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Voorwoord  

 
 
“Zorgen moet je doen, niet maken” – met deze spreuk van Loesje is dat makkelijk gezegd, maar lastiger 
gedaan. Want in deze tijd van grote veranderingen en van bezuinigingen maken mensen zich wel 
degelijk zorgen: over de toekomst van hun zorg. Daarom staat dit beleidsplan voor het jaar 2015 in het 
teken van rust én bewegen. Rust omdat het een overgangsjaar is waarbij we niemand door het ijs laten 
zakken. Beweging omdat we nu aan zet zijn om te starten met veranderen de transitie en de 
transformatie van het sociale domein. Het beleidsplan borduurt voort op het coalitieakkoord ‘De kracht 
van Stad’. 

Nederland staat de komende tijd voor een stevige opgave. Per 1 januari 2015 verandert het stelsel van 
(jeugd)zorg en maatschappelijk ondersteuning flink. Taken worden herverdeeld tussen rijksoverheid, 
provincies, gemeenten en zorgverzekeraars. Daarmee wordt het systeem - de manier waarop we voor 
elkaar zorgen en met elkaar de samenleving maken - duurzamer, minder versnipperd, meer op maat en 
blijft het ook op lange termijn betaalbaar. Met het herverdelen van taken veranderen ook rollen, niet 
alleen die van de overheid, maar ook van professionals in de zorg en van de inwoner zelf. We gaan van 
een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij met meer maatwerk en keuzevrijheid voor 
inwoners én ruimte voor professionals.  

Wij willen beleid en uitvoering dicht bij de mensen te brengen. We praten over systemen, 
organisatievormen en geld, maar de kern is en blijft voor ons altijd de menselijke maat. Dat betekent dat 
we altijd starten vanuit de inwoner en zijn vraag. Daarom brengen we via de wijkteams informatie, 
advies en ondersteuning dicht bij mensen. We bouwen daarbij op de jarenlange ervaring die 
professionals in onze stad hebben opgebouwd en op de netwerken die er zijn. 

We willen een stad en samenleving zijn waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, kinderen veilig 
en gezond opgroeien en mensen zoveel mogelijk zelfredzaam en samenredzaam zijn. We willen 
voorkomen dat mensen blijvend afhankelijk worden van een ander. Tegelijkertijd hebben we oog voor 
inwoners die het (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen. Zij kunnen rekenen op hulp en ondersteuning 
vanuit de samenleving; van eigen familie en vrienden, van vrijwilligers of van betaalde professionals – 
indien nodig geregeld en betaald door de gemeente. Door goed te kijken naar wie wat het beste kan 
doen, zorgen we dat we met de middelen die we hebben ondersteuning kunnen bieden aan iedereen die 
dat nodig heeft. 

Dit beleidsplan bouwt voort op dat wat er is én is een volgende stap. De wijkteams vervullen daarin een 
sleutelrol. Deze teams en de mensen eromheen groeien in hun rol en raken op elkaar ingespeeld. 
Daarvoor benutten we dit overgangsjaar. Na het overgangsjaar ontstaat wat meer beleidsruimte en 
kunnen we verder leren en innoveren. In dit vervolg op “doen wat nodig is” zijn we samen – 
Almeerders, professionals en gemeente - aan zet om de transitie te laten slagen.  

 

René Peeters  

Froukje de Jonge 
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1. Introductie 

1.1 Aanleiding 

Het sociaal domein is in beweging. De rijksoverheid brengt meer taken onder bij de gemeente. De 
redenen daarvoor zijn duidelijk: bestaande systemen dreigen vast te lopen. De huidige manier van 
indiceren, verantwoorden en bekostigen heeft geleid tot fragmentatie, medicalisering, institutionalisering 
en jaarlijks stijgende kosten. De kwaliteit en toegankelijkheid van ondersteuning voor inwoners staan 
hierdoor onder druk. Reden voor een omslag. Per 2015 worden drie grote transities doorgevoerd: 

- De gemeente wordt als gevolg van de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor alle jeugd- en 
opvoedhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de aanpak van kindermishandeling. 
Ook de jeugd-GGZ en de ondersteuning van kinderen met een lichte verstandelijke beperking 
worden gemeentelijke verantwoordelijkheden.  

- Wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geven de gemeente naast de 
bestaande taken ook de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van mensen thuis, de 
dagbesteding (inclusief vervoer), ‘kortdurend verblijf’ buitenshuis en het beschermd wonen. 
Het doel van deze ondersteuning is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en 
kunnen deelnemen aan de samenleving. Mensen die niet langer meer thuis kunnen wonen, 
krijgen in de toekomst op basis van de nieuwe Wet Langdurige Zorg ondersteuning vanuit de 
rijksoverheid.  

- Door de nieuwe Participatiewet1 zal er vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer zijn in de 
sociale werkvoorziening. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van beschut 
werk. De Wajong staat vanaf 2015 alleen nog open voor jonggehandicapten die volledig en 
duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Per 1 januari 2015 wordt de huidige Wet werk en bijstand 
(Wwb) vervangen door de Participatiewet. De Wet maatregelen wwb maakt per 1 januari 2015 
ook deel uit van de Participatiewet. 

- Daarnaast is er een relatie met andere wetten zoals de Wet publieke gezondheid en de Wet 
Passend onderwijs. 
 

Door de veelheid aan nieuwe taken lijken de bestaande taken overschaduwd te worden.  Dat is niet het 
geval. De nieuwe taken raken de bestaande en zetten ze in een ander perspectief. We moeten de nieuwe 
taken uitvoeren met aanmerkelijk minder geld. We kunnen dat alleen goed uitvoeren als de samenleving 
een andere rol op zich neemt, en we de dienstverlening aan inwoners anders inrichten en vernieuwen. 

Met de Transitie Sociaal Domein krijgen de gemeenten als meest nabije overheid de 
verantwoordelijkheid over bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan haar inwoners. Almere 
ziet dat als kans om het anders en beter te doen. Om schotten weg te halen, regels en procedures tot een 
minimum te beperken en professionals de ruimte en het vertrouwen te geven dat zij kunnen beoordelen 
wat een inwoner nodig heeft. En om tegelijkertijd een kanteling in het veld van zorg, welzijn, werk en 
inkomen teweeg te brengen. Zodat een hulpvraag integraal wordt bekeken, vanuit de mens en zijn 
omgeving. Zodat er meer gedacht wordt vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. En zodat niet 
automatisch naar ‘de overheid’  wordt gekeken voor hulp en ondersteuning. We kijken allemaal ook in 
alle realiteit naar wat we als samenleving met elkaar kunnen oplossen.  
 
De wettelijke plichten van de gemeenten zijn vastgelegd in verschillende wetten (Jeugdwet, Wmo 2015, 
Participatiewet, Passend Onderwijs en de Wet publieke gezondheid). Het probleem of vraagstuk van 
een inwoner beperkt zich zelden tot een van die wetten. Om die reden kiest Almere voor een integrale 
aanpak en dus ook zo veel mogelijk voor één integraal beleidsplan Sociaal Domein2. 
 

1 Officiele titel: Invoeringswet Participatiewet 
2 We maken een kanttekening bij de samenhang met de participatiewet. Het wetgevingstraject van de 
Participatiewet is vertraagd ten opzichte van de andere wetten. De  regelgeving van de Participatiewet loopt daarom 
in 2015 nog een apart traject. In 2015 doen we de verdere beleidsontwikkeling en wordt zo nodig aangepaste 
regelgeving ontwikkeld. 
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In februari 2015 heeft het college met de Kadernota Sociaal Domein ‘Doen wat nodig is’ de 
beleidskaders vastgelegd. In bijlage 1 is de samenvatting van de Kadernota opgenomen. In bijlage 2 de 
door de Raad vastgestelde beleidsuitgangspunten. Het huidige beleidsplan bouwt voort op deze nota en 
is een nadere concretisering ervan.  

1.2 Doelstellingen beleidsplan 
Het beleidsplan wordt vastgesteld voor ten minste het jaar 2015. Het plan geeft ook richting aan het 
beleid voor de jaren daarna. 2015 is het landingsjaar. Vanaf dat moment gelden de nieuwe wetten en 
regels. De werkelijke ‘transformatie’ van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij zal langer in 
beslag nemen. Niet alle vernieuwingen worden in één keer per 1 januari 2015 doorgevoerd; gezien de 
benodigde cultuuromslag en het overgangsrecht is dat ook niet mogelijk. Bestaande structuren moeten 
soms veranderen, rekening houdend met mensen in een kwetsbare positie die hun ondersteuning 
moeten blijven ontvangen.  
 
Dat is de reden dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de transitie enerzijds en de transformatie 
anderzijds.  

- Transitie: hoe zorgen we ervoor dat we in 2015 de zorg en ondersteuning kunnen bieden die 
nodig is, binnen de gestelde kaders waarbij de continuïteit van zorg voor de inwoner voorop 
staat. 

- Transformatie: hoe bewerkstelligen we de omslag in denken en doen, zoals we die op grond van 
de gestelde kaders willen vormgeven? 

Doelstellingen lange termijn: Transformatie 
Onze wettelijke taak en onze opgaven zijn duidelijk. Wij moeten als gemeente zo veel mogelijk 
voorkomen dat mensen op specialistische ondersteuning zijn aangewezen (preventie), we moeten 
voorzien in voldoende voorzieningen (inkoop) voor mensen die dat nodig hebben en er moet een helder 
en zorgvuldig toegangsproces zijn (toegang).  

In de wijze waaróp we dat doen, maken we als gemeente eigen keuzes die passen bij onze stad en haar 
inwoners. Deze keuzes zijn al in de Kadernota gemaakt. Met deze aanpak werkt de gemeente onder de 
noemer ‘Transitie Sociaal Domein’ aan twee doelstellingen: 

1. Het vergroten van burgerkracht: meer eigen initiatief, regie en zelfredzaamheid van inwoners, meer 
informele hulp.  

2. Het inrichten van een meer effectieve en efficiënte ondersteuning. Die wordt gekenmerkt door: 
- Nog meer inzet op preventie: het voorkomen van problematiek en voorkomen dat problematiek 

de draaglast van gezinnen te boven gaat. Secundair effect is het verminderen van het beroep op 
maatwerkvoorzieningen 

- Ondersteuning laagdrempelig en dichtbij: snel signaleren van problemen, eenvoudige toegang 
tot informatie en ondersteuning, lichte hulp dichtbij beschikbaar 

- Samenhangende ondersteuning en opvang: de vraag centraal en de ondersteuning voor het hele 
huishouden/gezin in samenhang organiseren.  

 
Deze doelstellingen dragen ieder op hun eigen manier bij aan de tien maatschappelijke effecten die in de 
Kadernota zijn vastgesteld: 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
6 

 



 
Beleidsplan sociaal domein Almere 

 
 
 

De 10 maatschappelijke effecten in het sociale domein  

1. Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot (Talentontwikkeling jongeren)  
2. Kinderen groeien gezond en veilig op (Kinderen)  
3. Iedereen doet naar eigen kunnen mee, ongeacht zijn of haar beperkingen (Participatie)  
4. Inwoners en het bedrijfsleven zijn meer betrokken bij de eigen leef� en woonomgeving, ter 

verbetering van de buurten, wijken en de stad en totstandkoming van sociale verbanden in de 
buurten (Leefbaarheid en sociale cohesie)  

5. Meer Almeerders nemen deel aan vrije tijdsactiviteiten in de eigen stad (Vrije tijd)  
6. Het aanbod van (vrijetijds)voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners (Vrije 

tijd, welzijn en ondersteuning).  
7. Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl (Gezondheid)  
8. Meer Almeerders hebben toegang tot informatie en noodzakelijk advies, bemiddeling en zorg 

(Ondersteuning en zorg).  
9. Minder overlast door bepaalde doelgroepen; zoals jongeren, verslaafden (Veiligheid).  
10. Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam (Inkomen) 

  
 

Doelstellingen korte termijn Transitie in 2015 
Het jaar 2015 is, zoals gezegd het landingsjaar. Vanwege wettelijke overgangsregels en vanuit de wens 
om ook voor aanbieders de overgang niet te groot te laten zijn, kiezen we voor een ‘zachte landing’. De 
ambitie is niet minder hoog, maar wordt bepaald door realiteitszin. Voor 2015 stellen we ons daarom de 
volgende doelen. 
 
Op het gebied van Burgerkracht 
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn goed ondersteund. Het zoeken en vinden van eigen oplossingen wordt 
makkelijker gemaakt via digitale hulpmiddelen. 
Burgerparticipatie op het sociale domein wordt verder uitgebreid, met name op wijkniveau. 
 
Op het gebied van Ondersteuning 

- Bestaande cliënten behouden continuïteit van zorg gedurende het overgangsrecht, zoveel als 
mogelijk ook bij hun huidige aanbieder. 

- Onnodig verlies van capaciteit en kwaliteit bij aanbieders voorkomen 
- Inwoners met een nieuwe ondersteuningsvraag vinden de weg naar de wijkteams. De vraag 

wordt integraal en in afstemming op de eigen mogelijkheden en die van het netwerk bekeken. 
Eventuele ondersteuning wordt ingezet volgens het principe – één huishouden, één plan,  één 
aanpak, ook op school. 

- Met alle huidige cliënten wordt voor afloop van hun indicatie of uiterlijk voor 31 dec 2015 een 
nieuw ondersteuningsplan gemaakt, gebaseerd op een (gekanteld, breed) gesprek. 

- In het ondersteuningsaanbod worden eerste stappen gezet richting het verhogen van de 
samenhang en het versterken van de verbinding met het eigen en het informele netwerk. 

- Het versterken van de basisinfrastructuur (preventieve voorzieningen, informele netwerken en 
algemene voorzieningen) in de wijken.   

- Het nieuwe AMHK en de crisisdienst zijn operationeel. Als de veiligheid in het geding is, wordt 
direct ingegrepen 

- Rechterlijke besluiten m.b.t. jeugdbescherming en jeugdreclassering worden goed uitgevoerd 
- Integratie van jeugdgezondheidszorg in één organisatie 
- Samen met partners werkt de gemeente aan verdere innovatie. 
- Administratieve afhandeling van de ondersteuning is op orde. 
- In het beleidsplan worden deze doelstellingen op onderdelen verder uitgewerkt.  

1.3 Kaders 
Dit beleidsplan valt binnen de kaders van de Jeugdwet, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
en de nieuwe Participatiewet. Waar wettelijke bepalingen van toepassing zijn, is dat in de tekst vermeld.  
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Tegelijk met dit beleidsplan worden aan de Raad de nieuwe Verordeningen Wmo, en Jeugdwet ter 
besluitvorming voorgelegd. Voor de participatiewet geldt dat er meerdere nieuwe verordeningen nodig 
zijn. Ook die worden tegelijk met dit beleidsplan voorgelegd.  
 
Op basis van de verordeningen zal het college ook nadere regels vaststellen over de toegangsprocessen, 
de criteria voor maatwerkvoorzieningen, de regels voor het persoonsgebonden budget, de regels voor de 
eigen bijdrage, de tegemoetkoming meerkosten en de medezeggenschap (zie hoofdstuk 3). 

1.4 Totstandkoming van het beleidsplan 
Bij de ontwikkeling van beleidskader en beleidsplan zijn inwoners, veel maatschappelijke organisaties, de 
Adviesraad Sociaal Domein, cliëntenorganisaties en inwoners betrokken geweest. Ook dit beleidsplan is 
ter consultatie en advies voorgelegd aan  adviesraad en vertegenwoordigers van cliënten.  
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2. Burgerkracht 

2.1 Inzet op burgerkracht  
Almere neemt burgerkracht als uitgangspunt voor haar beleid binnen het sociale domein.  

Mensen doen mee, kijken naar elkaar om, nemen initiatief 
en zorgen voor zichzelf en elkaar. Burgerkracht is er. Zeker 
in Almere, een stad van pioniers die gewend zijn te bouwen 
aan een stad en een nieuwe samenleving.  

In 2015 zet Almere verdere stappen om die bijna 
vanzelfsprekende inzet meer structureel te borgen, te 
ondersteunen en te faciliteren.  

Eigen kracht  
Met eigen kracht bedoelen we de mogelijkheden die 
mensen zien voor zichzelf en voor elkaar. 

Als mensen op ‘eigen kracht’, met hulp van hun eigen netwerk, problemen kunnen oplossen, is die 
oplossing beter en meer vertrouwd, en wordt professionele hulp voorkomen. Eigen kracht is 
uitgangspunt van zowel de nieuwe Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Ook in Almere gaan we 
inzetten op het versterken van eigen kracht en preventie. Het zit in de opdracht van en opleiding aan de 
professionals (wijkteams, gezinsbegeleiders), we bespreken het met de bewoners (keukentafelgesprek), 
we geven als gemeente goede voorbeelden en we proberen het op allerlei manieren te ondersteunen 
(bijv. vrijwilligerswerk).  

Het zit ook  in de boodschap aan bewoners: kijk naar de eigen mogelijkheden en wees eerlijk als het niet 
helemaal lukt. Durf te vragen! Vragen of iemand kan helpen. En vragen of iemand hulp nodig heeft. In 
2015 zal de overheid ( rijk en gemeente) via allerlei kanalen en op allerlei niveaus hierover 
communiceren.  

De stad als kracht 
Bewoners van Almere zijn al op honderden manieren actief, voor elkaar, de buurt en de stad. De 
gemeente kent de meeste activiteiten niet, maar realiseert zich wel dat ze de smeerolie zijn voor de 
samenleving.. Het ‘niet kennen’ maakt het voor de gemeente lastig om te bepalen of, en zo ja hoe, zij 
daarbij een rol heeft. Wel is bekend dat activiteiten ter ziele gaan of niet begonnen worden, omdat de 
initiatiefnemers terugschrikken voor de (financiële) verantwoordelijkheid en de ingewikkelde 
regelgeving3. Wat helpt is een betere bereikbaarheid van de gemeente, liefst in de wijk. Bekendheid 
geven aan een initiatief zodat anderen kunnen meehelpen. Ondersteunen bij het zoeken naar (financiële) 
middelen. Belemmeringen in regelgeving wegnemen. In 2015 gaan we met bewoners goede oplossingen 
vinden voor deze vier punten. 

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers 
Almere kent vele vrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn van onschatbare waarde, niet alleen voor de 
mensen voor wie zij zorgen maar ook voor het systeem als geheel. Bouwen op burgerkracht is alleen 
mogelijk als wij de vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen en meer mensen stimuleren om hun 
goede voorbeeld te volgen. Wij zetten in op de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers door: 

- Stedelijk werkende organisaties voor ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers te faciliteren 
(subsidie) en in allerlei trajecten als samenwerkingspartner te betrekken 

- Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers als expliciete taak bij de wijkteams onder te brengen. 
Zij kunnen op wijkniveau sneller signaleren en de ondersteuning beter afstemmen op wat echt 
nodig.  

- Bieden van respijtzorg: mantelzorgers moeten soms even op adem kunnen komen. Dit kan 
bijvoorbeeld door dagbesteding of kortdurend verblijf te bieden aan de zorgbehoevende.  
 

3 (Evelien Tonkens e.a.). 
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Mantelzorgers moeten weten dat ze worden gewaardeerd. Er is nu erkenning via collectieve activiteiten 
(bijvoorbeeld het ontmoetingscentrum voor de mantelzorgers van dementie) en vanaf 2015 komt er ook 
een individuele waardering, het zogenaamde mantelzorgcompliment.  Het college bepaalt bij nadere 
regels hoe zij dit compliment gaat voortzetten.  

2.2. Participatie 

Almere inclusieve stad 
Almere werkt aan een inclusieve stad en geeft daarmee uitvoering aan het verdrag van de Verenigde 
Naties 4. Het Breed Overleg+ gaat met de methodiek aan de slag zodat de toegankelijkheid van de stad 
beter wordt en het onderwerp onder de aandacht blijft. 

 

 
Verder zal de gemeente haar eigen beleid op toegankelijkheid en inclusief beleid meten. Met 
betrokkenen wordt dan nagegaan wat verbeterd moet worden. 

Burgerparticipatie 
Voor het slagen van de ‘transformatie’ is burgerparticipatie essentieel. Inwoners hebben een belangrijke 
rol in het vormgeven van de eigen leefomgeving en de samenleving. Inwoners moeten inspraak hebben 
en betrokken blijven of worden bij de vraagstukken in de wijk én bij de mogelijke oplossingen en het 
ondersteuningsaanbod dat nodig is. 

Met de start van de wijkteams zal deze burgerparticipatie geleidelijk in 2015 verder vorm krijgen. 
Wijkwerkers leggen steeds meer contact met inwoners, soms individueel, soms via bewonersgroepen.  

Formele burgerparticipatie is er ook. Natuurlijk via de gemeenteraad, maar ook specifiek via een 
adviesraad en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties.  

In Almere is hiervoor  een nieuwe vorm gekozen: een netwerk voor integrale advisering, waarin de 
Adviesraad Sociaal Domein en het ‘Breed Overleg+’ participeren. De laatste is een overleg van  
tientallen Almeerse cliënten-, belangen- en bewonersorganisaties en heeft onder andere de functie om 
signalen uit de stad op te pikken. Deze signalen en de beleidsadvisering van de Adviesraad vormen 
samen de onderbouwing van het gevraagd en ongevraagd advies aan het college. Daarmee zijn 
adviesraad en breed overleg de vanzelfsprekende gesprekpartners voor toetsing en ontwikkeling van het 
gemeentelijke beleid op het sociaal domein. 

2.3 Preventie  

Welzijn, sport en cultuur 
Laagdrempelig kinder‐ en jongerenwerk blijft van belang.  Kinderen kunnen zich dicht bij huis (waar 
gewenst met gebruik van jongerenaccommodaties) en in een veilige omgeving in hun vrije tijd  
ontplooien en hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Prioriteit van het werk ligt bij de meest 
kwetsbare (groepen) jongeren. We blijven werken aan het verminderen van overlast door groepen 
jongeren door een gerichte aanpak en gerichte jongerenactiviteiten. 

4 In 2015 wordt door Nederland het VN verdrag m.b.t. mensen met een handicap en chronische ziekte 
geratificeerd. Deze ratificatie betekent dat de overheid de waarde van een samenleving, waarin mensen met 
beperkingen volwaardig kunnen meedoen volledig en zonder terughoudendheid onderschrijft. Hiermee verplicht de 
overheid zich een leidende rol te nemen richting de eigen organisatie en de samenleving. 

Een Inclusieve stad is … 
Een stad die overal toegankelijk is voor iedereen, ongeacht zijn beperking of chronische 
ziekte. Een inclusieve stad is een stad zonder letterlijke en figuurlijke drempels. In een 
inclusieve stad is er een goede fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen 
voorzieningen en diensten, wonen mensen zoveel mogelijk samen in de wijk, nemen ze 
deel aan het reguliere onderwijs en werken ze in een reguliere arbeidssituatie. Er is oog en 
respect voor diversiteit. 
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Bij jongerenwerk is er steeds meer sprake van wederkerigheid, waarbij jongeren hun talenten eveneens 
moeten inzetten ten behoeve van sociaal culturele activiteiten voor andere bewoners. Het motto is: van, 
voor en door jongeren. 

Uit onderzoek blijkt dat cultuur en sport van groot belang zijn voor de sociale ontwikkeling van 
kinderen en bijdraagt aan betere leerprestaties. Sport levert een bijdrage door middel van de vele 
sportclubs in de stad en sport in de buurt. De buurtsportcoaches vormen een verbinding tussen 
sportinfrastructuur en welzijn. Vanuit een versterking van cultuureducatie ondersteunen wij de scholen 
met cultuuractiviteiten, talentontwikkeling  en in het formuleren en uitvoeren van 
cultuureducatieplannen op scholen. 

Bij de inrichting van de openbare ruimte hebben wij aandacht voor goede, uitdagende en veilige 
speelplekken. 

Jeugd 
De gemeente zet in op een optimale samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, 
opvoedondersteuning en jeugdgezondheidszorg. Daardoor wordt de inzet van alle afzonderlijke 
professionals op een gezamenlijk gezinsdoel versterkt. Bijzondere aandacht is er voor het vergroten van 
de draagkracht van ouders. En daarmee voorkomen we dat problematiek ontstaat  of verergert. Integrale 
kindcentra worden gevormd en versterken deze samenwerking. De jeugdgezondheidszorg wordt vanaf 
medio 2015 uitgevoerd door 1 organisatie, waarmee de doorgaande lijn in deze zorg beter vorm krijgt. 

Samen met ouders werken al deze professionals aan een tijdige signalering van problematiek en 
gezondheidsvragen. En zetten zij snel stappen naar de juiste, gedegen ondersteuning. De ondersteuning 
aan kinderen en ouders moet zo snel mogelijk worden ingezet en de ondersteuning moet van hoge 
kwaliteit zijn. Bijzondere aandacht daarbij krijgt de vroegsignalering bij kinderen tussen 0 en 6 jaar. Het 
proces van harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk is bijna afgerond. Peuterspeelzaalwerk integreert in 
de kinderopvang en de aansluiting met het basisonderwijs wordt verbeterd. 

Goede resultaten zijn behaald met de preventieprogramma’s Sterk in de Klas en OKé op School en we 
continueren deze ook in 2015. Het OKé-punt is er ook in 2015 voor kleine en grote vragen over 
opvoeden en opgroeien. Ouders kunnen lichte ondersteuning krijgen bij opvoedvragen, onder andere bij 
het opvoedspreekuur. 

Belangrijk is een juiste inschatting van hetgeen nodig is en daarom wordt een hoge mate van 
professionaliteit geëist. De ontwikkeling van het Expertisenetwerk Het Jonge Kind zal hieraan een 
bijdrage leveren. Daarnaast gaan wij door met het programma ‘sterk in de kinderopvang’.  

Veiligheid jongeren en preventie jeugdcriminaliteit 
Almere is een jonge stad met relatief veel jongeren onder de 23. Als bewoners overlast ervaren, wordt 
dat vaak toegeschreven aan jongeren, maar jongeren zijn ook regelmatig slachtoffer van overlast en/of 
geweld. Het betrekken van het veiligheidsbeleid op de jeugd is dan ook onontbeerlijk. 

De inzet vanuit de gemeente richt zich in eerste instantie op preventie: zo veel mogelijk voorkomen en 
ombuigen van de neerwaartse spiraal. Hier draagt het jongerenwerk in hoge mate aan bij. Daar waar 
nodig worden ook repressieve maatregelen ingezet. 

De achterliggende problematiek van risico- of criminele jongeren  is vaak meervoudig: de combinatie 
van een probleemgezin, geen of onvoldoende dagbesteding (school of werk) en 
persoonlijkheidsproblemen zoals een licht verstandelijke beperking (LVB). 
 
Het is dan ook van belang om problemen en risico’s vroeg te signaleren, zodat bijsturing mogelijk is. 
Frontlijnwerkers moeten daarom over de juiste informatie beschikken, deze delen met de partners en 
netwerken moeten worden onderhouden. Een belangrijke schakel met veiligheid zijn de 
veiligheidsmanagers en de Jeugdinterventieteams (JIT’s). Sommige problemen kunnen aan de 
keukentafel worden opgelost, voor andere is een zwaardere aanpak nodig, zoals in het Veiligheidshuis of 
het JIT Plus. Van groot belang is dan ook dat we zorgen voor een  goede samenwerking met de JIT’s, 
het JIT Plus en het Veiligheidshuis en duidelijke afspraken maken over wie waar besproken wordt. 
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Gezondheid 
Specifieke aandacht is er voor gezondheidsbeleid. Dit is gericht op het beschermen en verbeteren van de 
gezondheid van de inwoners van Almere. We richten ons in het bijzonder op jeugd en kwetsbare 
groepen en dragen bij aan een doeltreffende preventie van ongezondheid en ziekte en bevorderen van 
een gezonde leefstijl. Met name de aanpak van overgewicht bij kinderen en jongeren is een speerpunt. In 
dit verband realiseren we in 2015 één integrale organisatie voor de jeugdgezondheidszorg. 
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Intermezzo: nieuwe infrastructuur: wijkteams, 
Expertteam (gezins-)ondersteuning en 
brandpuntfunctionaris 
 

In de Kadernota is de keuze gemaakt voor het vormen van wijkteams om ervoor te zorgen dat 
ondersteuning laagdrempelig en dichtbij de inwoners wordt georganiseerd. Vanaf 1 januari 2015 zijn 
wijkteams in 16 wijken operationeel. De wijkteams vervullen een sleutelrol. Zij richten zich zowel op het 
vergroten van burgerkracht als op het bieden van passende ondersteuning. Daarom in dit intermezzo 
een beschrijving van de organisatie van de wijkteams. De rol en werking van de wijkteams komen in 
andere hoofdstukken terug.  

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de nieuwe infrastructuur 

De wijkteams 
De wijkteams vormen een belangrijke schakel in de nieuwe sociale infrastructuur. Wijkwerkers zijn erop 
gericht burgerkracht te versterken en laagdrempelig informele oplossingen te bieden. Daarmee wordt 
voorkómen dat inwoners in een zodanig kwetsbare positie raken dat een beroep moeten doen op 
gespecialiseerde ondersteuning. Kortom: zij zijn erop gericht de kanteling te bevorderen van formele 
naar informele ondersteuning. Zijn er toch maatwerkvoorzieningen nodig, dan heeft het wijkteam 
mandaat hier toegang toe te verlenen. 

Om de wijkteams heen 
Wijknetwerk 
Om het wijkteam heen is er het ‘wijknetwerk’: het netwerk van professionals in de wijk waarmee het 
wijkteam samenwerkt. Bijvoorbeeld scholen, huisarts, wijkverpleegkundige, politie, wijkregisseur, 
opvoedadviseur. Nauwe samenwerking is er ook met de Zorgadviesteams op scholen en met de 
Jeugdinterventieteams (JIT). De samenwerking tussen wijkteam en wijknetwerk is vloeiend.  
 
Informele netwerken 
De meeste mensen hebben een goed sociaal netwerk waarin contact en onderlinge steun goed 
functioneren. Voor sommige mensen is dat sociale netwerk minder sterk. De wijkteams en het 
wijknetwerk spannen zich in om inwoners zo nodig te ondersteunen bij het vergroten en versterken van 
hun netwerken. Daarbij kunnen ook georganiseerde informele netwerken (vrijwilligers, actieve 
bewoners) ingezet worden. De wijkteams werken aan de vorming van deze informele netwerken. De 
coördinator vrijwilligerswerk in het wijkteam heeft hierin een belangrijke rol.  
 
De wijkverpleegkundige 
De wijkverpleegkundige neemt in het netwerk een bijzondere rol in. De functie wordt bekostigd door de 
Zorgverzekeringswet. Ervaringen uit pilots leren ons dat een plek ín het wijkteam niet de juiste is. De 
wijkverpleegkundige is de schakel tussen de zorg en het sociaal domein. Wij zetten in op een zeer nauwe 
samenwerking tussen wijkteam en wijkverpleegkundige. We onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is 
om de wijkverpleegkundige ook mandaat te geven voor het toekennen van maatwerkvoorzieningen. 

Expertteam gezinsondersteuning per stadsdeel 

De ambitie is om samen met maatschappelijke partners wijkteams te realiseren, die in nauwe samenspraak met het wijknetwerk, 
individuele en collectieve ondersteuningsvraagstukken preventief en outreachend oppakken. Daarbij realiseren zij een kanteling 
van formele naar meer informele ondersteuning. Wijkwerkers bezitten voldoende kennis om aanvullende 
maatwerkvoorzieningen te kunnen inzetten. Zij kunnen daarbij advies inwinnen van Expertteam (gezins)ondersteuning. Dit 
netwerk is samen met de brandpuntfunctionaris de laatste schakel in de lokale sociale infrastructuur. Zij worden flexibel en 
direct ingezet bij het oplossen van de zwaardere problematiek en weten effectieve ondersteuning zo dicht mogelijk bij de bewoners 
te regelen. 
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Bij complexe en/of meervoudige problematiek kan het wijkteam het Expertteam (gezins)ondersteuning 
inschakelen. Ook is voor het inzetten van specialistische jeugdhulp consultatie via dit team mogelijk. 
Professionals in dit netwerk hebben zodanige specialistische kennis dat zij wijkwerkers kunnen 
adviseren. Samen met de inwoner maken zij een ondersteuningsplan. Wanneer nodig, kunnen wijkteam 
en expertteam opschalen naar het AMHK, de crisisdienst (zie hoofdstuk 5), of de Centrale Toegang. 

Het Expertteam (gezins)ondersteuning is nodig wanneer inwoners, het wijkteam en het professionele 
wijknetwerk onvoldoende mogelijkheden hebben om: 
-          de problematiek goed te identificeren  
-          en/of een prioritering aan te brengen  
-          en/of zelf goede ondersteuning te geven.  
  
Het expertteam heeft twee functies : 
1.       Een consultatiefunctie voor de wijken. (advisering aan de professionals in de wijk)  
2.       Een coördinatiefunctie (het coördineren van een passende oplossing).  

Brandpuntfunctionaris 
De brandpuntfunctionaris heeft een specifieke rol in de infrastructuur wanneer de hulpverlening 
stagneert. Op basis van zijn doorzettingsmacht zorgt hij door adequate interventies dat de hulpverlening 
weer op gang wordt gebracht. Waar de brandpuntfunctie tot voor kort alleen werd ingezet bij 
jeugdproblematiek, geldt nu geen leeftijdsgrens meer. Ook hier geldt het principe 1 huishouden, 1 plan, 
1 aanpak, ook op school. De brandpuntfunctie is ondergebracht bij de GGD. 
 
Bijzondere urgente vormen van jeugdhulp 
Met de regiogemeenten is afgesproken een voorziening te treffen voor (traject)hulpverlening met een 
spoedeisend karakter te regelen, waarin de inkoopafspraken met de jeugdzorgvoorzieningen niet 
voorzien.  Daarmee maken we het mogelijk om snel en adequaat jeugdhulp  in te kopen, veelal in de 
vorm van maatwerk. De criteria zijn: 

- Aantoonbare noodzaak van het inzetten specialistische jeugdhulp dat niet binnen het ingekochte 
pakket jeugdhulp beschikbaar is en ook niet via ‘onderaannemerschap’ door een aanbieder van 
jeugdhulp kan worden georganiseerd. 

- Aantoonbare veiligheidsredenen om een jongere buiten de regio hulp te bieden. 
- Het regelen dat jeugdzorg kan worden gecontinueerd als gevolg van een verhuizing van een 

jongere, tot het moment dat de betreffende jongere duurzaam in de andere gemeente verblijft. 

JIT  
In de Jeugdinterventieteams (JIT’s) werken de veiligheidsmanagers, Jeugd/wijkagenten, Jeugdboa’s en 
de Ambulant Jongerenwerkers samen aan de aanpak van problematische jeugdgroepen.  Jongeren met 
enkelvoudige problematiek worden doorgeleid naar zorg.  
 
JIT Plus 
Een stadsbreed overleg bedoeld voor jongeren met problematiek die te zwaar is voor een aanpak in het 
reguliere JIT, maar te licht voor het veiligheidshuis. Het doel van de JIT Plus is overlast en criminaliteit 
verminderen en jongeren zoveel mogelijk toeleiden naar werk of school door middel van een 
persoonsgerichte aanpak. Politie, reclassering,   Jeugdzorg, welzijnswerk en de gemeente zijn vaste 
deelnemers aan dit overleg. Afhankelijk van de problematiek kunnen ook andere partners bij de aanpak 
worden betrokken.  

Veiligheidshuis Flevoland 
Het Veiligheidshuis richt zich op drie pijlers. De eerste twee zijn huiselijk geweld en de pilot BIJ 
(Bestuurlijke Informatie Justitiabelen) waarmee de burgemeester tijdig geïnformeerd wordt over de 
terugkeer van ‘justitiabelen’ met het oog op eventuele maatschappelijke onrust. De derde pijler is een 
geprioriteerde lijst van personen die voor ernstige criminaliteit en overlast zorgen in de stad (Top X). 
De focus van het Veiligheidshuis ligt daarbij op complexe casuïstiek waarbij ketenoverstijgend gewerkt 
moet worden om tot een oplossing te komen. 

Samenstelling wijkteams 
In 2014 heeft het samenwerkingsverband ‘Samen voor de Stad’ (Zorggroep, VMCA, De Schoor en de 
gemeente) de verantwoordelijkheid op zich genomen om de 16 wijkteams te realiseren, met afspraken 
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vastgelegd in een convenant. De wijkteams zijn samengesteld uit generalistisch werkende professionals. 
Zij zijn afkomstig van diverse maatschappelijke instellingen. Met een diversiteit aan kennis vanuit 
verschillende vakgebieden hebben de wijkwerkers samen voldoende kennis op alle levensdomeinen. Het 
wijkteam waarborgt op deze manier een integrale aanpak. De wijkteams zijn gefaseerd gerealiseerd en 
vanaf 1 januari 2015 zijn 14 wijkteams operationeel (en 2 in ontwikkeling) met professionals vanuit: 

- Algemeen maatschappelijk werk (Zorggroep Almere ) 
- Cliëntenondersteuning (MEE) 
- Opbouwwerk (De Schoor) 
- Jeugd (medewerker integrale jeugdgezondheidszorg) 
- Jeugd (voormalig medewerker Toegang afkomstig van Bureau Jeugdzorg) 
- Coördinatie vrijwilligers (VMCA) 
- WMO-participatieadviseur (Gemeente Almere) 

Monitoring, toezicht en verantwoording 
Het functioneren van deze nieuwe sociale infrastructuur zal in 2015 goed gemonitord worden. Als blijkt 
dat aanpassingen in werkwijze of samenstelling  nodig zijn om de effectiviteit te verhogen, dan zullen die 
zo snel mogelijk ingevoerd worden. In die zin is 2015 een overgangsjaar waarin snel geschakeld moet 
kunnen worden. 

Via o.a. een dashboard met sturingsinformatie, klanttevredenheidsonderzoeken, casusanalyse en 
gesprekken met de professionals uit de nieuwe sociale infrastructuur wordt er inzicht verkregen in de 
resultaten en effecten. 

De uitvoering van wijkteams en het netwerk gezinsondersteuning zal grotendeels worden aangestuurd 
door de  gemeentelijke managers. Deze gemeentelijke managers zijn verantwoordelijk voor het 
monitoren en bewaken van de processen, de financiën en resultaten van de wijkteams.   

Speerpunten in 2015 
 
2015 is een ontwikkeljaar. We doen ervaring op met deze nieuwe infrastructuur. Er wordt geëvalueerd, 
bijgesteld en doorontwikkeld.  

- Wijkwerkers en gezinsbegeleiders zijn geschoold om effectieve keukentafelgesprekken te voeren met 
zeer uiteenlopende doelgroepen, om volgens de geldende regels maatwerkvoorzieningen toe te 
kennen en om specifieke risicogroepen/kwetsbare groepen te signaleren. Dit wordt bereikt via een 
groeimodel: niet alle wijkwerkers zullen op 1 januari dezelfde opleiding en mandaat hebben, maar 
we werken daar wel naar toe. 

- Wijkteams kunnen ondersteuningsaanvragen van inwoners op de beschreven wijze binnen 
vastgestelde termijnen en naar tevredenheid van inwoners afhandelen. 

- Wijkteams zijn met een geschikt informatiserings- en backoffice systeem toegerust 
- Samenstelling van de wijkteams ontwikkelt zich door op basis van de behoefte in de wijk. 
- Wijkwerkers hebben goede fysieke, digitale en telefonische bereikbaarheid en zijn bekend onder 

inwoners en in het wijknetwerk. 
- Wijkteams en het netwerk gezinsondersteuning krijgen veel professionele ruimte. Zij hebben het 

mandaat om de ondersteuning in te zetten en maken daarbij een integrale afweging. Bij de inzet van 
gespecialiseerde jeugdhulp zal altijd triage plaatsvinden. We monitoren in het ontwikkeljaar 
zorgvuldig de toewijzing en inzet van deze hulp. Over het verloop hiervan gaan we met het wijkteam 
in gesprek. 
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3. Ingang, toeleiding en toegang  

Met de plannen zoals beschreven in hoofdstuk 2 willen we de samenleving en haar inwoners sterker 
maken. Uiteraard zal dat niet altijd een oplossing geven voor het voorkomen of oplossen van problemen. 
Inwoners moeten op een goede en adequate wijze ondersteuning krijgen als dat nodig is. Dit hoofdstuk 
gaat over het proces waarlangs dat plaatsvindt. 

Als een inwoner een ondersteuningsvraag heeft, onderscheiden we: 

- Ingang: de ingang is de fysieke of digitale plek waar een inwoner zich meldt met een 
ondersteuningsvraag of waar signalen terecht komen. In de praktijk kan dat overal zijn, we 
benoemen in ieder geval: publieksbalie gemeente, zorgaanbieders, welzijnsstichtingen, MEE, 
huisarts, scholen, etc.  

- Toeleiding: toeleiding is het proces tussen het moment van aanmelden (of signaleren) en het 
daadwerkelijk verlenen van (toegang tot) ondersteuning. In de toeleiding speelt het wijkteam 
een belangrijke rol. Maar ook vanuit andere plekken kan een inwoner naar ondersteuning geleid 
worden. Dat geldt voor informele vormen van ondersteuning en voor algemene voorzieningen. 
Voor maatwerkvoorzieningen is formele toegang nodig.  

- Toegang: toegang betreft de formele toewijzing van maatwerkvoorzieningen. Toegang loopt via 
het wijkteam. Voor jeugdhulp kunnen ook enkele andere kanalen toegang bieden tot  
maatwerkvoorzieningen: huisarts, jeugdarts, medisch specialist en zorgteams op scholen (alleen 
enkelvoudige, eenvoudige hulp).  

 

 

 

 

De ambitie is dat toeleiding en toegang snel, zonder onnodige drempels en op een professionele 
manier plaatsvindt. Belangrijker dan strakke processen en regeltjes is de juiste attitude van de 
professional. Er zijn wel altijd duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor de afhandeling 
van de ondersteuningsvraag. Voor inwoners is duidelijk tot wie ze zich met hun vraag kunnen 
wenden. 
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3.1 Ingang (Informatie en advies) 
Een inwoner kan zich op verschillende plekken melden met een ondersteuningsvraag. Dat kan zowel 
fysiek als digitaal zijn. Bij de ingang vindt een inwoner tenminste goede informatie en advies.  

Juist bij de ingang is de attitude van de professional (of vrijwilliger) belangrijk. Hier start het werken 
vanuit de vraag, het kijken naar de eigen mogelijkheden, de inzet van sociale omgeving en de inzet van 
vrijwilligers.  

De digitale ingang zullen we zoveel mogelijk bundelen door het opzetten van een Portaal waarin door 
slimme koppelingen informatie, advies en zelfhulpapplicaties van gemeenten en partners worden 
ontsloten.  

Een fysieke ingang is er zowel bij gemeente als de meeste partners. De wijkteams gaan met 
inloopspreekuren en outreachend werken een belangrijke ingang vormen. Zij bieden op laagdrempelige 
wijze informatie en advies. Op het stadhuis is er de balie sociaal domein waar inwoners met vragen 
terecht kunnen. Als er ondersteuning nodig is, zal een afspraak worden gemaakt met een van de 
wijkwerkers. 

3.2 Toeleiding (vraagverheldering en doorverwijzing) 
Toeleiding is het proces tussen het moment van aanmelden (of signaleren) en het daadwerkelijk 
verlenen van (toegang tot) ondersteuning. Het is belangrijk dat een inwoner snel en adequaat bij de 
juiste vorm van ondersteuning terecht komt. Het proces van vraagverheldering is hierbij belangrijk. , 
Er dan vindt een gesprek plaats. In dat gesprek komt de vraag van de inwoner (en het 
gezin/huishouden), de situatie, en de mogelijke oplossingen in beeld. Integraal en vanuit de talenten van 
de inwoner. Kenmerk van de werkwijze is dat elke oplossing maatwerk is.  

Daar waar de vraag gesteld wordt, moet de vraagverheldering kunnen plaatsvinden op de hierboven 
beschreven wijze. Zodat een inwoner met eenvoudige, lichte vragen direct naar een vorm van 
ondersteuning (informele of algemene voorziening) kan worden geleid. Dankzij een goede sociale kaart 
kennen professionals en vrijwilligers de beschikbare vormen van ondersteuning. 
Niet iedere vraag hoeft dus door een wijkteam te worden behandeld. Tegelijkertijd moet op iedere plek 
ook snel de inschatting gemaakt kunnen worden of de vraag complexer is, want dan moet de inwoner 
direct naar het wijkteam (of ander toegangskanaal) worden geleid. Dit vergt goede specifieke 
competenties en communicatie en afstemming tussen wijkteam en ‘wijknetwerk’.  

Komt een inwoner met zijn vraag direct of via het ‘wijknetwerk’ bij het wijkteam terecht, dan vindt daar 
de vraagverheldering plaats. De wijkwerkers zijn hiervoor opgeleid. Op basis van het gesprek kan het 
wijkteam de inwoner direct naar een informele vorm van ondersteuning of algemene voorziening leiden. 
Is de vraag complexer en zijn mogelijk aanvullende maatwerkvoorzieningen nodig, dan stelt de 
wijkwerker samen met de inwoner een ondersteuningsplan op. Dit plan vormt de basis voor eventueel 
toe te wijzen maatwerkvoorziening (zie §3.3 toegang).  
 
Ook van andere professionals die mandaat hebben om maatwerkvoorzieningen in te zetten (bijvoorbeeld 
huisarts, jeugdarts, specialist en zorgteams op), verwachten we dat vraagverheldering en gespreksvoering 
adequaat en vanuit de juiste attitude plaatsvindt.  

Heeft de inwoner een zeer complexe vraag of situatie, dan kan het wijkteam het expertteam 
gezinsondersteuning voor advies en consultatie inschakelen. Ook de andere professionals die mandaat 
hebben om maatwerkvoorzieningen in te zetten, kunnen het expertteam inschakelen, zonder tussenstap 
via het wijkteam. Hiermee voorkomen we onnodige barrières.  

Cliëntondersteuning 
Cliëntondersteuning is het ondersteunen van burgers met informatie, advies en algemene ondersteuning 
die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo 
integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdzorg, 
welzijn, wonen, werk en inkomen.  
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Wat gaan we doen in 2015? 
Het werk van de wijkteams is een vorm van cliëntenondersteuning: samen met de betrokkene wordt 
bekeken wat er nodig is en wie daarbij kan helpen (zowel informele hulp als professioneel maatwerk). 
Wijkwerkers worden getraind om het perspectief en het belang van de inwoner als uitgangspunt te 
nemen en om op de goede manier keukentafelgesprekken te voeren. 

Indien de cliënt onafhankelijke ondersteuning wil bij het ‘keukentafelgesprek’, kan hij verzoeken om een 
andere ondersteuner. De gemeente zal aan dit verzoek voldoen door de inzet van een van onderstaande 
organisaties. De cliënt kan er ook voor kiezen zelf ondersteuning te regelen via naasten, vrijwilligers of 
een andere vertegenwoordiging. 

Per 2015 gaat de financiering van de MEE-organisatie over naar de gemeente. Afspraken zijn gemaakt 
op welke manier de dienstverlening van MEE in 2015 wordt gecontinueerd. MEE gaat in 2015 ook 
deelnemen aan de wijkteams, waarmee het voortzetten van deze ondersteuning is gewaarborgd. 

Daarnaast wordt de overige bestaande cliëntondersteuning op verschillende plekken geboden en in 2015 
worden voortgezet: ouderenadviseurs, Sociaal Raadslieden, Steunpunten voor mantelzorg, Steun- en 
Informatiepunt GGZ (Stip), in de zorg, op scholen, of door MEE. In 2015 zal gekeken worden hoe de 
cliëntondersteuning voor verschillende doelgroepen meer aan elkaar en aan de wijkteams verbonden kan 
worden. 

3.3 Toegang (toewijzen van maatwerkvoorzieningen) 
Toegang betreft de formele toewijzing van maatwerkvoorzieningen. Hoewel in de Jeugdwet gesproken 
wordt van individuele voorzieningen, gebruiken we de term ‘maatwerkvoorzieningen’. Juist in de 
toegang zetten we al in 2015 stappen naar laagdrempelig, dichtbij, integraal en uitgaan van de vraag en 
de mogelijkheden.  

Toegangskanalen  
De toegang tot maatwerkvoorzieningen verloopt in de regel via de wijkteams. Zij werken daarbij volgens 
het principe 1 huishouden, 1 plan 1 aanpak, ook op school. Aanvullende maatwerkvoorzieningen 
worden afgegeven via een besluit (beschikking) waarop bezwaar en beroep mogelijk is. De wijkwerkers, 
ook medewerkers van andere organisaties dan de gemeente, krijgen het mandaat om het besluit te 
nemen. 

Voor jeugdhulp geldt dat de toegang ook via andere kanalen kan lopen: de huisarts, de jeugdarts en de 
medisch specialist. Daarnaast worden afspraken gemaakt met de jeugdteams binnen het Passend 
Onderwijs om ook daar toegang tot eenvoudige, enkelvoudige jeugdhulp mogelijk te maken. Zo 
realiseren we dat de inwoner toegang tot ondersteuning krijgt waar hij/zij die logischerwijs mag 
verwachten.  

Een specifiek toegangskanaal is van toepassing bij de overgang van ziekenhuisopname naar huis. De 
bestaande afspraken met transferverpleegkundige met betrekking tot de inzet van huishoudelijke hulp 
blijft gehandhaafd. 

De toegang naar Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zal verlopen via de Centrale Toegang. 
 

De toegang tot een maatwerkvoorziening voor uitkeringsgerechtigden verloopt in de gemeente Almere 
via de klantmanager (op het stadhuis) en waar nodig in nauwe afstemming tussen klantmanager, sociale 
wijkteams en/of gezinsbegeleider. De klantmanager is voor uitkeringsgerechtigden vooralsnog “de 
regisseur” van het traject. 

Regels voor toegang 
Op basis van dit beleidsplan wordt ook de gemeentelijke regelgeving (verordeningen en nadere regels) 
ter besluitvorming aan de Raad aangeboden. De ambitie is om te komen tot 1 integrale verordening 

De ambitie is om allerlei bestaande vormen van cliëntondersteuning in de toekomst beter aan 
elkaar en aan de wijkteams te verbinden. Hiermee wijzen we inwoners beter de weg, 
doorbreken we huidige schotten en voorkomen we dubbel werk.  
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voor de wetgeving op het sociale domein. We achten het uit oogpunt van consistentie te risicovol om die 
stap in 2015 al te zetten. Aanvankelijk zullen we dus werken met aparte verordeningen. In de ‘nadere 
regels’ maken we wel een verbinding tussen Wmo en Jeugdwet. Dit betekent dat er in de 
toegangsprocessen zo veel mogelijk dezelfde stappen en afwegingen worden gemaakt. 
 
De ‘nadere regels’ geven aan hoe en volgens welke regels een inwoner toegang krijgt tot 
maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Onderstaand 
formuleren we de beleidsuitgangspunten die dienen als basis voor de regelgeving. Deze 
beleidsuitgangspunten zijn aanvullend op eerdere beleidsuitgangspunten uit de Kadernota. 
 

 Bij het vaststellen van de noodzaak van een maatwerkvoorziening heeft de gemandateerde professional 
een grote discretionaire bevoegdheid 
Uitgangspunt bij het opstellen van de regels voor toegang is het bieden van ruimte en 
vertrouwen aan de professional (in het wijkteam) om een goede beoordeling te maken en 
maatwerk te leveren (doen wat nodig is). Er zullen dus zo min mogelijk regels worden 
opgesteld. We stappen principieel af van de indicatiesystematiek zoals we die nu kennen. Geen 
vinklijstjes met beperkingen van mensen op basis waarvan ze recht hebben op een bepaald 
pakket aan ondersteuning. In plaats daarvan kijkt de wijkwerker naar wat er nodig is in de 
context van de situatie van de persoon en het gezin. We vertrouwen erop dat goed opgeleide 
wijkwerkers samen met inwoners uiteindelijk de meest passende ondersteuning kunnen komen. 
Via bespreking van casuïstiek bewaken we of dat ook gebeurt. En er is een goede, toegankelijke 
klachtenprocedure en bezwaar- en beroepsprocedure. De basis voor de toegangsbeschikking is 
het ondersteuningsplan dat samen met de inwoner wordt opgesteld en ondertekend. Dit 
ondersteuningsplan omvat het ‘verslag van het onderzoek’, zoals vereist in de wet. 
 

 Bij de toekenning van een maatwerkvoorziening worden altijd persoonlijke omstandigheden meegewogen 
Een tweede uitgangspunt van de regelgeving is dat de geboden oplossing altijd maatwerk is. Bij 
een eventueel besluit over een maatwerkvoorziening vindt altijd een afweging plaats van de 
eigen mogelijkheden en het netwerk, de aanwezige mantelzorg, de beschikbaarheid van 
algemene voorzieningen en de noodzaak van individuele voorzieningen. Het 
compensatiebeginsel zoals dat bestond in de Wmo 2007 is vervallen. De daarbij behorende 
resultaten – bijvoorbeeld ‘een schoon en leefbaar huis’ of ‘ het veilig en gezond kunnen 
opgroeien van kinderen’ blijven maatgevend voor de afweging of een maatwerkvoorziening 
nodig is. Een maatwerkvoorziening kan ook worden verstrekt aan mantelzorgers. 
 

 Bij de verstrekking van maatwerkvoorzieningen worden de volgende resultaten nagestreefd: 
- zelfredzaam zijn;  
- een schoon en leefbaar huis;  
- wonen in een geschikt huis;  
- beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;  
- beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;  
- het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;  
- het kunnen verrichten van de dagelijks noodzakelijke activiteiten;  
- mantelzorg kunnen volhouden;  
- veilig en geborgen zijn in de eigen leefomgeving;  
- zich verplaatsen in en om de woning;  
- een ingevulde dag hebben;  
- de mogelijkheid om voldoende contacten te hebben.  
In de huidige Wmo zijn deze resultaten wettelijk vastgelegd, vanaf 2015 kan het college dit zelf 
bepalen. Het werken met resultaten geeft houvast aan inwoners en professionals in de uitvoering 
en ondersteunt het gewenste oplossingsgerichte en vraaggericht werken. 

 
Voor minderjarigen worden bij de toekenning van maatwerkvoorzieningen bovendien de volgende 
criteria meegewogen:  
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a. andere mogelijkheden om het opvoed of opgroeiprobleem, of de (vermoedelijke) onveiligheid, of 

de(vermoedelijke)  psychische stoornis, op te lossen of draagbaar te maken voor de jeugdige en zijn 
omgeving zijn uitgeput, en 

b. er is gezocht naar een oplossing binnen het eigen netwerk; 
c. het eigen netwerk en de cliënt stemt in met de maatwerkvoorziening; alleen in uitzonderlijke 

gevallen kan de maatwerkvoorziening beargumenteerd zonder die instemming worden ingezet 
d. er is sprake van intercollegiale toetsing (triage); 
e. er is sprake van een (wettelijk vereist)  hulpplan waarvan de doelen en duur bij alle betrokkenen 

bekend zijn; onderdeel van dit hulpplan is een plan van aanpak voor na het hulptraject (nazorg-
plan). 

De wijkwerker heeft het mandaat om enkelvoudige, ambulante trajecten voor jeugdhulp in te zetten. Hij 
kan daarbij altijd een medewerker van het expertteam gezinsondersteuning raadplegen. Bij meervoudige 
en complexe problematiek is dat altijd nodig. 

Als er sprake is van acute onveiligheid, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling, dan is er een 
meldpunt (AMHK). Er kan direct worden ingegrepen en er is hulp. 

PGB 
In de wetgeving (Wmo en Jeugdwet) staat beschreven dat maatwerkvoorzieningen in verschillende 
vormen worden verstrekt: in natura of in een geldbedrag (persoonsgebonden budget).   

Van rijkswege is bepaald dat de administratieve en financiële afhandeling van persoonsgebonden 
budgetten verloopt via de sociale verzekeringsbank (SVB). De cliënt/inwoner/budgethouder krijgt het 
geld niet meer op de eigen rekening gestort. Hij laat via declaraties of facturen weten hoeveel hulp er is 
geweest of hoeveel er is besteed. De SVB zorgt voor de uitbetaling aan de aanbieder en/of zorgverlener. 
Voor mensen die nu al een PGB op grond van de Wmo, de AWB of de Jeugdwet ontvangen, betekent 
dit een grote verandering. Zij worden hierover in de 2e helft van 2014 geïnformeerd en worden gevraagd 
informatie aan te leveren over de huidige besteding van hun budget.  
 

 
Een PGB kan worden verstrekt voor een fysieke voorziening (bijvoorbeeld een woningaanpassing of een 
vervoersmiddel) of voor dienstverlening. 
In de Wmo 2015 en Jeugdwet worden drie voorwaarden beschreven waar personen aan moeten 
voldoen, willen zij aanspraak kunnen maken op een PGB. Een persoonsgebonden budget wordt 
verstrekt, indien: 
1. de cliënt naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat is te achten tot een 

redelijke waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk dan wel 
van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde, in staat is te achten de aan een 
persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren; 

2. de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat de individuele voorziening die wordt geleverd 
door een aanbieder, door hem niet passend wordt geacht; 

3. naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de individuele voorziening behoren en die de 
cliënt van het budget wil betrekken, van goede kwaliteit zijn. 
 

In de nadere regels staat op welke wijze de hoogte van het PGB wordt vastgesteld. Almere hanteert 
naast de wettelijke criteria daarbij de volgende beleidsuitgangspunten: 
 

 De hoogte van het PGB wordt afgestemd op de ‘goedkoopst adequate voorziening’. Wanneer een 
voorziening duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod, kunnen cliënten desgewenst zelf 
bijbetalen. 
Voordeel hiervan is dat beter maatwerk mogelijk is en keuzevrijheid geboden kan worden. De 
inwoner bepaalt zelf of hij een duurdere voorziening dan ‘goedkoopst adequaat’ aanschaft. 
 

 Bij de bepaling van de hoogte van een PGB voor dienstverlening wordt onderscheid gemaakt in 
ondersteuning door professionals en ondersteuning door mantelzorgers en/of sociaal netwerk. 
De kosten van ondersteuning die wordt uitgevoerd door mantelzorgers zijn over het algemeen 
lager dan de kosten van professionele ondersteuning. We willen de hoogte van het PGB daarbij 
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laten aansluiten. 
 

 De gemeente kan aanvullende weigeringsgronden voor de toekenning van een voorziening in de vorm 
van een PGB hanteren, mits voldoende feitelijk onderbouwd. 
In sommige is de toekenning van een PGB niet wenselijk. Te denken valt aan situaties, waarin 
sprake is van schuldsanering, eerdere fraudering, gok- of drugsverslaving, sterke 
vergeetachtigheid, of situaties waarin is vastgesteld dat de aanvrager niet in staat is om de regie 
over het eigen leven te voeren. 

 
In alle gevallen wordt er gecontroleerd of de kwaliteit van de ondersteuning voldoende is en of de zorg 
aansluit bij wat er mogelijk aan andere ondersteuning in het gezin aanwezig is. 

Eigen bijdrage en meerkosten  
In de wetgeving (Wmo en Jeugdwet) staat beschreven dat de gemeente een eigen bijdrage van algemene 
en maatwerkvoorzieningen mag heffen. Almere hanteert hierbij het volgende beleidsuitgangspunt: 

 De gemeente kan een eigen bijdrage heffen voor algemene voorzieningen.  
Per voorziening wordt de hoogte van deze bijdrage bepaald.  
 

 Bij de maatwerkvoorzieningen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (woningaanpassingen, 
vervoer, dagbesteding, begeleiding en opvang) wordt een eigen bijdrage toegepast, tenzij dit wettelijk 
gezien niet is toegestaan. 
Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt 
een rekening naar de klant/inwoner. 

 
 In verband met meerkosten vanwege een handicap of chronische ziekte worden inwoners met een 

minimuminkomen hiervoor binnen nader door het college vast te stellen regels gecompenseerd. Bij 
verordening worden de toepasselijke grenzen met betrekking tot financiële draagkracht vastgesteld. 
Mensen met een chronische ziekte en/of beperking hebben meerkosten. De landelijke 
regelingen zijn tot nu toe: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 
en de Compensatieregeling eigen risico (Cer). Deze vervallen. Er wordt een voorstel uitgewerkt 
om de meerkosten van mensen met een minimuminkomen via een collectieve zorgverzekering 
te compenseren. 

Overgangsrecht  
AWBZ/Wmo 
Bij de decentralisatie van de AWBZ functies is overeengekomen dat de cliënten die op 1-1-2015 een 
geldige indicatie hebben het recht op vergelijkbare ondersteuning gedurende de looptijd van die 
indicatie behouden. Voor de cliënten die de ondersteuning ambulant ontvangen (individuele 
begeleiding en dagbesteding) geldt dit tot uiterlijk 31-12-2015. Een uitzondering is de overgangstermijn 
voor de nieuwe gemeentelijke taak ‘Beschermd wonen’ (voor mensen met een GGZ-C pakket). Die is 
gesteld op 5 jaar. 

Het aantal cliënten in het overgangsrecht neemt geleidelijk af, op basis van historische gegevens is dat 
ongeveer een kwart van de cliënten per jaar. De redenen daarvoor zijn:  
- zorgvraag is opgelost (dit is bij ongeveer de helft van de cliënten aan de orde).  
- cliënt wordt opgenomen in een intramurale voorziening (dit geldt voor ongeveer een derde).  
- cliënt overlijdt (dit zijn de resterende cliënten waarvan de indicatie eindigt).  

Voor cliënten die nog ook na afloop van hun indicatieperiode een ondersteuningsbehoefte hebben, 
wordt in samenspraak met het wijkteam een aanvullend ondersteuningsplan opgesteld. Op basis daarvan 
kan opnieuw een maatwerkvoorziening worden ingezet.  De gegevens van deze cliënten en de datum van 
afloop van indicatie zijn bij de gemeente bekend. Dat maakt het mogelijk dat we voor afloop van de 
indicatie een gesprek met het wijkteam zullen organiseren, zodat continuïteit van zorg gewaarborgd is. 
Zo mogelijk vinden deze gesprekken al eerder plaats en komen we in samenspraak met de cliënt 
mogelijk tot een ondersteuningsplan dat beter past op de vraag van de cliënt (en mogelijke 
kosteneffectiever is). De cliënt heeft dan de mogelijkheid om af te zien van het overgangsrecht en het 
nieuwe aanbod aan te nemen. 

Voor voormalige cliënten uit de AWBZ geldt dat uiterlijk 1 januari 2016 de nieuwe vorm van 
ondersteuning wordt ingezet (m.u.v. beschermd wonen).  
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Jeugdwet  
Ook in de Jeugdwet is een overgangsrecht geregeld. Voor jeugd geldt, anders dan bij WMO, dat de zorg  
bij de huidige hulpverlener/aanbieder moet worden gecontinueerd, voor de duur van de indicatie. In de 
praktijk geldt voor de meeste vormen dat zorg en hulp tot uiterlijk 31 december 2015 is gegarandeerd. 
Voor pleegzorg is afgesproken dat pleegkinderen zo lang als nodig bij het huidige pleeggezin kunnen 
blijven. Ook levert de gemeente een inspanning om de frictiekosten bij instellingen als gevolg van de 
transitie zo min mogelijk te laten oplopen. 

Voor jeugd geldt dat de gemeente niet alle gegevens zal ontvangen van indicaties en de momenten dat 
zij aflopen. Deze (vertrouwelijke) gegevens blijven bij de aanbieders van zorg. De gemeente komt dus 
niet automatisch in contact met  jongeren waarvan hun zorgtraject in 2015 afloopt . In veel gevallen 
hoeft dat ook niet- de ondersteuningsvraag is daarmee afgelopen. Voor een aantal jongeren zal wel een 
vervolgtraject nodig zijn. Voor die groep wordt een set basisgegevens overgedragen. Ook met deze groep 
zal een gesprek over een nieuw ondersteuningsarrangement plaatsvinden. 

3.3 Matching van vraag en aanbod 
Inwoners moeten passende ondersteuning kunnen ontvangen, afgestemd op de vraag. Zo veel mogelijk 
stellen we mensen in staat om die ondersteuning zelf te vinden, via internet of andere 
informatiekanalen. De wijkteams vervullen daarin een belangrijke rol en ook op het stadhuis is met de 
opening van de Balie Sociaal Domein de dienstverlening aan inwoners sterk verbeterd.  

Ook als inwoners maatwerkvoorzieningen nodig hebben, is een passend aanbod essentieel. Sommige 
mensen hechten aan een bepaalde hulpverlener, een bepaalde aanpak, of ondersteuning met een 
bepaalde signatuur. Keuzevrijheid bij het matchen van vraag en aanbod vinden wij daarom erg 
belangrijk. Voor specifieke maatwerkvoorzieningen als begeleiding, ambulante hulp en dagbesteding  
zorgen wij voor optimale keuzevrijheid door het contracteren van meerdere aanbieders. Wijkwerkers 
kunnen ondersteuning bieden bij een goede match. In 2015 ontwikkelen we ook digitale oplossingen 
waarmee inwoners zelf inzicht krijgen in dit aanbod en een keuze kunnen maken.  

  

 
 

23 
 



 
Beleidsplan sociaal domein Almere 

 

4. Vormen van ondersteuning 
 

Dit hoofdstuk gaat over de ondersteuningsvormen die vanaf 2015 beschikbaar zijn voor inwoners en hoe 
we dit de komende jaren verder willen ontwikkelen.  

 

De samenhang komt vooral tot stand in het gesprek tussen inwoner en wijkwerker. Wat is nodig, welke 
ondersteuning sluit het beste aan bij de vraag en is voor de inwoner effectief? 

In de inkoop van ondersteuningsvormen worden in 2015 – met name vanwege het overgangsrecht – nog 
grotendeels bestaande producten ingekocht. De inkoop 2016 – met meer algemene voorzieningen en 
meer samenhangende producten wordt in 2015 voorbereid. 

4.1 Samenhangende ondersteuning thuis 
Bij Samenhangende Ondersteuning Thuis gaat om ondersteuning zoals hulp bij het huishouden, klussen 
in en om het huis, persoonlijke begeleiding op alle levensterreinen en woonvoorzieningen. Het betreft 
ondersteuning aan tal van groepen: ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een 
psychische aandoening en gezinnen met een gehandicapt kind. De gemeenschappelijke factor van deze 
inwoners is hun vraag om ondersteuning in en om het huis.  

 
Wat gaan we doen in 2015? 
We stellen inwoners steeds beter in staat om zelf oplossingen voor hun situatie te zoeken. In een digitale 
portal ‘welzijn en zorg Almere’ (werktitel) wordt beschikbare informatie gepresenteerd. Hierin zullen 
steeds meer applicaties voor inwoners (en professionals) beschikbaar komen, onder andere een digitale 
sociale kaart en de Eigenkrachtwijzer (instrument voor vraagverheldering). 

Belangrijk voor de samenhangende ondersteuning thuis wordt de inzet van de wijkteams. Zij hebben 
een belangrijk rol om inwoners met ondersteuningsvragen te leren kennen, problemen te signaleren en 
samen met hen oplossingen te vinden. Vooral voor de doelgroep ouderen en mensen met een beperking 
wordt dit van grote betekenis. De vraag wordt eerder gesignaleerd en een passende oplossing kan sneller 
geboden kan worden. Een eenvoudige oplossing of een oplossing die specialistische expertise vergt. De 
wijkwerker kan de toegang daartoe organiseren.  

Bijzondere aandacht is er daarbij voor mantelzorgers. Aan de keukentafel komt de bijdrage van de 
mantelzorger aan de orde maar ook de ondersteuning die voor hem of haar nodig is. Bijvoorbeeld door 
de cliënt huishoudelijke hulp te bieden, ter verlichting van de mantelzorger. Mantelzorgers die zelf 
onvoldoende zelfredzaam zijn kunnen ondersteuning krijgen. Ook respijtzorg, zoals kortdurend verblijf 
in een zorghotel of dagopvang, bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten van de zorgtaak, kan 

De ambitie is om ondersteuning samenhangend te organiseren vanuit het perspectief van de inwoner. Zo 
gaat ‘samenhangende ondersteuning thuis’ over het brede palet van hulp en ondersteuning dat nodig kan 
zijn voor mensen om veilig en zelfredzaam te zijn in hun thuissituatie. Van contact met de buren tot en met 
zware gespecialiseerde begeleiding thuis en zelfs beschermd wonen. ‘Samenhangende 
inkomensondersteuning’ gaat over het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van mensen tot en met 
een intensief traject schuldhulpverlening.   

 

 

De ambitie is goede samenhangende ondersteuning te bieden voor inwoners ‘thuis’, zodat inwoners langer 
zelfstandig en veilig thuis kunnen wonen. Die ondersteuning sluit beter dan nu aan bij de vraag, bij de eigen 
mogelijkheden, bij de mantelzorg, en maakt meer gebruik van informele vormen van ondersteuning.  
Ondersteuning van mantelzorgers en respijtzorg hoort daarbij.  
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een mogelijke oplossing zijn. Naast deze aandacht voor de individuele mantelzorger zijn er collectieve 
ondersteuningsvormen beschikbaar, zoals lotgenotencontact. 

Wijkwerkers hebben de beschikking over een breed palet aan ondersteuning in de thuissituatie. Van 
activiteiten in de wijk tot specialistische individuele begeleiding. In 2015 bieden we de individuele 
begeleiding nog als een individuele maatwerkvoorziening aan. Op basis van het overgangsrecht 
garanderen we de continuïteit van zorg. Zowel bestaande als nieuwe aanbieders kunnen worden 
gecontracteerd. Daardoor hebben inwoners keuzemogelijkheden. De contracten voor de Hulp bij het 
Huishouden verlengen we met 1 jaar. De contracten zijn zo opgesteld dat ze ruimte bieden voor 
innovaties. 

De gemeente Almere ontwikkelt in 2014 en 2015 samen met maatschappelijke partners een nieuw 
ondersteuningsaanbod in de wijk voor mensen die thuis hulp of zorg nodig hebben. De focus is daarbij 
op de mensen die thuis wonen en waarvoor gespecialiseerde hulp en begeleiding nog niet nodig is. 
Ondersteuning dichtbij, in de wijk wordt versterkt door het vormen van informele zorgnetwerken, 
betaalbare diensten in en om het huis, tijdelijke ondersteuning of lichte begeleiding en huishoudelijke 
hulp. De nieuwe ondersteuningsvormen moeten worden bekostigd door een afname van de duurdere 
individuele maatwerkvoorzieningen. Deze processen gaan hand in hand: aanbieders investeren in 
vernieuwing en zetten de gewenste beweging in gang. De gemeente krijgt dan financiële ruimte om deze 
initiatieven verder te versterken. Ook de extra toelage huishoudelijke hulp die de gemeente ontvangt 
vanuit het rijk zal de gemeente hiervoor inzetten. En dit zal weer een extra impuls betekenen voor de 
arbeidsmarkt van lager geschoold zorgpersoneel (relatie met participatiewet). 

Samenhangende ondersteuning voor jeugd en gezin, ook op (voor)school  
De ondersteuning aan jeugd krijgt vorm door een goede samenhangende ondersteuning aan het hele 
gezin. Daarom is er veel samenhang tussen dit thema en de andere vormen van ondersteuning, 
bijvoorbeeld ‘thuis’ en ‘inkomen’. Zo kan het oplossen van financiële problematiek van ouders 
bijvoorbeeld opvoedingsspanning verminderen. 

Wat gaan we doen in 2015? 
In 2015 richt we ons samen met partners op drie speerpunten: 

• Preventie en vroegsignalering jeugd 
• Snel de juiste gedegen ondersteuning 
• Samenhang in de ondersteuning tussen thuis, (voor)school en gezondheidszorg. 

Preventie en vroegsignalering  
De gemeente zet in op een optimale samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, 
opvoedondersteuning en jeugdgezondheidszorg.  Daardoor wordt de opvoedkracht van ouders vergroot 
en de inzet van alle afzonderlijke professionals versterkt.  En daarmee voorkomen we dat problematiek 
ontstaat  of verergert. Integrale kindcentra worden gevormd en versterken deze samenwerking. De 
jeugdgezondheidszorg wordt vanaf medio 2015 uitgevoerd door 1 organisatie, waarmee de doorgaande 
lijn in deze zorg beter vorm krijgt. 
Samen met ouders werken al deze professionals aan een tijdige signalering van problematiek en 
gezondheidsvragen. En zetten zij snel stappen naar de juiste, gedegen ondersteuning. De ondersteuning 
aan kinderen en ouders moet zo snel mogelijk worden ingezet en de ondersteuning moet van hoge 
kwaliteit zijn. Bijzondere aandacht daarbij krijgt de vroegsignalering bij kinderen tussen 0 en 6 jaar. Het 
proces van harmonisatie peuterspeelzaalwerk is bijna afgerond. Hiermee integreert het 
peuterspeelzaalwerk in de kinderopvang en wordt een betere aansluiting op het basisonderwijs 
gerealiseerd. 
 
Goede resultaten zijn behaald met de preventieprogramma’s Sterk in de Klas en OKé op School en 
continueert die ook in 2015. Het OKé-punt is er ook in 2015 voor kleine en grote vragen 
over  opvoeden en opgroeien, ouders kunnen lichte ondersteuning te krijgen bij opvoedvragen onder 
andere door middel van het opvoedspreekuur. 

De ambitie is dat kinderen gezond en veilig opgroeien door effectieve inzet van onderwijs, kinderopvang, 
opvoedondersteuning, jeugdgezondheidszorg en gerichte preventieprogramma’s. Ouders voelen zich daardoor 
beter in staat een veilige en gezonde opvoeding te realiseren.  
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Belangrijk is een juiste inschatting van hetgeen nodig is en daarom wordt een hoge mate van 
professionaliteit geëist. De ontwikkeling van het Expertisenetwerk Het Jonge Kind zal hieraan een 
bijdrage leveren. Daarnaast gaan wij door met het programma ‘sterk in de kinderopvang’.  

Samenhang in de ondersteuning aan kinderen en gezinnen, ook op school 
Tweede speerpunt is het versterken van de samenhang tussen de ondersteuning die aan een of meerdere 
gezinsleden wordt gegeven. Uitgangspunt is dat er per gezin nog maar 1 plan kan bestaan en dat alle bij 
het gezin betrokken hulpverleners aan dat plan bijdragen.  
Daarbij ligt de regie zoveel mogelijk bij het gezin zelf.  
 
Ook de inzet op school moet aansluiten bij wat er thuis gebeurt. Per 1 augustus 2014 is de wet Passend 
onderwijs ingegaan. Het passend onderwijs heeft een zeer nauwe verbinding met de Transitie Sociaal 
Domein. Almere zet in op afstemming tussen onderwijs, jeugdhulp, gezondheidszorg en werk & 
inkomen. Het motto is 1 huishouden, 1 plan, 1 aanpak, ook op (voor)school.  
 
In 2015 geven we aan deze samenwerking concreet vorm door jeugdteams op scholen het mandaat te 
geven eenvoudige, enkelvoudige jeugdhulp in te zetten. Deze jeugdteams worden gevormd door 
medewerkers vanuit het onderwijs-ondersteuningsteam, de deelnemende/aanwezige jeugdzorgpartners 
en de jeugdgezondheidszorg. Ouders zijn (mede) leidend in dit proces. Daar waar een bredere 
(gezins)problematiek speelt wordt  in samenwerking met ouders de verbinding gezocht met het 
wijkteam van de gemeente. In die situaties zal het wijkteam of de gezinsbegeleider leidend zijn en met 
ouders en bij het gezin betrokken professionals bepalen welk traject of welke trajecten worden ingezet.  
 
De Jeugdgezondheidszorg krijgt binnen dit proces de spilfunctie. Zij schakelen desgewenst wijkteam of 
gezinsbegeleiding  in. Altijd in overleg met of op verzoek van school en ouders. De 
jeugdgezondheidszorg speelt daarnaast een essentiële rol op het raakvlak thuis-school en in de 
afstemming met het wijkteam dat de gemeente voor het sociaal domein inricht. 
 
Almere gaat daarnaast op experimentele basis subsidie verstrekken aan ‘integrale kindcentra’ waar 
kinderen jeugdhulp, ondersteuning, onderwijs en zorg en krijgen onder één dak. Ook de ondersteuning 
thuis aan ouders wordt vanuit deze setting gegeven. 

Samenwerking met Passend Onderwijs (OOGO) 
Ten behoeve van de (verplichte) samenwerking tussen gemeente en de organisatie van Passend 
Onderwijs hebben de partijen in 2014 een convenant ‘Afspraken Oogo Almere’ gesloten dat de basis 
vormt voor het (wettelijk verplichte) ‘op overeenstemming gericht overleg’.  De partners in deze 
samenwerking zijn de gemeente met voorschool, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. 
Speerpunten voor de samenwerking zijn: 

- Samenhang in de ondersteunings- en hulpstructuur voor jeugd en gezinnen. De inzet is het nog beter 
bundelen van de krachten van onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp. School is een belangrijke 
vindplaats. Goede samenwerking met de wijkteams zal vorm krijgen zodat de toegang tot jeugdhulp 
vloeiend verloopt. Elkaar kennen en werken vanuit de vraag van kinderen en ouders zijn belangrijke 
principes. Plannen worden gemaakt mét kinderen en ouders. We praten niet óver hen.  Er is oog voor 
de verschillende perspectieven van voorschool, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. 

- Overgangen drempelloos en geruisloos: bij de bestaande overgangsmomenten (bijvoorbeeld voorschool 
naar basisschool) zetten we in op maatregelen die de overgang soepel maakt, ook ten aanzien van 
jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. Samen een ondersteuningsplan maken, waterdichte afspraken in 
het ondersteuningsplan, warme overdracht. 

- Samenwerking rond vraagstukken schoolverzuim en thuiszitters: Passend Onderwijs, Leerplicht en de 
brandpuntfunctionaris zetten in op een gezamenlijke aanpak van schoolverzuim. Doorzettingsmacht is 
geregeld. De ambitie om alle kinderen in de eigen stad onderwijs te laten volgen, vergt mogelijk extra 
onderwijsaanbod en aanpassingen bij onderwijshuisvesting. 

- Ontwikkeling leerlingvervoer: leerlingvervoer volgt de ontwikkeling naar meer onderwijs in de eigen 
stad. Onderzocht wordt of vervoer voor verschillende doelgroepen meer in samenhang georganiseerd 
kan worden (zie ook samenhangende ondersteuning vervoer) 

- Sluitende aanpak jongeren (zie ook samenhangende ondersteuning werk, dagbesteding) richt zich op de 
aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 
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In 2014 en 2015 worden de speerpunten verder uitgewerkt en krijgen vorm in concrete acties en 
resultaten. 

4.2 Samenhangende ondersteuning vervoer 
Vervoer ondersteunt inwoners in hun mobiliteit en versterkt daarmee hun meedoen in de maatschappij, 
hun zelfredzaamheid en het langer thuis kunnen blijven wonen. Vervoer wordt daarmee een 
maatwerkoplossing uitgaande van de mogelijkheden van de inwoner.  

 

Wat gaan we doen in 2015? 
Vervoer is al op verschillende manieren beschikbaar voor de burger. De burger kan o.a. gebruik maken 
van openbaar vervoer, collectief vervoer, leerling vervoer, vervoer naar dagbehandeling of ziekenhuis. Al 
deze voorzieningen staan op dit moment los van elkaar, worden door verschillende organisaties 
geregeld  en de contractperiodes hebben verschillende einddata. 

Het contract voor het Wmo-vervoer loopt tot 1 oktober 2015, voor leerlingenvervoer tot 1 augustus 
2015 en voor openbaar vervoer tot 1 december 2017. 

Door de decentralisatie komt het AWBZ-vervoer per 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Bij deze overgang zijn afspraken gemaakt over de continuïteit van de ondersteuning.  

Op de korte termijn richten we ons op het regelen en inkopen van het AWBZ-vervoer voor volwassenen 
en kinderen (jeugd). De inkoop van vervoer voor 2015 sluit aan bij de bestaande afspraken en 
regelingen en wordt via aanbesteding ingekocht. Hiermee wordt met betrekking tot vervoer invulling 
gegeven aan de afspraken over continuïteit van zorg en ondersteuning. 

In 2014 en 2015 ontwikkelen we een visie op vervoer vanuit het perspectief van de gebruiker. Hierin 
wordt uitgewerkt welke mogelijkheden er zijn om de burger meer regie te laten hebben op zijn/haar 
mobiliteit. Hoe door training het gebruik van het OV kan worden bevorderd. Welke nieuwe vormen van 
collectief vervoer mogelijk zijn en of er synergie te behalen valt bij gezamenlijk aanbesteden of dat er bij 
de uitvoering nieuwe creatieve oplossingen mogelijk zijn. 

Op basis daarvan volgt de vertaling naar een plan van aanpak en waar nodig en mogelijk in 
aanbesteding/inkoop. Hierbij wordt het brede spectrum van algemeen/openbaar vervoer, collectief 
vervoer, individueel vervoer in samenhang beschouwd.  

4.3 Samenhangende inkomensondersteuning 
Het beleid op dit terrein berust op de Participatiewet, de Wet maatregelen werk en bijstand (WWB), als 
onderdeel van de Participatiewet en de nieuwe Wmo 2015. 

 

Wat gaan we doen in 2015? 
De invoering van nieuwe en gewijzigde taken van de gemeente op het gebied van 
inkomensondersteuning hebben gevolgen voor de inkomenspositie van inwoners. 

Twee landelijke regelingen worden afgeschaft en de bijbehorende middelen worden met een aanzienlijke 
korting overgeheveld naar gemeenten. Het gaat hierbij om de: 

De ambitie is dat mensen financieel zo veel mogelijk zelfredzaam zijn. Daartoe zetten we in op een 
samenhangende aanpak die financiële zelfredzaamheid bevordert en schuldenproblematiek 
voorkomt. Zo nodig wordt (tijdelijk) inkomensondersteuning geboden. 

De ambitie is om het lokale vervoer zodanig te organiseren dat inwoners zich zo veel mogelijk 
zelfstandig kunnen verplaatsen. Daartoe worden alle vervoersvormen: openbaar vervoer, collectief 
vervoer en individueel vervoer in samenhang beschouwd.   
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- Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) 
- Compensatie Eigen Risico (CER) 

Het college werkt voorstellen uit voor een nieuwe regeling voor tegemoetkoming van meerkosten voor 
chronisch zieken en gehandicapten, gericht op een compensatie van meerkosten via een collectieve 
zorgverzekering voor mensen met een minimuminkomen. 
 
Ook de nieuwe Wet maatregelen werk en bijstand (WWB), als onderdeel van de Participatiewet, brengt 
veranderingen met zich mee. De uitwerking van de maatregelen uit de wet zijn: 

- Individuele inkomenstoeslag ter vervanging van de langdurigheidstoeslag; 
- Uniformering van een aantal (arbeids-)verplichtingen en 
- Uniformering van de daarbij op te leggen maatregelen 
- De tegenprestatie naar vermogen is een wettelijke verplichting geworden in plaats van een 

keuzemogelijkheid 
- De kostendelersnorm is ingevoerd om stapeling van uitkeringen tegen te gaan. 

Tot slot zijn er een rijksregelingen die ingrijpend zullen veranderen. Dit zijn onder andere de 
omvorming van de kind regelingen die ouders financieel ondersteunen en fiscale veranderingen (afbouw 
heffingskorting, aftrekpost specifieke zorgkosten). Hierop wordt geen gemeentelijk beleid gemaakt, maar 
de gevolgen zijn wel merkbaar voor inwoners. 

Het armoede- en schuldenbeleid is onderdeel van de samenhangende inkomensondersteuning maar 
wordt vooralsnog (in 2015) niet herzien. Dit beleid richt zich op de volgende doelstellingen:  

- Armoede duurzaam terugdringen 
- Financiële zelfredzaamheid en langdurigheid terugdringen 
- Maatschappelijke stijging koppelen aan inkomensondersteuning 
- Intensieve aanpak gericht op kinderen en het voorkomen van overerving van armoede 

De wijzigingen in de wet- en regelgeving kunnen stapelingseffecten gevolg hebben en diverse 
doelgroepen extra raken. Dit geldt ook doelgroepen met een inkomen boven het minimum. We doen 
onderzoek naar deze gevolgen en ontwikkelen op basis daarvan in 2015 nieuw beleid. Voor de 
middellange termijn willen we de samenwerking tussen fondsen faciliteren, zodat hun krachten kunnen 
worden gebundeld.  

4.4 Samenhangende ondersteuning werk, dagbesteding en activering 
De meeste mensen in Almere zijn in staat om zelf te participeren in de samenleving. Zij hebben werk, 
doen aan een sport, zijn lid van een vrijetijdsvereniging of doen vrijwilligerswerk. Voor sommige 
inwoners is dit als gevolg van een beperking niet vanzelfsprekend en geldt dat zij in meer of mindere 
mate ondersteuning nodig hebben om aan de samenleving mee te doen. 

In het ondersteuningsmodel participeren naar vermogen is de visie op participatie, dagbesteding, 
beschut werk en toeleiding naar werk vastgelegd5.  

 
Het realiseren van deze ambitie is positief voor betrokken inwoners, omdat werk en participatie op 
verschillende manieren bijdraagt aan het welzijn en de ontwikkeling. We zetten voorzichtige stappen op 
weg naar een inclusieve samenleving omdat we werkgevers meer willen betrekken. Werkgevers in 
Almere en de regio zijn belangrijke partners bij de realisatie van het participatiebeleid. Goed overleg en 
samenwerking met vertegenwoordigers van regionale werkgevers- en werknemers is essentieel. 
Samenhang met economische zaken en onderwijs is een voorwaarde. Het is ook van belang voor de 

5 Zie ook bijlage 2 van de kadernota doen wat nodig is  

De ambitie is dat alle inwoners meedoen naar vermogen. Als er arbeidspotentieel is, dan wordt die 
altijd verzilverd. Als dat niet kan, zetten we in op het verzilveren van de maatschappelijke waarde 
die een inwoner heeft of het hebben van een zinvolle dagbesteding. Een tweede ambitie is het ‘werken 
aan werk’: samen met partners meer banen creëren in stad en regio.  

 
 

28 
 

                                                      



 
Beleidsplan sociaal domein Almere 

 
gemeente, vanwege de financiële risico’s die de gemeente loopt als het aanwezige arbeidspotentieel niet 
wordt benut. 

Wat gaan we doen in 2015? 
 
Niet-arbeidsmatige dagbesteding 
Voor de groep mensen die vanwege hun beperking en/of leeftijd geen arbeidspotentieel hebben, zullen 
we in 2015 dagbesteding blijven aanbieden. We willen zo mogelijk de bestaande schotten per doelgroep 
loslaten en waar mogelijk verbindingen leggen met bestaande welzijn,- sport en culturele activiteiten en 
met de inzet van vrijwilligers. Voor mensen met complexere problematiek (bv zwaardere vormen van 
dementie) zal apart op maat dagbesteding worden georganiseerd.  

  

Met de niet-arbeidsmatige dagbesteding willen we de volgende resultaten boeken:  

- stimuleren van sociale contacten/ voorkomen van sociaal isolement;  
- ontlasten van mantelzorgers;  
- leren omgaan met fysieke en/of cognitieve beperkingen;  
- handhaven en bevorderen van zo zelfstandig mogelijk functioneren;  
- voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden;  
- aanleren en/of onderhouden van arbeidsvaardigheden afgestemd op de interesses en 

mogelijkheden van de betrokkenen.  

Toeleiding naar werk en dagbesteding 
In 2015 doen we vooral ervaring op met de nieuwe Participatiewet en ook met de toeleiding naar 
dagbesteding op grond van de WMO. 2015 is een ontwikkeljaar. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij 
voor een nieuwe doelgroep: mensen met een (arbeids-)beperking die voorheen een beroep konden doen 
op de WSW, de WAJONG of de AWBZ. 
De Participatiewet biedt, ondanks de korting op de middelen, wel degelijk kansen voor de inwoners van 
Almere. Door toename van de beleidsvrijheid is het mogelijk de relatie te leggen met de andere 
decentralisaties en op onderdelen innovaties door te voeren of juist door te ontwikkelen op dat wat al 
goed gaat. 

Voor het verzilveren van de economische waarde van inwoners met een uitkering zijn er nieuwe 
instrumenten die op grond van de P-wet ingezet kunnen worden. Hier zullen we in 2015 ervaring mee 
gaan opdoen. Het gaat dan naast het organiseren van beschut werk om het inzetten van 
loonkostensubsidie op basis van de vastgestelde loonwaarde die een persoon heeft in een bepaalde 
functie.  

Tegenprestatie naar vermogen 
Een onderwerp dat in het licht van de Participatiewet en het verzilveren van maatschappelijke waarde 
kansen biedt is de tegenprestatie naar vermogen. Almere stelt in gesprekken met uitkeringsgerechtigden 
de vraag over wat zijn of haar bijdrage aan de maatschappij al is of zou kunnen zijn. Het inzetten van het 
wederkerigheidinstrument en het verrichten van een tegenprestatie is aan wettelijke voorwaarden 
gebonden.  

Verder doorontwikkelen 
Ook nu zijn onderdelen van de Participatiewet nog niet uitontwikkeld. Een voorbeeld is de systematiek 
van loonwaardemeting. Landelijk is er nog onduidelijkheid, terwijl gemeenten de maatregel al moeten 
invoeren. Ook de doorgaande vermindering van het Participatiebudget geeft zorg. Desondanks zien we 
ook kansen, vooral met de maatregel tegenprestatie: wij zien dit niet alleen als een voor-wat-hoort-wat-
maatregel, maar zien ook mogelijkheden voor het activeren van mensen op de onderste treden van de 
participatieladder. Bovendien denken we dat het door toename van de beleidsvrijheid mogelijk is de 
relatie te leggen met de andere decentralisatietaken en op onderdelen innovaties door te voeren of juist 
door te ontwikkelen op dat wat al goed gaat. 

Dit alles vraagt voorzichtigheid, tijd, goede monitoring, evaluatie en bijstelling. Dat wat we doen, willen 
we goed kunnen doen. We borduren gelukkig voort op jarenlange ervaring in het ondersteunen van 
mensen richting betaald werk of andere vormen van activering als betaald werk (nog) niet aan de orde 
is.  
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Voor 2015 hanteren we de volgende uitgangspunten: 

- de focus ligt op werk: werk boven inkomen  
- we verzilveren dus de economische waarde, maar zetten ook in op de maatschappelijke waarde 

van inwoners  
- we zetten voort daar we nu succesvol in zijn 
- we passen aan daar waar nodig vanwege de nieuwe doelgroep waar we mee te maken krijgen  
- we benutten de kansen van de P-wet (denk aan uitwerken tegenprestatie en activering onderste 

treden participatieladder door wijkteam) 
 
Op basis van bovenstaande zetten we ten aanzien van het verzilveren van de economische waarde (aanwezig 
arbeidspotentieel) in op: 

- training en scholing 
- bemiddeling naar werk 
- opdoen van werkervaring 
- intensieve job coaching (specifiek voor de nieuwe doelgroep)   

Dit zijn activiteiten die de gemeente veelal zelf , in samenspraak met werkgevers, uitvoert. 

Voor het verzilveren van de maatschappelijke waarde van inwoners werken we nauw samen met partners 
in de stad en zetten we in op: 

- voorkomen langdurige inactiviteit 
- realiseren zinvolle dagbesteding 
- activering van mensen 

Eind 2015 willen we het volgende gerealiseerd hebben:  
- Passende dienstverlening voor de nieuwe doelgroep, te weten  mensen met een 

(arbeids)beperking; 
- Passende ondersteuning op het gebied van beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding, 

gericht op toeleiding naar werk; 
- Passende ondersteuning op het gebied van welzijn en niet arbeidsmatige dagbesteding, gericht 

op activering; 
- Een werkend regionaal werkbedrijf; gericht op een  regionale aanpak voor matching tussen 

bedrijven en mensen met een arbeidsbeperking; 
- Een lokaal sterke werkgeversbenadering en een werkend onderwijs-en arbeidsmarktbeleid.  

Aansluiting speciaal onderwijs en arbeidsmarkt is geborgd; 
- Duidelijkheid over de toekomstige rol van de Tomin en heldere afspraken hierover voor de 

komende jaren, afgestemd op de rol van het bedrijf in de participatie naar werk van oude en 
nieuwe doelgroepen; 

- Er is ervaring opgedaan met loonwaardebepaling en inzet loonkostensubsidie. De methodiek 
hiervoor is geïmplementeerd en we hebben inzicht  in de effectiviteit van het instrument 
loonkostensubsidie; 

- We hebben pilots gedraaid met de activering van uitkeringsgerechtigde inwoners met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt (onderste treden van de participatieladder) door het 
wijkteam (toegang door wijkteam en niet centraal vanaf stadhuis) 

4.5 Inkoop lokale taken 
     

Almere voert in 2014 de inkoop uit ten behoeve van de bestaande en nieuwe taken. De bestaande taken 
worden in 2015 grotendeels op de huidige wijze voortgezet. Voor de nieuwe taken geldt dat het 
overgangsrecht in 2015 deels nog bepaalt wat wordt ingekocht. De inkoop van de nieuwe taken Wmo, 
Jeugdwet en Participatiewet doet Almere door middel van subsidiëring en door inkoop via 
raamcontracten. 
 
De volgende pakketten worden ingekocht: 
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Voor huishoudelijke hulp geldt dat Almere de huidige contracten met 1 jaar verlengt. De gemeente 
Almere onderzoekt of de lichtere vormen van begeleiding in de toekomst gecombineerd kunnen worden 
met (een deel van) de huidige Wmo-taak Hulp bij het Huishouden. Deze andere vormgeving van de 
producten krijgt in 2015 vorm. Ook bij de andere ondersteuningsvormen vindt in 2015 een 
doorontwikkeling plaats (meer aandacht voor preventie en samenhang) die kan leiden tot andere 
inkooppakketten en\of –voorwaarden in 2016.  
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5 Regionaal en landelijk georganiseerde ondersteuning  
 

De vorige hoofdstukken lieten zien hoe de toegang, de infrastructuur en de ondersteuningsvormen eruit 
gaan zien. Op een aantal terreinen wordt de ondersteuning in regionaal verband of zelfs via landelijke 
samenwerking georganiseerd. Soms gaat het om beleidsmatige samenwerking: afstemming en 
kennisuitwisseling. Steeds vaker gaat het om gezamenlijke inkoop en uitvoering van taken. Gemeenten 
zijn afzonderlijk niet in staat sommige zeer gespecialiseerde zorgvormen zelfstandig te organiseren. Ook 
worden door samenwerking inkoopvoordelen behaald en zijn er efficiencyvoordelen voor aanbieders. 

De toegang tot alle ondersteuningsvormen vindt lokaal plaats. Ook betaalt elke gemeente zelf voor de 
ondersteuning die door inwoners wordt gebruikt. Uitzondering is dat binnen Flevoland voor onderdelen 
van jeugdzorg afspraken zijn gemaakt over onderlinge solidariteit tussen gemeenten.  

 

5.1 Landelijk georganiseerde ondersteuning 
Enkele zeer specialistische ondersteuningsvormen worden via de VNG landelijk ingekocht. Het betreft 
hier bijvoorbeeld de specialistische begeleiding voor mensen met een zintuiglijke beperking, de gesloten 
opname van jeugdigen met gerechtelijke machtiging (jeugdzorgplus) en specifieke zorg en begeleiding 
voor jeugdigen met ernstig autisme. Kenmerkend voor deze zorgvormen is dat ofwel de doelgroep zeer 
klein en specifiek is, of de hulp zeer specifiek en/of specialistisch is, of de hulp rechtstreeks verbonden is 
met de strafrechtketen (jeugd). Voor de bekostiging van deze ondersteuning geldt het zogenaamde 
woonplaatsbeginsel. Aan de afronding van de landelijke inkoop wordt nog gewerkt, evenals de afspraken 
rond toegang en verrekening. De toegang tot deze ondersteuningsvormen wordt in de lokale 
toegangsprocessen geïntegreerd. 

5.2 Regionale samenwerking decentralisatietaken: jeugd   
De Flevolandse gemeenten (Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde) werken 
samen om een goed bovenlokaal aanbod aan jeugdhulp te organiseren. Het uitgangspunt bij de 
samenwerking is ‘lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig’.  

Gezamenlijke inkoop van bovenlokale ondersteuning jeugd is door het rijk verplicht gesteld. 

Regionaal beleidsplan en inkoop jeugd regionaal 2015 
Het regionaal jeugd beleidsplan ‘Op naar 2015’ wordt gelijktijdig met dit lokale Almeerse beleidsplan 
ter vaststelling aan de Raad aangeboden. In dit plan werken de gemeenten uit op welke onderdelen zij 
samenwerken en welke kaders daarbij gelden. Almere zal de inkoop voor de regionale ondersteuning 
namens de andere gemeenten uitvoeren, alsmede de sturing en betaling van facturen. De zes gemeenten 
hebben in een centrumregeling afspraken gemaakt (de meest lichte vorm van samenwerking onder de 
Wgr+).  

De samenwerking met andere gemeenten is nodig om gespecialiseerde vormen van jeugdhulp, 
opvang en begeleiding te kunnen organiseren. Ook is samenwerking nodig voor een krachtige 
arbeidsmarkt, in het bijzonder voor mensen in een kwetsbare positie. De ambitie van Almere is 
om deze taken op een effectieve en efficiënte manier vorm te geven, in goed overleg met collega-
gemeenten, met het oog op kwalitatief goede ondersteuning. 
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Onderstaand een overzicht van de ondersteuningsvormen die in regionale samenwerking worden 
georganiseerd en ingekocht. 

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 
Almere realiseert samen met de regiogemeenten één meldpunt voor alle vormen van relationeel geweld. 
Daartoe worden de huidige steunpunten huiselijk geweld (SHG) met de meldpunten 
kindermishandeling (AMK) samengevoegd tot een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling (AMHK). Wanneer de veiligheid in het geding is, wordt een melding gedaan bij 
het AMHK. Het AMHK doet onderzoek en organiseert hulp. Die hulp wordt zo mogelijk binnen de 
lokale infrastructuur van de gemeenten geboden. Zo nodig op andere wijze, bijvoorbeeld in de vorm van 
crisisplaatsing. 
 
Aan het AMHK wordt een crisisdienst verbonden. Vooralsnog primair gericht op kindermishandeling 
en huiselijk geweld. In 2015 wordt deze in samenwerking met de jeugd- en volwassenen GGZ 
(Fornhese en GGZ Centraal) verder uitgebouwd naar een integrale crisisdienst. 

Pleegzorg 
Als een kind niet meer bij de ouders kan wonen, geven wij de voorkeur aan opvang in een pleeggezin. In 
2015 wordt pleegzorg in Flevoland uitgevoerd via subsidie aan de bestaande aanbieder. Kinderen die al 
in pleeggezinnen verblijven, kunnen zo kort als mogelijk en voor zolang als nodig bij het huidige 
pleeggezin blijven. 
 
Op dit moment worden veel Almeerse kinderen  opgevangen in pleeggezinnen in andere Flevolandse 
gemeenten, vooral in de gemeente Urk. Almere komt Urk tegemoet in de extra kosten. Beschikbaarheid 
van pleegzorg is van belang, we willen voorkomen dat wachtlijsten ontstaan.  In 2015 gaan we 
pleeggezinnen in Almere werven. 

Residentiële zorg 
Almere wil jeugdhulp in een residentiële instelling tot een minimum beperken. Het is in het belang van 
een minderjarige om in een gezinsomgeving op te groeien. De inspanningen zijn erop gericht kinderen 
zo veel als mogelijk thuis te houden en daar alleen in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld als de 
veiligheid in het geding is of als de ontwikkeling ernstig wordt bedreigt, van af te wijken. In die gevallen 
wil Almere dat eerst wordt gekeken of opvang binnen het eigen netwerk mogelijk is. Als duidelijk is dat 
een minderjarige niet langer thuis kan wonen, en er geen goede alternatieven bestaan, prefereert Almere 
pleegzorg boven verblijf in een instelling. 
 
Wanneer een minderjarige eenmaal in een instelling verblijft, zijn de inspanningen erop gericht dit 
verblijf zo kort mogelijk te laten duren. De aanbieder van residentiële zorg werkt nauw samen de 
wijkteams en de gezinsondersteuning om een snelle uitstroom mogelijk te maken. We spreken af met 
instellingen dat zij een soepele overgang mogelijk maken van de instelling terug naar huis of naar de 
buurt. 
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Historisch gezien is het percentage residentiële zorg in Almere laag. Almere wil er voor zorgen dat er in 
de stad een voorziening residentiële jeugdhulp blijft bestaan. Indien een plaatsing in een 24-uurs 
voorziening onvermijdelijk is, moet dit binnen de stad mogelijk zijn zodat deelname aan school en 
andere activiteiten, door kan gaan.  Almere zorgt ook voor een adequaat aanbod voor crisisplaatsen.   

Jeugdbescherming 
Landelijk is afgesproken dat jeugdbeschermingsmaatregelen alleen door en een daartoe gecertificeerde 
instelling mogen worden uitgevoerd. Deze instelling mag geen andere hulpverlening uitvoeren. 
 
Almere heeft (samen met de andere Flevolandse gemeenten) besloten om deze vorm van jeugdhulp 
door het Bureau Jeugdzorg Flevoland (BJZ-F) te laten uitvoeren. BJZ-F voert in 2014 ongeveer 75% 
van de aantallen maatregelen uit. De rest word uitgevoerd door landelijk werkende instellingen als 
vooral de William Schrikker-Groep en in mindere mate het Leger des Heils. In regioverband is 
afgesproken dat Bureau Jeugdzorg waar nodig landelijk werkende instellingen blijft inzetten via 
onderaannemerschap.   
 
Almere wil het aantal maatregelen en de duur van de maatregelen zoveel mogelijk beperken. Wij gaan 
daarom sterk inzetten op samenwerking tussen de jeugdbescherming en de 
wijkteams/gezinsondersteuning. Ook wil Almere dat er voor er een gang naar de kinderrechter wordt 
gemaakt, eerst met het gezin naar een oplossing wordt gezocht (drang),. Als een gezin niet meewerken – 
zal de gang naar de rechter wel gemaakt worden (dwang). BJZ-F is gestart met de methodiek SAVE 
(samenwerken aan Veiligheid) die elders heeft geleid tot een forste daling van het aantal maatregelen. 
Bij deze aanpak wordt ook nauw met de Raad v.d. Kinderbescherming samengewerkt. Almere wil 
SAVE lokaal inkopen. 

Jeugdreclassering 
De jeugdreclassering begeleidt jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die een strafbaar feit hebben 
gepleegd. Bijvoorbeeld diefstal, vernieling, mishandeling, afpersing, wapenbezit of regelmatig 
schoolverzuim. De jeugdreclassering wordt ingeschakeld in opdracht van de Raad voor de 
Kinderbescherming, na uitspraak van de officier van justitie of de kinderrechter. Het doel van 
jeugdreclassering is te zorgen dat de jongeren niet meer met politie of justitie in aanraking komen.  
 
In Almere organiseren we een nauwe samenwerking tussen jeugdreclassering en andere hulpverlening en 
het netwerk van de jongere. Zij stellen samen het ondersteuningsplan op. 
 
Drie programma’s worden door jeugdreclassering ingezet: 
ITB-CRIEM: Intensieve therapeutische begeleiding voor Criminaliteit in Relatie tot de Integratie van 
Etnische Minderheden. Het programma richt zich op jongeren uit een niet-westerse groepen die moeite 
hebben om te integreren in de Nederlandse samenleving. Het programma heeft drie doelen: versterking 
van het sociale netwerk, verbetering van de integratie en voorkomen dat deze jongeren marginaliseren. 
 
ITB-Harde Kern: Intensieve begeleiding voor jongeren die meerdere delicten hebben gepleegd. Dit is 
een maatregel die door de rechtbank opgelegd. In plaats van jeugddetentie krijgt de jongere begeleiding 
van een medewerker van jeugdreclassering. Houdt de jongere zich niet aan de afspraken, dan wordt de 
voorwaardelijke straf omgezet in een onvoorwaardelijke straf en moet de jongere alsnog de straf 
uitzitten. 

De Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM): Dit is een strafrechtelijke maatregel gericht op 
gedragsbeïnvloeding. Voorbeelden zijn Harde Kern Aanpak jeugdreclassering, Multisysteem therapie 
(MST), Functional Family therapy (FFT), Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC), 
agressietrainingen of sociale vaardigheidstrainingen. De Gedragsbeïnvloedende Maatregel kan voor elke 
jongere op maat worden ingevuld, afhankelijk van het gepleegde delict, zijn situatie en de achterliggende 
problematiek. Deelname is intensief en niet vrijblijvend. Bij verzaken of mislukken van de maatregel 
volgt alsnog jeugddetentie. 

Jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg) 
De jeugd-ggz biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening. Voor 2015 viel 
de jeugd-ggz grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of onder de AWBZ (Als een opname in 
een ggz-instelling langer dan een jaar duurt, of als  extramurale begeleiding of beschermd wonen nodig 
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is). Collectieve preventie, selectieve preventie en maatschappelijke ondersteuning op het vlak van ggz 
viel tot 2014 onder de WMO. 
 
De aandoeningen die behandeld worden in de jeugd-ggz zijn zeer divers, en de behandelingen kunnen 
sterk variëren in duur. Sommige aandoeningen vragen om nauwe samenwerking met het onderwijs of 
somatische artsen. Binnen het veld zijn veel verschillende hulpverleners actief die ambulante zorg, 
deeltijdzorg, en intramurale zorg leveren. Per 2014 wordt een aantal veranderingen in de ggz 
doorgevoerd. De afspraken hierover staan in het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013 -2014. 
Almere wil dat de JGGZ zorg van goede kwaliteit, goed toegankelijk en betaalbaar is. 
De huisarts, medisch specialist en jeugdarts kunnen doorverwijzen naar jeugdhulp, waaronder jeugd-
ggz. Almere wil regelmatig overleg met huisartsen en jeugdartsen voor de afstemming over het actuele 
gebruik van J-GGZ, de financierbaarheid en de noodzaak tot vernieuwing en integrale aanpak van 
problematiek.  

5.3 Regionale samenwerking decentralisatietaken: Wmo   

Opvang 
Ook in het kader van de Wmo vindt regionale samenwerking plaats. De al langer bestaande 
samenwerking op het gebied van Opvang (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijke 
Opvang, Verslavingszorg en Huiselijk Geweld) wordt voortgezet. Het beleid is vastgelegd in het 
‘Stedelijk Kompas’. Een nieuw ‘Kompas’ (2015-2017) wordt dit najaar uitgewerkt. Almere is 
aangewezen als centrumgemeente voor deze taken en voert het beleid namens de regio uit. 

Extramurale begeleiding bij opvang 
De hulp en begeleiding die gegeven door Maatschappelijke opvang instellingen of Vrouwenopvang 
instellingen wordt per 1-1-2015 met een budgetkorting overgeheveld naar de centrumgemeenten. Deze 
regionale ondersteuning is gericht op de situatie in de eigen woning en is gericht op het voorkomen van 
terugval na uitstroom. Deze ondersteuning kan langdurig zijn. De ondersteuning wordt geleverd door 
de regionaal werkende MO/VO instellingen.  

Beschermd Wonen 
Vanaf 2015 worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de nieuwe taak Beschermd Wonen (op 
psychiatrische grondslag gericht op herstel en participatie) Bij Beschermd Wonen gaat het om mensen 
die ten gevolge van psychiatrische problematiek toezicht en begeleiding nodig hebben en niet in staat 
zijn om zonder de nabijheid van 24 uurs-toezicht en begeleiding zelfstandig te wonen. Cliënten hebben 
een overgangsrecht van 5 jaar. 
Het beleid wordt uitgewerkt in het Regionale Beleidsplan Beschermd Wonen 2015-2017.  Dit 
beleidsplan past binnen de Kadernota Sociaal Domein en zal in het najaar ter vaststelling aan de Raad 
worden aangeboden. Ook de afspraken in de Uitvoeringsagenda Wonen met Welzijn en Zorg Almere 
2014 – 2016 worden hierbij betrokken.  

Inloop GGZ 
Vanaf 2015 worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de  ‘inloop GGZ’. Het gaat daarbij om 
laagdrempelige inloop voorzieningen voor cliënten die zelfstandig wonen. De inloop zorgt voor contact 
en ontmoeting en maakt het mogelijk om vandaaruit ondersteuning aan de doelgroep te bieden, gericht 
op het vergroten van vaardigheden. Bijvoorbeeld bij het structureren van dagelijkse bezigheden of het 
opheffen sociaal isolement.  

 

5.4 Regionale samenwerking decentralisatietaken: Participatiewet  

Werkbedrijf 
In het kader van de nieuwe Participatiewet werkt Almere samen met regiogemeenten aan de oprichting 
van een regionaal Werkbedrijf waarin gemeenten, het UWV en de vertegenwoordigers van werkgevers 
en werknemers deelnemen. Het Werkbedrijf wordt een schakel tussen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en werkgevers. Hiermee zal de samenwerking met werkgevers(organisaties) een enorme 
impuls krijgen. Er worden afspraken gemaakt met werkgevers over de realisatie van garantiebanen voor 
Almeerse inwoners en overige inwoners uit de regio. De focus gaat hierbij in de eerste jaren naar de 
‘prioritaire doelgroepen’. Dit zijn mensen uit de Wajong en mensen op de wachtlijst van de sociale 

 
 

35 
 

https://remote.almere.nl/owa/redir.aspx?C=F0JIgqJrgUqSqqHhW-ynX3d4IbnbhNEIVGcYotPK_tcLa0WPvYcANsAxKfNvU0Yf733UgMtQoqM.&URL=http%3a%2f%2fwww.invoeringwmo.nl%2f
https://remote.almere.nl/owa/redir.aspx?C=F0JIgqJrgUqSqqHhW-ynX3d4IbnbhNEIVGcYotPK_tcLa0WPvYcANsAxKfNvU0Yf733UgMtQoqM.&URL=http%3a%2f%2fwww.rijksoverheid.nl%2fdocumenten-en-publicaties%2frapporten%2f2012%2f06%2f18%2fbestuurlijk-akkoord-toekomst-ggz-2013-2014.html


 
Beleidsplan sociaal domein Almere 

 
werkplaats. Voor Flevoland wordt rekening gehouden met 400 nieuwe garantiebanen in 2015-2016. 
Een groot deel daarvan (250) komt voor rekening van het bedrijfsleven, de rest van de overheid 
(provincie, gemeenten, onderwijs, e.d.). 

Sociale werkvoorziening 
Almere is onderdeel van de  Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Dit is 
een regionale samenwerking in de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening, samen met gemeenten uit 
de Gooi- en Vechtstreek. 

In 2016 worden afspraken over de toekomstige rol van de Tomingroep ten aanzien van participatie naar 
werk van oude en nieuwe doelgroepen uitgewerkt. Deze rol wordt afgestemd met de gemeentelijke 
uitvoeringsorganisatie voor re-integratie en participatie, en met het regionaal werkbedrijf. Voor de jaren 
2015 en 2016 zijn overgangsafspraken gemaakt. 

Onderwijs en arbeidsmarkt 
Almere streeft naar een betere aansluiting tussen de vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod van goed 
opgeleide jongeren en volwassenen. Dat is van groot belang om werkloosheid onder jongeren en 
volwassenen te bestrijden en voorkomen.  En hen door werk volwaardig te laten participeren in de 
maatschappij. Bovendien draagt de inkomensontwikkeling van inwoners bij aan de economische 
vitaliteit met positieve effecten op Almere als vestigingsplaats voor bedrijven en de stad en regio als 
geheel. 
 
Almere is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam met een ruime arbeidsmarkt waarop bijna de 
helft van de werkende beroepsbevolking van Almere haar werk vindt. Het is van groot belang de 
positieve betekenis van Almere met haar bereikbaarheid, ruimte, prijs, innovatie en veel jong personeel, 
te vergroten voor Almere zelf en de regio. Verwacht wordt de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het 
onderwijs te verbeteren door onze positionering in het regionale MRA onderwijsveld te verstevigen. Dat 
is te bereiken door als gemeente bij te dragen aan het streven naar (uitbreiding met) onderscheidend en 
kwalitatief goed onderwijs (inclusief het volwassen onderwijs) wat zo doelmatig mogelijk moet 
aansluiten met de bedrijfssectoren in de arbeidsmarkt. En als tweede door het stimuleren van 
innovatieve relaties tussen bedrijfsleven en onderwijs in Almere en regio. De verwachting is dat deze 
ambities kunnen leiden tot nieuwe bedrijven, instellingen en werkgelegenheid.  
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6 Kwaliteit en het meten van resultaten 
 

6.1 Kwaliteit 
In de Kadernota ‘Doen wat nodig is’ is al aangegeven dat Almere naast aandacht voor de wettelijke 
kwaliteitseisen ook aanvullende eisen stelt. In 2015 nog beperkt, we sluiten vooral aan op de huidige 
kwaliteitsinstrumenten van instellingen en stellen enkele aanvullende eisen. 

 

Almeerse kwaliteitscriteria  
Resultaten en maatschappelijke effecten toetsen we aan de ‘achterkant’, als de dienst of voorziening is 
geleverd. Aan de ‘voorkant’ geven we instellingen en partners mee wat we van hen verwachten zodat zij 
zich kunnen organiseren om aan onze kwaliteitsverwachtingen te voldoen. We hebben daarvoor 
kwaliteitsnormen opgesteld voor de inkoop, aanbesteding en subsidiëring. 
Die kwaliteitsnormen voldoen aan het wettelijk kader en zijn aangevuld met Almeers beleid. De normen 
zijn praktisch verwoord en worden gebruikt bij het opstellen van een kwaliteitsparagraaf bij 
offerteverzoeken, bestekken, subsidiebeschikkingen en contracten.  

Kwaliteitsmanifest 
In 2015 stellen we met adviesraad en maatschappelijke partners een kwaliteitsmanifest op. Hiermee 
zorgen we enerzijds voor meer diepgang in de kwaliteitscriteria, anderzijds zorgen we voor de praktische 
uitvoerbaarheid. Bijvoorbeeld: Wat is cliëntgerichtheid en hoe geven we daar uitvoering aan?  Het is 
onze bedoeling dat de cliënt/doelgroep optimaal profijt heeft van het feit dat we sturen op kwaliteit. 
Kwaliteitsnormen moeten ook toetsbaar zijn, ook daar waar we veel vertrouwen hebben in de 
uitvoerende instantie (outcome-criteria). Tegelijkertijd is er de vraag van het Rijk om regeldruk te 
beperken. Daarom kiezen we voor kwaliteitsbeleid dat geleidelijk samen met instellingen tot stand komt. 
Voor het manifest wordt gebruik gemaakt van de 10 principes voor het sociaal domein die in 2013 in 
samenwerking met de adviesraad (voorheen WMO raad) zijn opgesteld. 
 
Professionaliteit en partnerschap in het organiseren van kwaliteit 
We willen instanties niet in de wurggreep nemen van een vuistdik document met kwaliteitsvereisten. 
Dat hoeft ook niet, want de essentie van kwaliteitsmanagement is dat organisaties in staat zijn 
systematisch te werken aan kwaliteitsverbetering op basis van objectieve (meet)gegevens. Er is dus 
gelegenheid tot groei en verbetering. Daarvoor zijn wel een aantal beginwaarden essentieel. Deze 
beginwaarden zijn dan ook het hart van onze kwaliteitsvereisten en deze willen we terugzien in het 
kwaliteitsbeleid van onze uitvoerders.  

Cliëntveiligheid als grondbeginsel 
Een harde vereiste is dat een cliënt in veilige handen is bij de zorgverlener of leverancier van 
ondersteuningsmiddelen. Daarmee bedoelen we dat de uitvoerder waakzaam is over de lichamelijke 
veiligheid en integriteit én geestelijke veiligheid en integriteit van de cliënt. Voor kinderen die jeugdhulp 
ontvangen geldt dat de Inspectie Jeugdzorg incidenten en calamiteiten beoordeelt, verbeteringen 
adviseert en toeziet op de uitvoering ervan. 

Aannemelijkheid van kwaliteit 
In de van toepassing zijnde wetten, aanwijzingen van het Rijk en gemeentelijk beleid zijn naast 
cliëntveiligheid, kwaliteitsuitgangspunten geformuleerd die samen het pakket aan kwaliteitsvereisten 
vormen. Om aan de slag te kunnen met of voor onze inwoners moeten organisaties aan ons aannemelijk 
maken dat zij deze zaken waar kunnen (gaan)maken. De manier waarop zij dit aannemelijk maken, 
doen zij naar eigen (professioneel) inzicht en is in principe vormvrij. 

De ambitie is om kwaliteit primair te definiëren  vanuit het perspectief van inwoner en cliënt. 
Daarnaast gelden vanzelfsprekend wettelijke criteria op het gebied van veiligheid en 
verantwoorde zorg. We willen kwaliteit systematisch monitoren en vragen dit ook van onze 
partners. 
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Inzichtelijkheid en transparantie 
Voor de Wmo-taken en voor de lokale jeugdhulp is de gemeente ook aangewezen als de 
toezichthoudende instantie. Signalen over gebrek aan inzicht van organisaties in hun kwaliteit en 
effectiviteit, of het ontbreken van transparantie vatten wij op als zorgelijk signaal over de kwaliteit en 
vormt aanleiding tot nader onderzoek. De wijze van toezicht en de samenwerking met de inspecties voor 
de jeugdzorg en de gezondheidszorg krijgen in 2015 verder vorm. 

Professionaliteit 
Onderdeel van professionaliteit is dat instanties zelf op de hoogte zijn van wetgeving die op hun 
dienstverlening van toepassing is, bijvoorbeeld brandveiligheid en voedselveiligheid. Belangrijk zijn de 
vereisten op het gebied van de bekwaamheid van personeel (Wet professionalisering jeugdhulp). We 
werken toe naar een situatie waarin in de Almeerse jeugdhulp twee beroepen bestaan: jeugdhulpverlener 
(HBO) en gedragswetenschapper WO). Deze professionals zijn gehouden aan eigen beroepscodes en 
vallen onder een eigen tuchtrecht.  

6.2 Het meten van resultaten 
Om na te gaan wat de resultaten zijn van ons beleid stellen we een systeem van Monitoring voor. Dit is 
van belang om: a) te kunnen peilen welke maatschappelijke effecten zijn bereikt b) om samen als 
partners en gemeente te kunnen leren èn te kunnen innoveren en  c) om te kunnen verantwoorden: 
zowel  verticaal (de raad) als horizontaal (naar de partners). De Monitor transitie sociaal domein zoals 
voorgesteld werkt als een spiegel  van de maatschappij op het gevoerde beleid en de gedane 
investeringen. Beide vormen  de belangrijkste knoppen om bij te kunnen sturen.  Vormgeving  en 
uitwerking naar deelgebieden vindt plaats door het Planbureau Sociaal Domein en O&S in 
samenwerking met o.a. kennisinstellingen en de VNG. 

Het transitieproces laat zich schematisch als volgt indelen:  de huidige sociale infrastructuur, de fase van 
inrichting van de nieuwe infrastructuur en uiteindelijk de nieuwe sociale infrastructuur. Elke fase vaagt 
haar eigen vorm en frequentie van monitoring. Echter  tijdens alle fasen zal  dezelfde basisinformatie 
worden gerapporteerd.  

Deze basisinformatie betreft de aantallen cliënten per zorgvorm/voorziening (natura en PGB), de kosten 
per zorgvorm/voorziening (natura en PGB) alsook de aantallen en type bezoekers van het wijkteam, 
soorten contacten, type vragen, aantal en soort signalen. Maar deze basisgegevens dienen binnen de 
contexten van a) de sociale infrastructuur en b) de maatschappelijke dynamiek te worden gewaardeerd. 

Fase 1: Nulmeting  

Om de ontwikkelingen rondom de beoogde maatschappelijke effecten in de toekomst te kunnen meten 
is een nulmeting van de huidige maatschappelijke situatie noodzakelijk. Deze situatie wordt bepaald 
door zowel de huidige maatschappelijke dynamiek als de effectiviteit van de huidige  sociale 
infrastructuur bestaat uit.  Gedacht kan worden aan de delen van de Wijkscan waarin de demografische 
en sociaaleconomische ontwikkelingen weergegeven worden (vergrijzing, werkloosheid, etc.). Ook de 
mate van stapeling van zorgbehoefte in de stad is hier een belangrijke onderdeel. Verder worden 
indicatoren toegevoegd die de andere maatschappelijke effecten kunnen meten. Een dergelijke scan kan 
jaarlijks of een keer in de twee jaar gemaakt worden. Hierbij worden ook  nationale ontwikkelingen 
meegenomen die mede achtergrond bieden om lokale cijfers te spiegelen.  

Fase 2: Inrichten nieuwe sociale infrastructuur 

Het  komende jaar zal de focus liggen op het inrichten van de nieuwe sociale infrastructuur en daarom 
zal hier tijdelijk het zwaartepunt van de monitoringsactiviteiten liggen. Dit betekent dat er met een 
frequentie van 6 maanden parallel aan de begrotingscyclus zal worden gemonitord. 

Om antwoord op deze vraag te kunnen geven zullen de volgende deelvragen worden beantwoord: 

a. Wordt het systeem op de gewenste manier ingericht?  
Op de korte termijn gaat het bijvoorbeeld om:  

- het ‘checken’ hoe ver de inrichting van de sociale infrastructuur (zoals wijkteams, ondersteuning  -
thuis, -vervoer, -inkomen en -werk/dagbesteding, lokale en regionale jeugdzorg) vordert, 

- of de specifieke onderdelen van de sociale infrastructuur daadwerkelijk in werking zijn, 
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- of de samenstelling van de teams en netwerken van partners verbonden aan de elementen van de 

sociale infrastructuur naar wens is, 
- of er wachtlijsten zijn ontstaan.  

 
b. Gedurende de eerste jaar zal op een meer kwalitatieve manier, door middel van 

interviews/groepsgesprekken, bekeken  worden of: 
- de samenwerking goed verloopt,  
- in hoeverre de cliënten tevreden zijn,  
- of er problemen ontstaan bij cliënten die niet de juiste of onvoldoende ondersteuning krijgen 

(tussen wal en schip vallen).  
 

c. Hiernaast zal elk 6 maanden ook het standaard monitorelement worden gerapporteerd, zijnde: 
- de aantallen cliënten per zorgvorm/voorziening (natura en PGB); 
- de kosten per zorgvorm/voorziening (natura en PGB); 
- de aantallen en type bezoekers van het wijkteam, soorten contacten, type vragen, aantal en soort 

signalen. 
 

Ook gegevens en signalen van partners worden benut voor de monitoring van de sociale infrastructuur 

Fase 3: Nieuwe sociale infrastructuur 

Na een jaar kan de fase van het inrichten van de nieuwe sociale infrastructuur worden geëvalueerd. 
Dit is ook het moment waarop de eerste reguliere monitor sociale domein zal worden 
gepresenteerd. De monitor zal elke 2 jaar worden gemaakt en de volgende vragen zullen worden 
beantwoord:  

De primaire vraag is uiteraard of de nieuwe sociale infrastructuur naar wens functioneert? 

In deze fase is de primaire vraag of het systeem op de gewenste manier werkt en of het de 
verwachte maatschappelijke rendement van de sociale infrastructuur en hiernaast zal worden 
gemeten of de maatschappelijke context is gewijzigd?  

Om antwoord op deze vragen te kunnen geven zullen de volgende deelvragen worden beantwoord: 

a. Het standaard monitorelement wordt gerapporteerd, zijnde: 
- de aantallen cliënten per zorgvorm/voorziening (natura en PGB); 
- de kosten per zorgvorm/voorziening (natura en PGB); 
- de aantallen en type bezoekers van het wijkteam, soorten contacten, type vragen, aantal en soort 

signalen. 
 

b. Er zal zowel kwalitatief als kwantitatief onderzocht worden of:  
- de ondersteuning die klanten krijgen daadwerkelijk laagdrempelig en dichtbij is,  
- de ondersteuning daadwerkelijk samenhangend is (1 gezin/1plan?),  
- de burgerkracht in ontwikkeling is. 

 
c. Worden de beoogde maatschappelijke effecten bereikt? 

Het behalen van de tien maatschappelijke effecten is de uiteindelijke ambitie van de nieuwe sociale 
infrastructuur. Om deze effecten te meten kan een instrument als de Wijkscan hiervoor geschikt 
gemaakt worden.  Ook hiervoor is een nulmeting noodzakelijk. Deels zijn relevante gegevens 
beschikbaar uit bestaande onderzoeken/monitors. Kwalitatief onderzoek kan hier eveneens 
aanvullende meerwaarde hebben om ook vanuit het perspectief van de inwoners, cliënten en 
professionals een beeld te krijgen.  

d. Welke veranderingen in de maatschappelijke context beïnvloeden het functioneren van de sociale 
infrastructuur: 

De peiling van de bredere maatschappelijke context (opvolging van de bovenstaande Nulmeting) 
kan jaarlijks of een keer in de twee jaar uitgevoerd worden.  
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7 Randvoorwaarden  
 

Welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn om de sociale infrastructuur, de toegang en de lokale en 
regionale vormen van ondersteuning te realiseren? 

7.1 Samenwerking met andere financiers 
De gemeente wordt op grond van de nieuwe wetgeving een van de grote financiers in het sociale 
domein. Naast gemeente zijn dat zorgverzekeraars en zorgkantoren en indirect woningcorporaties en 
UWV. 

 

Regionaal transitieoverleg 
Op initiatief van Rijk en VNG wordt aanvullend op de reguliere overleggen een strategisch transitie-
overleg ingericht. Hieraan kunnen zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, 
woningcorporaties, cliëntenorganisaties, huisartsen en beroepsorganisaties van zorgprofessionals 
deelnemen. Een onafhankelijk regionaal secretaris zal deze samenwerking initiëren, regisseren en 
ondersteunen. Deze secretaris is gehuisvest binnen de gemeente Almere. 

In het regionaal transitie-overleg informeren partijen elkaar in ieder geval over de zogenaamde 
‘scharnierpunten’;  continuïteit van ondersteuning en zorg, herstructurering van vastgoed, gevolgen voor 
de arbeidsmarkt en het voorkomen van administratieve lasten. Daarnaast kan regionaal informatie 
worden gedeeld respectievelijk initiatieven worden ontplooid over de beoogde zorgvernieuwing. 
Thema’s daarbij zijn de inclusieve samenleving, de relatie tussen formele en informele zorg, de 
samenhang binnen het sociaal domein en met het medisch domein en de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning. De uitkomst van de overleggen is openbaar. De regionale overleggen vormen ook de 
thermometer voor de voortgang van de transitie op landelijk niveau.  

Specifiek onderdeel van deze regionale samenwerking is de samenwerkingsrelatie met zorgverzekeraars. 
Al sinds 2010 heeft Almere  een samenwerkingsrelatie op het brede thema Gezondheid met 
zorgverzekeraar Achmea. Achmea vertegenwoordigt in Flevoland de andere verzekeraars in het overleg 
met gemeenten. Ook in 2015 zal de gemeente hier, in samenwerking met de regiogemeenten, verder op 
inzetten. Doelstelling is het maken van afspraken tussen gemeenten en verzekeraars over het organiseren 
van samenhangende en integrale zorg en ondersteuning en het verbinden van de wijkverpleging aan het 
sociaal domein. Zo worden  in 2014 afspraken gemaakt over de zogenaamde “niet-toewijsbare zorg” van 
de wijkverpleegkundigen en de wijze waarop de verpleegkundige functie ten opzichte van de wijkteams 
is vertegenwoordigd. In Almere heeft de laatste jaren het project “Zichtbare Schakel” gedraaid. In feite 
is de samenwerking die nu gewenst is een voortzetting en uitbreiding van dit project. Voor 2015 heeft 
Almere dan ook aangegeven dat deze zorg bij dezelfde aanbieder moet worden voortgezet, Zorggroep 
Almere. In het jaar 2015 wordt bekeken of deze functie moet worden uitgebreid naar andere aanbieders.  

Bij de afspraken met zorgverzekeraars en zorgkantoren moet ook voortdurend aandacht zijn voor de 
snijvlakken: wanneer is de ondersteuning vanuit de gemeente voorliggend, wanneer vanuit 
Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg? Om grensconflicten te voorkomen willen wij voortdurend 
in gesprek blijven en de focus houden op het belang van de inwoner. 

 

 

 

 

De ambitie is door het uitbouwen van strategische samenwerking met andere financiers in het sociaal 
domein de gewenste beweging – meer burgerkracht, meer preventie en, passende, samenhangende 
ondersteuning - te versterken. Inwoners moeten zo min mogelijk ‘last’ hebben van de schotten in de 
financiering. 
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7.2 Informatievoorziening 
Almere werkt in een breed Programma Informatievoorziening Transitie Sociaal Domein (IVTSD) aan 
een digitale ondersteuningsstructuur: digitale voorzieningen die inwoners en professionals ondersteunen 
bij het vinden van informatie en het realiseren van passende ondersteuning.  

 

Wat gaan we doen in 2015? 
Het programma IVTSD zal per 1 januari 2015 een werkend geheel aan voorzieningen (ICT, media, 
systemen, procedures) opleveren om inwoners en professionals te ondersteunen bij het zoeken van 
haalbare en bruikbare oplossingen voor een hulpvraag van een inwoner in zorg en welzijn Almere.  (zie 
Plan van Aanpak, augustus 2014). Prioriteit daarbij is op 1 januari 2015 een zo goed mogelijke 
dienstverlening aan inwoners, met een verantwoorde toets op rechtmatigheid, rechtvaardigheid en 
rechtsgelijkheid. Privacyaspecten hebben de volle aandacht. Dat betekent dat in ieder geval de nodige 
informatievoorziening wordt ingericht om: 

- inwoners en professionals met goede, gewaarborgde informatie te ondersteunen bij hun oriëntatie 
op mogelijkheden, werkwijze en bij de behandeling van aanvragen 

- ondersteuning en voorzieningen te kunnen uitgeven 
- wijkteams (en netwerken gezinsondersteuning) te ondersteunen bij de verschillende functies die zij 

vervullen: informatie, advies, doorgeleiding en afhandeling van aanvragen) 
- te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van informatie-uitwisseling zoals via CORV 

(informatie in de justitiële jeugdketen), het CAK (voor de administratieve afhandeling van de eigen 
bijdrage), de SVB (voor administratieve afhandeling van PGB’s) 

Voor het maken van een goede keuze voor systemen is uitgebreid onderzoek gedaan naar bestaande 
systemen van gemeente en ketenpartners. Op basis daarvan is gekozen voor het zo veel mogelijk 
benutten van de bestaande systemen met een aantal aanvullende voorzieningen. Ten eerste de 
bestaande systemen aan de voorkant uit te bouwen met een digitaal portaal waarin zowel gemeente als 
ketenpartners informatie kunnen plaatsen en doorgeleiding kunnen doen naar allerlei diensten voor 
inwoners. Ten tweede door een systeem toe te voegen waarmee relatief eenvoudig koppelingen met 
andere systemen, bijvoorbeeld van ketenpartners kunnen worden gemaakt. Daarmee krijgen gemeente 
en partners de mogelijkheid om zogenaamde ‘dat-informatie’ uit te wisselen en na toestemming van de 
inwoner, ook ‘wat’-informatie. 

In 2015 ligt de nadruk op: 
- Het verder uitbouwen van een digitaal toegangsportaal voor alle welzijn en ondersteuning in Almere. 

Daarbij een goed gebruik van nieuwe media. 
- het verder uitbouwen van de samenwerking met maatschappelijke partners ten aanzien van de 

informatievoorziening 
- Het verder integreren van de backoffice-systemen zodat de dienstverlening aan de inwoner  verder 

wordt verbeterd. 
- De verhoging van de effectiviteit en de efficiency van de informatieverwerking in de 

backofficesystemen. 

Toekomst 
Almere verwacht veel van het versterken van het virtuele sociale domein en de inzet van moderne 
techniek in en om het huis voor het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht van mensen. Met 
het ‘Virtuele Sociale Domein’ bedoelen we alle digitale instrumenten die de bewoners van de stad en de 
mensen die werken in welzijn, zorg en activering tot hun beschikking hebben. Technische toepassingen 

De ambitie is inwoners optimaal in staat te stellen zelf via digitale kanalen  de ondersteuning te 
vinden die nodig is. Daarnaast willen we dat de digitale infrastructuur de werkprocessen van 
professionals zodanig ondersteunt dat gewerkt kan worden volgens het motto ‘1 huishouden, 1 plan, 
1 aanpak, ook op school’. Ketenpartners in werk, zorg, jeugd en onderwijs moeten kunnen 
samenwerken. De privacywetgeving geeft daarbij de kaders aan. Ten slotte benutten we optimaal de 
kansen van domotica (automatisering in het huishouden) en andere digitale innovaties ten behoeve 
van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. 
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in en om het huis ter verhoging van de zelfredzaamheid worden samengevat onder de noemer 
Domotica. Mensen kunnen met behulp van sensoren, video, slim gebruik van data en robotics ondanks 
hun beperkingen vaak verregaand zelfstandig leven op een prettige manier.  

 Het virtueel sociaal domein en domotica zijn sterk verweven gebieden die nog volop in ontwikkeling 
zijn. De gemeente ziet voor zichzelf een rol om faciliterend op te treden in dit veld en partijen te 
stimuleren en uit te nodigen om nuttige, bruikbare en betaalbare toepassingen te ontwikkelen of samen 
te stellen voor de bewoners en werkers in de stad. De gemeente ontwikkelt zelf slechts in beperkte mate 
toepassingen maar is wel actief als enabler en regisseur.  

De gemeente steunt actief een aanvraag bij het provinciale Investeringsfonds Flevoland Almere waarvan 
het doel is om samen met een aantal ondernemers en TNO te komen tot een “innovatiefabriek”, het 
Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere.  Deze organisatie met haar faciliteiten wordt de 
centrale plek in Almere waar bewoners, ideeën, middelen en organisaties gematcht worden om samen 
nieuwe diensten en producten te maken op het snijvlak van techniek en maatschappij. Diensten en 
producten die mensen in staat stellen om langer zelfstandiger te leven. 

7.3 Risicomanagement 
Risicomanagement is een belangrijk sturingsinstrument van Almere bij de Transitie Sociaal Domein. 
Almere sluit aan bij de landelijk te ontwikkelen standaard voor risicomanagement decentralisatietaken. 
Voortdurend worden risico’s gedetecteerd en beheersmaatregelen gezocht.  

Er zijn risico’s ten aanzien van het proces van de transitie: tijdigheid, geld, informatie, communicatie. Er 
zijn risico’s ten aanzien van het resultaat voor de inwoner, de maatschappelijke organisaties en de 
gemeente: zorgcontinuïteit, continuïteit van organisaties, tijdigheid, geld, informatie. En ten slotte zijn 
er politieke risico’s: lokaal, regionaal en landelijk. Een aantal van de belangrijkste risico’s en 
beheersmaatregelen: 

- Het op een juiste manier continueren van de ondersteuning voor huidige cliënten (overgangsrecht) 
- Duidelijkheid voor inwoners over de toegangskanalen en goed verlopende toegangsprocessen 
- De benodigde (lokale en regionale) maatwerkondersteuning is beschikbaar 
- De tijdige realisatie van de digitale ondersteuningsstructuur 
- De onzekerheid over het aantal inwoners dat een beroep doet op ondersteuning en de omvang 

daarvan 
- De bekostiging van alle benodigde vormen van ondersteuning (zijn de middelen toereikend?) 

Beheersmaatregelen zijn en worden bijvoorbeeld genomen in de vorm van een goede communicatie 
naar inwoners en partners (zie volgende hoofdstuk), een goede uitvoering van de inkoopprocessen, een 
goede samenwerking met de regiogemeenten, het inrichten van een programma informatievoorziening 
(IV TSD) en het doen van de benodigde investeringen daarbij, voortdurende analyse en monitoring van 
cliëntenbestanden en zorgrealisatie. Ook zal de gemeente rondom de invoeringsdatum een helpdesk 
transitie inrichten dat waar nodig op allerlei gebieden kan inspringen. 

7.4 Communicatie  
Op 1 januari 2015 zijn de decentralisaties een feit en staat er een nieuwe sociale infrastructuur. De 
situatie is daarmee voor veel mensen anders dan ze eerder gewend waren. Daarover moeten zij goed 
geïnformeerd worden. Tegelijkertijd is 2015 een overgangsjaar; zowel voor cliënten met lopende 
indicaties als voor (zorg)aanbieders.  Bovendien zal niet alles in één keer goed gaan; met elkaar moeten 
we nog wennen aan de nieuwe situatie en nieuwe afspraken en zullen er bepaalde onderdelen worden 
doorontwikkeld of bij nader inzien toch net anders worden. Daarmee zal in de communicatie rekening 
gehouden moeten worden (verwachtingsmanagement). Het betekent ook dat op 1 januari de 
transitie/transformatie nog niet afgerond. Dat proces loopt door.  

De uitdaging is om de communicatie zo te organiseren dat  

- het de transitie optimaal ondersteunt (cultuurverandering, samenwerking, nieuwe manier van 
werken, burgerkracht en participatie),  

- de eenheid van boodschappen bewaakt wordt,  
- er zoveel mogelijk (en zo snel mogelijk) duidelijkheid wordt geboden,  
- verwachtingen gemanaged worden, 
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- er geen overload aan informatie naar bepaalde groepen ontstaat,  
- alle actoren (intern en extern) in beeld (en aan boord) blijven, 
- zorgvuldige communicatie na 2014 (in de nieuwe infrastructuur) ook gewaarborgd is.  

 

Wat gaan we doen in 2015? 
Gemeente en partners informeren elkaar over actuele status beleidsontwikkeling- en implementatie in 
Transitie Sociaal Domein. Dit gebeurt zo transparant mogelijk en is gericht op co-creatie. Ook is 
aandacht voor de gewenste cultuuromslag bij partners, professionals en intern binnen de gemeente. 

Cliënten(kring) informeren door middel van eenduidige en herkenbare informatie over wat er voor hen 
verandert. Dit doen we samen met partners en zorgaanbieders omdat cliënten dáár hun vraag stellen. 

Zelfredzame inwoners bewust maken over hoe we meer voor elkaar kunnen betekenen, inspireren en 
activeren met echte verhalen over maatschappelijk meedoen.  
 
Voor inwoners met een hulpvraag zorgen we dat de plekken voor ingang, toeleiding en toegang 
voldoende bekend zijn en dat zij weten op welke wijze hun hulpvraag benaderd zal worden. Specifiek 
zorgen we voor bekendheid en bereikbaarheid van de wijkteams in iedere wijk. 
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8 Wat mag het kosten? 
 

Almere krijgt met de nieuwe taken op het sociaal domein ook een groot extra budget, dat wordt 
geplaatst binnen het zogenaamde sociaal deelfonds. Binnen dit deelfonds kan de gemeente de budgetten 
ontschot besteden. Het totale budget is echter kleiner dan wat op dit moment door het rijk aan deze 
taken wordt besteed. De gemeente zal dus een besparing moeten realiseren. In 2015 komt daarbij het 
extra aandachtspunt dat de zorg van huidige cliënten moet worden gecontinueerd. Dat beperkt de 
mogelijkheid om beleidskeuzes te maken. Dit hoofdstuk gaat over de financiële sturingsmogelijkheden 
die we hebben en de keuzes die we op basis van het beleidsplan maken voor de begroting 2015. Voor de 
financiële vertaling van dit hoofdstuk verwijzen we naar de Programmabegroting 2015 de in dezelfde 
periode als dit beleidsplan door de Raad wordt besproken en in besluitvorming wordt gebracht. 

8.1 Financiële sturing 
Almere ziet in De Kanteling een belangrijk instrument om te sturen op het sociale domein. Door een 
aantal principes consequent door te voeren verwachten we dat de beschikbare middelen effectiever en 
efficiënter ingezet zullen worden: 

- Een groter beroep op de eigen mogelijkheden – ook financieel - van inwoners en hun netwerk 
- Een betere verkenning van de integrale vraag van de inwoner en zorgen dat het aanbod beter 

aansluit bij de oplossingen die de inwoner zelf ziet. 
- Meer inzet op preventie en het voorkomen dat ondersteuning nodig is of voorkomen dat 

problemen onnodig oplopen en zwaardere zorg nodig is. 
- Betere samenwerking en afstemming tussen professionals en met de informele zorg in een gezin of 

huishouden. 

Deze werkwijze zal vooral effect hebben op het aantal en de zwaarte van ondersteunings- en 
zorgtrajecten dat wordt ingezet. Daarbij is de verwachting dat de totale kosten voor zorg en 
ondersteuning aanmerkelijk kunnen worden beperkt.  

De extra sturingsmogelijkheid die we verder nog hebben is het beperken van het aantal uren dat een 
cliënt ondersteuning krijgt. Dat kan wanneer de aansluiting van de ondersteuning met de mantelzorg en 
andere informele zorgnetwerken goed is en wanneer andere aanvullende ondersteuning geboden kan 
worden, zoals activiteiten in de buurt gericht op ontmoeting. In 2015 zal het wijkteam met alle huidige 
cliënten een gesprek voeren over de ondersteuning die zij nodig hebben en eventuele andere 
arrangementen die daarbij mogelijk zijn. 

Daarnaast ziet de gemeente mogelijkheden om te sturen via de prijs van de ondersteuning die wordt 
ingekocht. Daarbij zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen prijs, kwaliteit en 
beschikbaarheid van de ondersteuning. 

Bij de meeste ondersteuningsvormen wordt de prijs in 2015 bepaald op basis van de huidige (NZA-)-
tarieven. De korting die de gemeente berekent op de tarieven baseren we op de korting op het budget en 
op de huidige korting die gebruikelijk is in de sector.  

Bij de regionaal georganiseerde jeugdhulp worden in 2015 alleen huidige aanbieders gecontracteerd (in 
verband met de continuïteit van zorg) en zijn afspraken gemaakt over de maximale productie per 
aanbieder per zorgvorm. Door een deel van het budget pas toe te kennen na analyse van de 
vraagontwikkeling en daarbij bovendien een extra inspanning te vragen van aanbieders, verwacht de 
gemeente de gewenste omslag van gespecialiseerde zorg naar lichtere vormen van ondersteuning te 
bevorderen. 

De komende jaren staan in het teken van het verder ‘ontdekken’ van de sturingsmogelijkheden op het 
sociaal domein. We gaan – net als andere gemeenten – ervaring opdoen, monitoren en evalueren. We 
benutten ook de leerervaringen van andere gemeenten in de provinciale en landelijke netwerken 
waaraan we actief deelnemen. 
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8.2 Van beleid naar begroting 2015 
Hoe vertalen we de beleidskeuzes uit dit plan naar de begroting? In 2015 is de armslag – vanwege het 
overgangsrecht - van de gemeente beperkter dan vanaf 2016. Voor jeugd geldt dat 40 % van de huidige 
ondersteuning in 2015 gecontinueerd zal worden, voor de Wmo-taken is dat zelfs rond de 80 %. Vanaf 
2016 ontstaat de beleidsruimte wel, maar is er bij jeugd nog gedurende twee jaren een oplopende 
rijksbezuiniging. Ook kunnen mutaties in het budget van het sociaal deelfonds optreden door nieuwe 
verdeelmodellen. Op dit moment lijkt bijvoorbeeld de verdeling van het Wmo-budget 2016 ongunstig 
uit te pakken voor Almere. 

De financiële kaders zijn dus beperkt gezien de vele taken die we krijgen. We maken voor de begroting 
daarom een aantal keuzes die aansluiten bij het beleid.  

Voor alle onderdelen van het sociaal domein zien we met de integrale aanpak op het sociaal domein 
mogelijkheden om dubbelingen in het systeem eruit te halen en dus ook onze uitgaven te beperken. In 
2015 is dit nog beperkt mogelijk; de jaren daarna zullen we bij de thema’s kijken naar de 
synergievoordelen die gerealiseerd kunnen worden.  

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe sociale infrastructuur zijn de wijkteams. Het vergt een 
investering aan de voorkant om deze teams robuust vorm te geven zodat ze ook echt de verwachtingen 
kunnen waarmaken. Ook voor een goede inrichting van de toegang tot ondersteuning – zodat ook 
nieuwe zorgvragers de weg weten te vinden - is deze investering noodzakelijk. 

Een ander belangrijk element in het beleid is de inzet op preventie en voorliggende voorzieningen in de 
wijk. De ambitie die we hebben kunnen we in 2015 slechts gedeeltelijk realiseren binnen de beschikbare 
middelen. De komende jaren kijken we voortdurend waar ruimte ontstaat om dit verder mogelijk te 
maken. 

In 2015 is de inzet op de ‘zachte landing’. Dat betekent dat we de huidige ondersteuning voor inwoners 
zullen continueren en waarmee ook de meeste aanbieders geleidelijk een overgang kunnen maken naar 
het nieuwe stelsel. We willen dat niemand tussen wal en schip valt. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. samenvatting Kadernota “Doen wat nodig is” 
De gemeente Almere krijgt er in 2015 omvangrijke taken bij op het gebied van zorg en ondersteuning. 
In deze kadernota is verder uitgewerkt op welke wijze de gemeente Almere uitvoering gaat geven aan 
deze extra taken.  
Deze kadernota is een vervolg op het beleidskader sociaal domein dat het College van BenW in juni 
2012 heeft vastgesteld. De nota is geldig voor de jaren 2014�2017.  
Bij de ontwikkeling van deze nota zijn bewoners, maatschappelijke partners, de WMO raad, de 
cliëntenraad Almere, en andere cliëntenorganisaties betrokken. In drie wijken is al met de nieuwe 
wijkgerichte aanpak geëxperimenteerd. Ervaringen uit deze wijken zijn gebruikt.  
 
Wat gaat er in 2015 veranderen?  

• De gemeente wordt als gevolg van de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor alle jeugd en 
opvoedhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering, en de aanpak van kindermishandeling. 
Ook de jeugd GGZ en de zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking worden 
gemeentelijke verantwoordelijkheden.  

• Wijzigingen in de WMO geeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van 
mensen met een beperking, de dagbesteding, ‘kort verblijf’ buitenshuis en het begeleid wonen. 
De gemeente was al verantwoordelijk voor het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid 
van bewoners.  

• Door de participatiewet zal er vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer zijn in de sociale 
werkvoorziening. De gemeente zal waar nodig zelf vormen van beschut werken organiseren. De 
Wajong staat vanaf 2015 alleen nog open voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt zijn. Jongeren die niet aan die criteria voldoen vallen onder de participatie 
wet en zijn daarmee aangewezen op de gemeente voor ondersteuning bij de re-integratie naar 
werk.  
Werken vanuit een visie.  

Startpunt zijn de talenten en mogelijkheden van mensen. De inwoners staan centraal. Mensen worden 
aangesproken op hun vermogen zelf hun problemen op te lossen. Daarbij is er aandacht voor mensen in 
een kwetsbare positie; zij moeten ook kunnen participeren.  
Almere bouwt voort op de ‘kantelingsgedachte’ die nu al in de WMO wordt toegepast. 
De gemeente beperkt zich niet tot het afhandelen van claimgerichte aanvragen, maar verkent eerst goed 
‘de vraag achter de vraag’, en welke mogelijkheden de cliënt heeft om het probleem zelf op te lossen. Pas 
daarna wordt samen met de cliënt de meest passende oplossing bedacht. Deze kanteling leidt niet alleen 
tot grotere efficiëntie, het leidt ook tot betere kwaliteit en betere resultaten.  
De gemeente verbindt zich aan drie resultaten  

1. Kinderen in Almere groeien vellig en gezond op  
2. Almeerders doen mee naar vermogen  
3. Almeerders zijn zoveel als mogelijk zelfredzaam en samenredzaam.  

Burgerkracht en participatie  
De gemeente stimuleert burgerkracht, waardoor inwoners zelfredzaam zijn, de eigen regie houden, naar 
elkaar omzien en zich voor elkaar inzetten. Burgerinitiatieven maar ook het ondersteunen van 
vrijwilligerswerk krijgen alle aandacht.  
Almere moet een inclusieve stad zijn, een stad waarin iedereen mee kan doen. Waar de openbare 
ruimte, het openbaar vervoer en de scholen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Waar voor 
iedereen geschikte woningen zijn. Waar kwetsbare groepen niet op te grote afstand van de arbeidsmarkt 
staan. Ook goede vrijetijdsvoorzieningen zijn belangrijk in een inclusieve stad.  
 
Welke ondersteuning gaat de gemeente geven?  
Op wijkniveau komen 16 teams van wijkwerkers. Medewerkers van diverse geledingen (als 
jeugdgezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, wijkverpleegkundige etc.) 
werken samen in de wijkteams. Deze samenwerking wordt geregeld in een convenant.  
De wijkteams kijken naar leefbaarheid en veiligheid, dragen bij aan eigen initiatieven van bewoners en 
signaleren problemen. Zij voeren de keukentafelgesprekken waarin de eigen mogelijkheden van 
bewoners worden onderzocht. Het wijkteam werkt samen met instanties die aanvullende hulp bieden, 
zoals de schulphulpverlening, jeugdhulp instellingen, bijstandsconsulenten, het UWV, 
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GGZ�instellingen etc. Bij complexe problematiek kan het wijkteam de hulp van gezinsbegeleiders 
inroepen.  
 
Op stadsdeelniveau wordt een netwerk van gezinsbegeleiders gevormd. Dit netwerk bestaat uit 
organisaties die vanuit hun specifieke deskundigheid nu al een vorm van gezinsbegeleiding leveren, 
opnieuw door middel van convenantsamenwerking.  
De wijkteams en het netwerk van gezinsbegeleiders worden aangestuurd door een gemeentelijke 
manager, die in elk stadsdeel zal worden aangesteld. Bij zeer complexe problematiek of wanneer de 
samenwerking stokt, blijft de gemeentelijke brandpuntfunctionaris de autoriteit houden om voor alle 
partijen bindende beslissingen te nemen.  
Ook komt er een digitale ondersteuningsstructuur voor werkers in het veld. Daar kan algemene 
informatie worden gehaald en gedeeld. In VNG verband wordt een ICT�systeem ontwikkeld wat 
voldoet aan de eisen van informatievoorzieningen aan de gemeenteraad, adequate uitwisseling van 
informatie over cliënten, waarborgen van privacy en transparantie ten opzichte van de cliënt.  
 
Preventie en vroeg signalering  
De jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke rol in het signaleren van opvoedproblemen en het 
ondersteunen van ouders. Maar ook de scholen krijgen een belangrijke rol. Een kind, een gezin, een 
plan, ook op school. Hiervoor worden integrale kindcentra opgezet.  
Preventie betekent ook het ondersteunen van gezinnen bij het oplossen van hun financiële problemen en 
zo het opgroeien in armoede tegen te gaan. Het betekent ook het stimuleren van een gezonde levensstijl, 
en het verbeteren van het leefklimaat en de veiligheid in de wijken. Het voorkomen van jeugdbendes en 
jeugdcriminaliteit via de jeugdinterventieteams is hierbij van groot belang. Professionals blijven gebruik 
maken van de al bestaande Flevolandse verwijsindex risicojongeren, zodat altijd duidelijk is of een 
jongere al bij een professional in beeld is.  
Er komt een nieuwe stedelijke organisatie voor integrale jeugdgezondheidszorg, die wijkgericht gaat 
werken. Medewerkers van die organisatie gaan deel uitmaken van de wijkteams. Ook medewerkers die 
nu bij de afdeling toegang van het Bureau Jeugdzorg werken kunnen bij deze organisatie worden 
ondergebracht.  
 
Toegang tot ondersteuning  
De toegang tot gespecialiseerde vormen van zorg en ondersteuning (altijd maatwerkvoorzieningen) 
verloopt via de wijkteams of via de gezinsbegeleiders. Dit gaat op basis van een gemeentelijke 
toegangsbepaling. Overigens kan ook de huis� of jeugdarts verwijzen naar jeugdhulp, en zal de 
gemeentelijke afdeling sociale zaken toegang tot uitkeringen onder de nieuwe participatiewet blijven 
verlenen. Bij overige vragen die bij het stadhuis binnenkomen worden de wijkteams ingeschakeld. 
Toegang tot ondersteuning zal in verdere regelgeving worden uitgewerkt.  
 
Een huishouden, een plan, een aanpak. Ook op school  
Almere wil dat ondersteuning in het sociale domein altijd in samenhang wordt gegeven. Dus e ́e ́n 
ondersteuningsplan per huishouden voor alle vormen van zorg en ondersteuning die nodig zijn, ook op 
school. Dit is een fundamentele breuk met het verleden, waarin inwoners gewend zijn geraakt dat er 
voor elke vraag een ander loket is, met een eigen intake, werkwijze etc. Er komt e ́e ́n budget 
(uitgezonderd specifieke rijks doeluitkeringen), dat in een aantal deelbudgetten wordt verdeeld. In deze 
kadernota zijn tien beleidsuitgangspunten opgenomen om een samenhangende ondersteuning mogelijk 
te maken.  
 
Regionale samenwerking  
De nieuwe jeugdwet verplicht samenwerking met andere gemeenten. Gespecialiseerde residentiële 
jeugdhulp (zowel opvoed en opgroeihulp, als GGZ en LVB zorg) en crisisopvang worden samen met de 
andere Flevolandse gemeenten georganiseerd. Ook het nieuwe meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering worden op het niveau van de regio 
Flevoland opgepakt. Zeer gespecialiseerde vormen van jeugdzorg (zoals gesloten jeugdzorg, 
gespecialiseerde diagnostiek etc.) worden landelijk ingekocht, waarbij de bekostiging via de individuele 
gemeenten loopt.  
De gemeente zoekt samenwerking met andere gemeenten om het toetreden tot de arbeidsmarkt van 
groepen mensen met een beperking mogelijk te maken.  
 
Kwaliteit en verantwoording  
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Met aanbieders van specialistische vormen van hulp en ondersteuning worden raamafspraken gemaakt 
over zorgvormen en kwaliteit en prijs, maar niet over volume. Cliënten kunnen een keuze maken uit de 
verschillende aanbieders. De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit van de aanbieders van hulp en 
ondersteuning. Deels zijn deze eisen wettelijk voorgeschreven. Almere zal daarnaast veel aandacht geven 
aan de klanttevredenheid en klantervaring. Via resultaatgerichte subsidiëring kan worden beoordeeld of 
de activiteiten maatschappelijke effecten en resultaten hebben.  
 
De verantwoording en rapportage aan het Rijk (verticale verantwoording) is tot een minimum beperkt. 
In plaats daarvan zal aan de gemeenteraad worden gerapporteerd (horizontale verantwoording).  
 
En nu verder...  
In de aanloop naar de transitiedatum zal de werkwijze van de wijkteams en het netwerk van 
gezinsbegeleiders verder worden uitgewerkt. In een integrale verordening zullen werkprocessen worden 
vastgelegd. De nieuwe organisatie voor jeugdgezondheidszorg zal worden opgezet en er zal een besluit 
vallen over de opzet van het nieuwe AMHK. Ook zal de systematiek van bekostiging en inkoop verder 
uitgewerkt. Twee jaar na de transitiedatum wordt de nieuwe ondersteuningsstructuur geëvalueerd.  
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Bijlage 3 Vastgestelde beleidsuitgangspunten op basis van Kadernota 
Sociaal Domein 20-2-2014 
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Ook zijn bij de vaststelling van de Kadernota de volgende besluiten genomen: 

1. Nadat door het Rijk helderheid is geboden omtrent wetgeving, financiële kaders, 
overgangsregime en gevolgen frictiekosten bij de Voorjaarsnota door het college te worden 
geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor de hierboven genomen besluiten en zo nodig 
aanvullende voorstellen tegemoet te zien. 

2. Het college legt een verbinding tussen het Passend Onderwijs en de Transities Sociaal 
Domein. Neemt ook gezamenlijk met schoolbesturen de verantwoordelijkheid binnen het 
passend onderwijs en de zorg voor de jeugd. En informeert de gemeenteraad over het 
uitvoeringsplan. 
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