348
0
0
0

1.291.284
309.873
45.000
444.348
0

26.968

290.912

58.165

26.968

26.968

26.968

Jeugdwet

Jeugd
PGB Jeugd
Toegang en preventie Jeugd
Individuele voorz. natura Jeugd
generalistisch
Individuele voorz. natura Jeugd
specialistisch
Veiligheid, jeugdreclassering en
opvang jeugd
Jeugdgezondheidszorg,
uniform deel
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Jaarrekening
Begroting
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.472
5.000
5.515
5.515
5.515
5.515
5.515
2.862.400 3.575.514 3.544.988 3.389.988 3.389.988 3.389.988 3.389.988
300.174
209.453
214.062
278.062
278.062
278.062
278.062
340.115

376.706

303.248

303.248

303.248

303.248

303.248

0

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

31.654

55.105

58.165

58.165

58.165

58.165

58.165

WMO
Maatwerkvoorziening WMO
woningaanpassingen
Maatwerkvoorziening WMO
hulpmiddelen en overig
Invalide parkeervoorzieningen
Maatwerk natura immaterieel
Wmo begel./dagbested.
Maatwerk natura immat. Wmo
huishoudelijke hulp
Maatwerk natura immat Wmo
vervoer met beschikking
Maatwerk natura immaterieel
Wmo chronisch zieken
Mantelzorgbeleid
Opvang en beschermd wonen
Wmo
Eigen bijdragen maatwerkvoorz.
materieel
Eigen bijdrage begeleiding en
HbH
Algemene voorzieningen Wmo
Algemeen maatschappelijk werk
Ouderenzorg
Ruimten / diensten voor mensen
met een beperking
Algemene voorzieningen Jeugd
Vergroting toegankelijkheid
Toegang en preventie WMO
Cliëntondersteuning WMO
WMO Algemeen
PGB WMO Huishoudelijke hulp
PGB Wmo

Jaarrekening
2017
110.690

2018
190.674

2019
196.874

Begroting
2020
2021
196.874
196.874

2022
196.874

2023
196.874

229.264

315.062

325.513

325.513

325.513

325.513

8.567
1.221.434

8.568
1.118.085

10.463
1.178.772

1.082.266

1.190.033 1.764.683 1.764.683 1.764.683 1.764.683 1.764.683

325.513

10.463
10.463
10.463
10.463
1.199.772 1.222.772 1.244.772 1.267.772

685.873

704.541

733.862

741.862

750.362

759.362

759.362

95.546

100.855

113.781

113.781

113.781

113.781

113.781

262.541
5.585

302.914
114.002

307.412
114.998

307.412
114.998

307.412
114.998

307.412
114.998

307.412
114.998

78.360

102.000

91.000

91.000

92.000

92.000

92.000

112.584

85.000

102.000

102.000

102.000

102.000

102.000

239.914
206.756
276.517
9.347

304.548
209.785
288.766
6.254

296.537
214.308
293.696
10.566

296.537
214.308
293.696
10.566

296.537
214.308
293.696
10.566

296.537
214.308
293.696
10.566

296.537
214.308
293.696
10.566

217.223
132.412
184.824
325.858
202.772
40.290
51.667

187.578
150.000
450.598
360.944
257.017
51.000
70.095

188.576
150.000
260.281
379.076
98.766
100.000
41.289

188.576
67.611
260.281
379.076
99.766
100.000
41.289

175.168
0
260.281
379.076
99.766
100.000
41.289

175.168
0
260.281
379.076
99.766
100.000
41.289

175.168
0
260.281
379.076
99.766
100.000
41.289
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