Recept voor een sociaal
en leefbaar Oldebroek

Beleidsplan sociaal domein
2019-2022

Voorwoord
Voor u ligt het Beleidsplan sociaal domein
2019 – 2022 van de gemeente Oldebroek.
Een beleidsplan waar ik blij mee ben. Om de
inhoud, maar ook om de bijzondere wijze
waarop het tot stand is gekomen.
Onze gemeente kent zes dorpskernen en een
ruim buitengebied. In elk van deze kernen zijn
zogenoemde dorpsgesprekken gehouden, met
als thema ‘recept voor een sociaal en leefbaar
Oldebroek’. Bijna 250 inwoners, vrijwilligers
en professionals dachten zo mee over onder
andere zorg en ondersteuning, hulp bij toeleiding naar werk, maar ook over het voorkomen
van sociale problematiek. Daarnaast hebben
44 jongeren een, speciaal voor jongeren
gemaakte, vragenlijst ingevuld. Ook is er input
gekregen van jongeren tijdens het verzorgen
van twee gastlessen op het Agnieten College.

Veel mensen redden het prima: zelf, of samen
met hun omgeving. Maar dit lukt niet altijd,
soms is ondersteuning van de gemeente
nodig. Dat bleek ook de afgelopen jaren en
daar hebben we van geleerd. Om die reden
is dit ook een plan op hoofdlijnen. Het vraagt
nog om uitwerking in een uitvoeringsagenda
die per jaar wordt opgesteld en uitgevoerd.
Ook deze uitvoeringsagenda zal de gemeente
niet alleen opstellen. Daarvoor gaat de
gemeente opnieuw samen met inwoners, vrijwilligers en professionals aan de slag. En daar
zien we naar uit! Doet u mee?

Met de verkregen informatie zijn we aan de
slag gegaan. Dit heeft dan ook mede geleid
tot het beleidsplan dat nu voorligt. Kortom,
een beleidsplan dat direct betrekking heeft op
het welzijn van de inwoners van de gemeente
Oldebroek en dat tot stand is gekomen dankzij
inwoners.
Ik hoop dat uw nieuwsgierigheid zo nodig nog
verder is gewekt en ik nodig u dan ook van
harte uit tot het lezen van dit document. Op
die manier weet u waar de gemeente Oldebroek de komende jaren mee aan de slag gaat
binnen de kaders van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015. Samen noemen
we deze wetten het ‘sociaal domein’.
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Visie
De gemeente werkt samen met de
Oldebroekse samenleving aan een
zelfredzame en samenredzame
gemeenschap, waarbij inwoners,
indien nodig, tijdige en juiste ondersteuning krijgen op het gebied van
werk, inkomen, zorg, opvoeden en
opgroeien.

Samenvatting

Samen werken aan een leefbaar Oldebroek

Kracht van
de samenleving

Maatschappelijke opvang
en beschermd wonen
Ondersteuning bij
werk en inkomen

Maatschappelijke
ondersteuning

Eén gezin-één
plan-één regisseur

Ondersteuning voor
mantelzorgers en vrijwilligers
Blijvend ontwikkelen
van de basis

Doorbouwen op een stevige basis

Preventie

Meedoen

Transformatie

1.

Sociale basis in dorpen

2.

Georganiseerde informele ondersteuning

3.

Ondersteuning vanuit de gemeente - Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet
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Eigen kracht

Participatie

Ondersteuning bij
opvoeden en opgroeien

Ondersteuning bij ontwikkelen
basisvaardigheden

Eigen regie

Dichtbij de inwoner
Vraaggericht
en er op af!

1. Inleiding
Aanleiding
Begin 2018 lag zij er: de evaluatie over
de eerste drie jaren decentralisaties in de
gemeente Oldebroek. Algemene conclusie:
de overgang van de taken van het rijk naar de
gemeente is voltooid en dat is goed gegaan.
Het doel van de decentralisaties was om het
sociaal domein te vernieuwen. Eigenaarschap naar de inwoners en eigen kracht en
de kracht van de samenleving gaan voor de
kracht van de overheid. De overheid krijgt
daarbij steeds meer een ondersteunende in
plaats van een verzorgende rol.
Net zoals in de rest van Nederland is ook
in de gemeente Oldebroek het doel van
de transformatie nog niet bereikt. Met de
beweging van Oldebroek voor Mekaar is in
de gemeente Oldebroek al in 2013 een start
gemaakt. Toen ging het veel over praktische
zaken, zoals groenonderhoud en de burgerbegroting. De vertaling van Oldebroek voor
Mekaar naar het sociaal domein vraagt de
komende jaren nog aandacht. Om deze
volgende stap te maken is de gemeente aan
de slag gegaan met een nieuw beleidsplan
voor de periode 2019 – 2022.
Proces
In de eerste helft van 2018 vonden er in ieder
dorp van de gemeente Oldebroek dorpsgesprekken plaats. Tijdens deze zes dorpsgesprekken hielden de inwoners zich, samen met
vrijwilligers, netwerkpartners en de gemeente,
bezig met de vraag wat het recept is voor een
sociaal en leefbaar Oldebroek. Veel informatie
werd gedeeld; gedachten en ideeën werden
uitgewisseld. Daarnaast kreeg de gemeente
Oldebroek van het Agnieten College de
gelegenheid om tijdens twee lesuren met
leerlingen in gesprek te gaan. Aansluitend
vulden 44 jongeren uit de gemeente online
een vragenlijst in. Al deze informatie heeft de

2. Missie en visie van de
gemeente Oldebroek

gemeente Oldebroek gebruikt om de richting
binnen het sociaal domein voor de komende
jaren te bepalen.

‘Door contact en vertrouwen de ander
naar een hoger niveau krijgen’
Medewerker Nummer-13, buro voor Straathoekwerk

Centrale vraag
In dit beleidsdocument gaan we in op de vraag
wat de gemeente Oldebroek samen met haar
inwoners, vrijwilligers en professionals gaat
doen om
• problemen te voorkomen en
• de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en
de participatie van inwoners te bevorderen.
Daarnaast geeft dit document aan hoe de
gemeente samen met haar inwoners, vrijwilligers en professionals de vernieuwing vorm
wil geven en binnen welke kaders dat gebeurt.
Ook vertellen we op welke manier we de
effecten van het beleid gaan volgen.

Leeswijzer
Na de inleiding die u nu leest, vindt u
hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 gaat over de
missie en visie van de gemeente Oldebroek, toegespitst op het sociaal domein.
Daarna nemen we u in hoofdstuk 3
mee de toekomst in: wat blijven we de
komende jaren gewoon doen en wat
mag u aan ontwikkeling verwachten. De
hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 geven de randvoorwaarden weer van de plannen uit de
eerdere hoofdstukken.

De gemeente Oldebroek laat in haar missie
en visie zien waar zij voor staat. Deze missie
en visie heeft zij uitgewerkt naar een visie
voor het sociaal domein. In dit hoofdstuk
leest u daarover.

2.1 Missie en visie van de
gemeente Oldebroek
De sociale dienstverlening1 voor de inwoners
is een belangrijk onderdeel van de brede
dienstverlening van de gemeente Oldebroek.
Voordat we ingaan op de visie van de gemeente
Oldebroek voor het sociaal domein, geven we
u de missie en visie van de hele gemeentelijke
organisatie. Dit is namelijk ook wat de inwoners van Oldebroek van de gemeente mogen
verwachten op het gebied van de dienstverlening binnen het sociaal domein.

Missie
Samen werken aan een leefbaar Oldebroek
Visie
Inwoners ervaren ons als een betrouwbare en betrokken dienstverlener. Wij
sluiten aan op initiatieven van de samenleving en denken in mogelijkheden. Wij
zijn ambassadeurs van Oldebroek en
trots op onze organisatie.

2.2 Visie van de gemeente
Oldebroek op het sociaal domein
Eind 2014 heeft de gemeenteraad binnen
de algemene gemeentelijke visie, een visie
op het sociaal domein vastgesteld. Die visie
is nog steeds actueel. Inmiddels weten we
scherper wat die visie betekent voor de rol
van de gemeente. Dat vertellen wij u in de
volgende alinea’s.

Visie op het sociaal domein
De gemeente werkt samen met de Oldebroekse samenleving aan een zelfredzame en
samenredzame gemeenschap, waarbij inwoners, indien nodig, tijdige en juiste ondersteuning krijgen op het gebied van werk,
inkomen, zorg, opvoeden en opgroeien.
De leidende kernwoorden hierbij zijn: kracht
van de samenleving, participatie, eigen
kracht, eigen regie, dichtbij de inwoner, één
gezin-één plan-één regisseur, vraaggericht en
er op af!
We leven in een vrij land
We leven in een vrij land. Inwoners zijn vrij
om het leven te leven dat ze willen, binnen
de kaders van de wet. In Nederland voeren
mensen in principe regie over hun eigen
leven en ze mogen dat inrichten zoals ze dat
zelf willen. Daar zijn we blij mee en trots
op. Niemand kan een ander dwingen om
gezond te eten, duurzaam te leven of vrijwilligerswerk te doen. Iedere inwoner is zelf
verantwoordelijk voor zijn inkomen, sociale
contacten, gezondheid, woning of de opvoeding van zijn of haar kinderen. Dit betekent
ook dat mensen zelf eigenaar zijn van hun
mogelijke problemen en samen met hun
netwerk en omgeving de regie voeren over
de oplossing van deze problemen. Als duidelijk is dat dat niet of niet helemaal mogelijk is,
ondersteunt de gemeente bij het vinden van
een oplossing. Desnoods voert de gemeente
op verzoek van de inwoner daarbij de regie.
De ondersteuning van de gemeente is er
altijd op gericht dat de inwoner de regie over
zijn eigen leven (weer) zoveel mogelijk zelf op
zich neemt.

1
Onder sociale dienstverlening verstaan we alle hulp die de gemeente biedt aan inwoners op het gebied van werk, inkomen,
opvoeding, opgroeien en maatschappelijke ondersteuning.
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Preventie in de hoofdrol
Voorkomen is beter dan genezen. Het is
belangrijk dat problemen die voorkomen
kunnen worden, ook daadwerkelijk worden
voorkomen. Daarom werkt de gemeente

‘Ons doel is om een klimaat te creëren
waarin thema’s rondom opgroeien
en opvoeden bespreekbaar worden
gemaakt, op welke manier dan ook’.
Medewerker CJG

samen met inwoners, vrijwilligers en professionele hulpverleners actief aan preventie.
Dit kan bestaan uit het geven van voorlichting
en advies, het delen van kennis of het goed
vindbaar maken van de beschikbare ondersteuning. Maar vooral uit het stimuleren van
buurtkracht en ontmoetingsmomenten in
de dorpen. In Wezep, Hattemerbroek, ’t Loo,
Noordeinde, Oldebroek en Oosterwolde ligt
een sociale basis van onderlinge betrokkenheid en hulpvaardigheid. Dat is goud waard
en het belangrijkste ingrediënt bij het voorkomen van problemen.

Mantelzorg en vrijwillige inzet is van
onschatbare waarde
Zonder de inzet van mantelzorgers en
vrijwilligers zou het in Oldebroek een stuk
killer zijn. Het omzien naar en zorgen voor
elkaar geeft onderlinge verbondenheid.
Als gemeente zijn we blij met alle inzet die
inwoners aan elkaar leveren en we noemen
dat ‘Oldebroek voor mekaar’. De gemeente
ziet, erkent, waardeert en stimuleert mantelzorgers en vrijwilligers. Als mantelzorgers en
vrijwilligers zelf ondersteuning nodig hebben,
zoekt de gemeente dan ook mee naar een
oplossing.
Wat betekent dat voor de dienstverlening en de rol van de gemeente?
Tegelijkertijd weten we dat niet alle
problemen op te lossen zijn, dat ouderdom
gebreken met zich meebrengt en dat
sommige mensen in hun leven te maken
hebben met een beperking. De gemeente
ondersteunt inwoners in kwetsbare omstandigheden en wil dat iedereen op zijn eigen
manier kan meedoen aan de Oldebroekse
samenleving.
Oplossingen van problemen worden
gevonden in samenwerking met het eigen
netwerk van inwoners, eventueel met
professionele ondersteuning. Samen werken
we toe naar een gemeenschap waar inwoners hun problemen in de eerste plaats op
eigen kracht, of met hulp van hun omgeving
proberen op te lossen. Mocht dat niet lukken,
dan is er in de gemeente Oldebroek een ruim
aanbod van georganiseerde informele zorg
aanwezig. De zorg en ondersteuning van de
gemeente sluit daar aanvullend op aan. Dit
uitgangspunt mag alleen geen drempel zijn,
om op het moment dat het nodig is, professionele ondersteuning te vragen.

is binnen de gemeente Oldebroek professionele ondersteuning aanwezig. Samen met de
inwoners zoekt de gemeente mee naar een
oplossing op het gebied van opvoeden en
opgroeien, inkomen, werk, meedoen en zelfstandig functioneren. Daarbij zijn we samen
creatief: oplossingen die in het verleden
werkten, hoeven nu niet meer passend te
zijn. We zoeken altijd naar de oplossing die
uitgaat van (het herstel van) iemands mogelijkheden en die zo dicht mogelijk ligt bij het
‘normale’ leven van de inwoners. De ondersteuning is erop gericht om, waar mogelijk,
de regie over het eigen leven weer terug te
krijgen. We stimuleren daarbij een actieve rol
in de samenleving voor iedereen.
Als gemeente vinden we het belangrijk dat
de ondersteuning die een inwoner ontvangt,
aansluit op de hulpvraag die hij of zij heeft.
Soms zijn er veel of ingewikkelde problemen.
De verschillende vormen van ondersteuning
die geboden worden, moeten op elkaar zijn
afgestemd en met hetzelfde doel voor ogen
worden uitgevoerd. Dat noemen we integraal
werken. Samen met de inwoner, het sociale
netwerk en professionele hulpverleners zorgt
de gemeente voor samenhangende ondersteuning. Als de gemeente signaleert dat de
samenhang ontbreekt, ziet zij het als haar
taak om te stimuleren of desnoods ervoor te
zorgen dat deze samenhang er komt. Soms
vraagt dat een actie van de gemeente op het
niveau van één inwoner, soms vraagt het een
actie op het niveau van netwerkpartners.

Samenwerken
De gemeente is één van de partijen
in Nederland die een taak heeft in
de zorg voor en het welzijn van haar
inwoners. Naast de gemeente zijn er
nog veel meer partijen die wat dat
betreft een rol hebben: het onderwijs, de huisarts, de zorgverzekeraar,
woningcorporaties en het UWV om
er maar een aantal te noemen. Op
gemeenschappelijke thema’s ziet de
gemeente Oldebroek het als haar
taak om de verbinding tot stand te
brengen en de samenwerking te
zoeken waar dat in het belang van
één inwoner of groepen inwoners
nodig is.

Mocht het niet lukken om zelf, met behulp
van de eigen omgeving of met ondersteuning
van vrijwilligers een oplossing te vinden, dan
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3. Wat wil de gemeente
Oldebroek bereiken?

De gemeente Oldebroek wil haar wettelijke
opdracht vanuit de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 vervullen op een
manier die aansluit bij de behoefte van de
inwoners. Daarom heeft de gemeente een
evaluatie gehouden over de periode 2015 –
20172, in de dorpsgesprekken gesproken met
inwoners en netwerkpartners3, de jeugd digitaal
bevraagd en haar visie op het sociaal domein
aangescherpt.
De gemeente wil graag dat de inzet die zij doet
effect heeft in de samenleving. Dat noemen
we ‘maatschappelijk effect’. Welke effecten de
gemeente wil bereiken en hoe de gemeente
die wil bereiken, leest u in dit hoofdstuk.

‘In Oldebroek hebben
mensen oog voor elkaar. De
kleinschaligheid zorgt voor een
ons kent ons mentaliteit, je weet
elkaar wel te vinden’.
Inwoner Oldebroek, dorpsgesprek

3.1 Twee maatschappelijke
effecten
De Jeugdwet, Participatiewet en Wmo 2015
geven ons de richting aan. De gemeente
heeft de opdracht om te werken aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van
haar inwoners. Dit moet de gemeente doen
door het stimuleren van sociale samenhang,
het bieden van collectieve ondersteuning
en het ondersteunen van individuele inwoners. Dit is een brede opdracht. Van zowel
2
3

12

het bevorderen van het algemene welzijn
van inwoners tot aan individuele ondersteuning bij problemen. Het bestuursakkoord
‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’
onderstreept vooral het eerste: preventie.
Voor het sociaal domein binnen de gemeente
Oldebroek vertalen we dit naar twee maatschappelijke effecten.
Voorkomen van problemen
Voorkomen is beter dan genezen, daar zijn
we van overtuigd. Daarom geven we daar
in de komende periode de volle aandacht
aan. Samen met inwoners, vrijwilligers en
professionals binnen onze gemeente gaan we
niet alleen aan de slag om problemen op te
lossen, maar vooral om deze te voorkomen.
De sociale basis hiervoor ligt in de dorpen
zelf. Inwoners, buurten, kerken, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, clubs: samen
dragen zij bij aan het welzijn van inwoners.
De gemeente vindt het belangrijk dat deze
sociale basis er is en blijft en dat iedereen
daaraan mee kan doen. Daarom investeren
we in buurtkracht en ontmoetingsmogelijkheden. Daarnaast moeten zorgsignalen
op tijd op de goede plek terechtkomen en
problemen vroegtijdig worden aangepakt.
Toename van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie in de Oldebroekse samenleving
De gemeente Oldebroek wil graag dat
inwoners hun eigen leven kunnen leiden,
samen met hun omgeving. Daarom is onze
dienstverlening erop gericht dat inwoners
zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen aan
de samenleving. Dat geldt voor iedereen:
mensen met en zonder beperking, jonge
mensen en oudere mensen, mensen met
en zonder werk, mensen met en zonder

Zie ‘Evaluatie beleidsplan sociaal domein gemeente Oldebroek 2015 – 2017’
Zie bijlage 1 voor een uitwerking van het opgehaalde materiaal in de dorpsgesprekken
Beleidsplan sociaal domein 2019-2022
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kinderen. De ondersteuning van de
gemeente heeft steeds als doel: de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid om mee te
doen aan de samenleving bevorderen.

3.2 Doorbouwen op een
stevige basis
De genoemde maatschappelijke effecten
zijn niet nieuw. Deze thema’s stonden de
afgelopen jaren centraal en dat blijven ze de
komende jaren ook. Daarmee is een belangrijke basis voor het welzijn van onze inwoners gelegd en daar bouwen we op verder.
Deze basis borgt namelijk de uitvoering van
de wettelijke taken van de gemeente. Op
die manier weten we zeker dat we aan de
eisen van de wet voldoen. We nemen u in
vogelvlucht mee langs de mogelijkheden aan
ondersteuning anno 2018.
Ondersteuning bij opvoeden en
opgroeien
Binnen de gemeente Oldebroek wordt geïnvesteerd in preventieve activiteiten voor de
jeugd binnen gezin, school en vrije tijd. Voorbeelden hiervan zijn de werkwijze positief
opvoeden en het jeugd- en jongerenwerk. Al
deze inzet is erop gericht om de algemene
gezondheid, optimale opvoeding en een
brede ontwikkeling van de jeugd te bevorderen. Versterken van het gezin, de buurt
en de verdere omgeving hebben prioriteit.
De ondersteuning sluit aan bij de initiatieven
die er al zijn. Het CJG biedt de eerste opvoedingsondersteuning bij problemen. Als deze
vrij toegankelijke opvoedondersteuning
onvoldoende blijkt, dan is op verzoek van de
inwoner gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar.
Ondersteuning voor mantelzorgers en
vrijwilligers
Ter ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers zijn binnen het Sociaal Team consu-

4
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lenten informele ondersteuning aanwezig.
Deze consulenten ondersteunen individuele
mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, maar organiseren ook bijvoorbeeld groepsactiviteiten. Daarnaast zijn zij
vanuit het Sociaal Team aanspreekpunt voor
het Platform Informele Ondersteuning. De
gemeente ondersteunt de organisatie van een
‘Dag zonder zorgen’ voor mantelzorgers en
verstrekt jaarlijks het mantelzorgcompliment.
Als dat nodig is, is er binnen de gemeente
Oldebroek respijtzorg4 beschikbaar.

‘Als vrijwilliger heb ik geholpen bij
het organiseren van een workshop
voor mantelzorgers. Ik vind het mooi
dat de deelnemers genieten van de
workshop doordat ze even iets
anders aan hun hoofd hebben’.
Vrijwilliger gemeente Oldebroek

Ondersteuning bij werk en inkomen
Aan inwoners die geen werk of inkomen
hebben en niet in aanmerking komen voor
een andere uitkering, verstrekt de gemeente
een bijstandsuitkering. Met iedereen die
een uitkering van de gemeente ontvangt,
gaan we actief op zoek naar een manier van
meedoen die bij iemand past. Zo stimuleren
we dat iedereen meedoet en, als dat mogelijk is, stappen maakt op weg naar betaald
werk. We hebben methodes en instrumenten
om mensen met een arbeidsbeperking, of
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
aan een goede werkplek, werkervaringsplek
of dagbesteding te helpen. Deze sluit aan bij
hun interesses, talenten en competenties.
Uitgangspunt is dat betaald werk boven
onbetaald werk gaat. De accountmanagers
hebben nauw contact met werkgevers om

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen.

werkplekken te werven voor onze inwoners.
Mensen met een laag inkomen kan de
gemeente (financieel) ondersteunen. Met de
Activiteitenbijdrage stelt de gemeente deze
mensen in staat om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, ook als het gaat om
Activiteiten op school. We vinden het daarnaast belangrijk dat ieder kind kan sporten
of mee kan doen aan kunst of cultuur. Door
de samenwerking met het Jeugdfonds Sport
& Cultuur realiseren we dat. Voor mensen
met een laag inkomen bestaat een gemeentepolis voor de zorgverzekering. We hebben
afspraken met zorgverzekeraars over korting,
we dragen als gemeente een deel bij in de
kosten en we hebben afspraken over de
pakketten en het voorkomen van betalingsachterstanden en schulden. Voor mensen die
langdurig rondkomen van een laag inkomen
hebben we een inkomenstoeslag. Deze
toeslag is bedoeld voor het doen van grote
noodzakelijke uitgaven, zoals een koelkast
of eettafel. Met het minimabeleid van de
gemeente ondersteunen we niet alleen
volwassenen, maar ook kinderen als het gaat
om meedoen in de samenleving.
Ondersteuning bij ontwikkelen
basisvaardigheden
De gemeente biedt met het Taalpunt een
plek waar een ieder die hulp of ondersteuning nodig heeft op het gebied van basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en
digitale vaardigheden), terecht kan. Inwoners
kunnen hier korte vragen stellen, maar ook
een langere periode ondersteuning krijgen
waarbij het niveau van de vaardigheden wordt
verhoogd. Het doel loopt uiteen van grotere
zelfredzaamheid tot het vergroten van de
kansen op de arbeidsmarkt.
Maatschappelijke ondersteuning5
De maatschappelijke ondersteuning die vanuit
de gemeente wordt geboden is divers maar
dient wel steeds hetzelfde doel: inwoners

ondersteunen in hun zelfredzaamheid en
zo optimaal mogelijk laten meedoen aan de
samenleving. De gemeente heeft daarom
contracten afgesloten met aanbieders van hulp
bij het huishouden, begeleiding (individueel
of in een groep) en leveranciers van hulpmiddelen. Deze voorzieningen zijn onder voorwaarden beschikbaar voor de inwoners van de
gemeente. Ook geeft de gemeente subsidie
voor het organiseren van activiteiten voor
ouderen, bijvoorbeeld tegen eenzaamheid.

‘Juist door met elkaar samen te
werken, kunnen we de juiste hulp
bieden. Dat vraagt om een andere manier van denken waar we
elkaar bij nodig hebben’.
Medewerker Sociaal Team

Maatschappelijke opvang en
beschermd wonen
In samenwerking met gemeenten in de
regio wordt de maatschappelijke opvang en
beschermd wonen georganiseerd. Bij maatschappelijke opvang worden mensen die
dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden,
ondersteund met een tijdelijke verblijfplek.
Deze opvang biedt ook zorg, begeleiding en
praktische hulp.
Wanneer hulp aan huis (begeleid wonen) niet
voldoende is, wordt beschermd wonen in een
instelling of wooninitiatief aangeboden. Hier
worden de bewoners intensief ondersteund
in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd
voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.

5
In de Wmo 2015 is een definitie opgenomen van ‘maatschappelijke ondersteuning’.
In dit plan sluiten we aan bij de definitie die in deze wet wordt gebruikt.
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Veilig Thuis
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is een
samenwerking tussen de 22 gemeenten in
deze regio. Veilig Thuis is er voor advies, hulp
en ondersteuning rond huiselijk geweld en
kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen
inwoners terecht als zij hulp zoeken of als
ze zich zorgen maken over iemand anders.
Professionals kunnen er terecht voor advies.

ring van de wettelijke gemeentelijke taken
geborgd. Om de maatschappelijke effecten
te vergroten, werken we verder drie ontwikkellijnen uit. In deze paragraaf gaan we in op
deze ontwikkellijnen.

Blijvend ontwikkelen van de basis
De ontwikkeling van de dienstverlening
binnen deze basis is een continu proces. Dit
is de reden waarom we hier nu niet dieper
op ingaan. De gemeente vindt het vanzelfsprekend dat er continu gewerkt wordt aan
effectieve en efficiënte processen, dat de
kwaliteit van dienstverlening geborgd is en
blijft voldoen aan wettelijke eisen. We zien
dit als onderdeel van de bedrijfsvoering van
de gemeentelijke organisatie en de organisaties waar we nauw mee samenwerken
binnen die basis.
We volgen de uitvoering van deze wettelijke
taken door te kijken naar de wettelijk voorgeschreven indicatoren in het sociaal domein
en verantwoorden deze ook op de wettelijk
voorgeschreven manier6.

Met het woord preventie bedoelen we het
voorkomen van problemen. In deze paragraaf
gaan we in op welke manier we hieraan invulling geven in Oldebroek.

3.3 Drie ontwikkellijnen naar
de toekomst
In paragraaf 3.1 gaven we aan dat we als
gemeente de komende jaren de volgende
twee maatschappelijke effecten op het oog
hebben:
•
•

Voorkomen van problemen;
Toename van zelfstandigheid,
zelfredzaamheid en participatie in
de Oldebroekse samenleving.

We bouwen daarvoor door op de basis die de
afgelopen jaren is gelegd. Daarin is de uitvoe-

3.3.1 Ontwikkellijn 1: Voorkomen van problemen

•

•

•

Wat willen we bereiken?
Het voorkomen van problemen binnen
verschillende maatschappelijke thema’s, het
stimuleren van de sociale basis in de dorpen
en het koppelen van de gemeentelijke dienstverlening aan deze sociale basis.
Wat gaan we daarvoor doen?
• De gemeente stimuleert een verdere
cultuuromslag in de dorpen door het
inzetten van buurtkracht en het werken
aan buurtversterking.
• De gemeente investeert in de sociale
basisinfrastructuur in de dorpen: de
gemeentelijke dienstverlening vanuit
het Sociaal Team en CJG sluiten we aan
op de informele sociale structuur in de
dorpen. We betrekken daarbij nadrukkelijk
de georganiseerde informele zorg en de
professionele zorg van bijvoorbeeld huisartsen.
• In de dorpsgesprekken van 2018 werden
door inwoners en netwerkpartners
thema’s benoemd. In samenwerking met
inwoners, dorpsgroepen en netwerkpartners gaan we aan de slag met de
volgende thema’s:
-- Eenzaamheid
-- Mensen met dementie
-- Mantelzorg

•

Daarnaast zien we nog de aandachtspunten opvoeden en opgroeien, onderwijs, armoede en financiën, integratie
en participatie van statushouders. Deze
thema’s betrekken we in de gesprekken
met de verschillende partijen.
Dit doen we op de ‘Oldebroek voor
mekaar’-manier: we waarderen initiatieven van inwoners en kijken hoe we als
gemeente daarin kunnen participeren.
Waar nodig neemt de gemeente zelf het
initiatief.
De gemeente gaat structurele en doelgerichte communicatie opzetten met
inwoners en netwerkpartners over:
-- Transformatie binnen het sociaal
domein, wat dat betekent voor 		
inwoners, partners en de rol van de
gemeente;
-- Beschikbare dienstverlening van
het Sociaal Team en CJG en hun
bereikbaarheid.
Naar verwachting treedt de Omgevingswet per 2021 in werking. De uitwerking van de Omgevingswet vraagt om
een integrale aanpak vanuit en met de
dorpen. Ook vanuit het sociaal domein
leveren we een bijdrage aan de uitwerking van deze wet.

We volgen de effecten door te kijken
naar…
• Per jaar 3 - 7 ervaringsverhalen van inwoners waarin we de successen en verbeterpunten op het gebied van preventie in
beeld brengen;
• Het aantal inwonersinitiatieven met
gemeenteparticipatie op het brede
gebied van preventie;
• Het aantal individuele hulpvragen bij het
Sociaal Team en CJG.

3.3.2 Ontwikkellijn 2: Meedoen
Samen werken aan een leefbaar Oldebroek.
Dat is de missie van de gemeente Oldebroek. Dat betekent dat er voor iedereen de
mogelijkheid moet zijn om mee te doen. We
noemen dat een inclusieve samenleving.
Wat willen we bereiken?
• We geven uitvoering aan het VN-verdrag
handicap. Inwoners hebben de mogelijkheid om mee te doen: we streven naar
toegankelijke vrijetijdsvoorzieningen voor
iedereen.
• Alle inwoners van de gemeente Oldebroek hebben de mogelijkheid om mee
te doen aan de samenleving door scholing, werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.
Wat gaan we daarvoor doen?
• De gemeente realiseert in samenwerking met andere gemeenten in de regio
en met netwerkpartners een sluitend
aanbod aan voorzieningen op het gebied
van scholing, werk, vrijwilligerswerk of
dagbesteding voor alle inwoners: zonder
en met beperking.
• Samen met inwoners, belangenorganisaties en netwerkpartners in kaart brengen
waar de knelpunten liggen voor mensen
met een beperking om mee te doen in
Oldebroek en in samenwerking deze
knelpunten oplossen.
• Werken aan de bewustwording van de
inclusiegedachte binnen de gemeentelijke organisatie.
• Human Capital Agenda: we werken actief
mee aan het dichten van de kloof tussen
werkgever en (nieuwe) werknemer waardoor onze inwoners duurzaam inzetbaar
zijn op de arbeidsmarkt. Een methodiek daarbij is een ‘leven lang leren’
waarbij onderwijsinstellingen belangrijke
netwerkpartners zijn.

6
Zie ‘Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, tot vaststelling van de
beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen’, 1 april 2016.
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We volgen de effecten door te kijken
naar…
• per jaar 3-7 ervaringsverhalen van
inwoners waarin we de successen en
verbeterpunten van ‘Meedoen’ in beeld
brengen;
• in hoeverre de ‘inclusiegedachte’ is opgenomen in de gemeentelijke plannen;
• uitkomsten onderzoek ‘Waar staat je
gemeente’;
• de uitkomsten van het Wmo-cliëntervaringsonderzoek;
• de mate van participatie van uitkeringsgerechtigden.

3.3.3 Ontwikkellijn 3: Doorgaande transformatie binnen
het sociaal domein

•

•

Binnen het sociaal domein is nog winst te
behalen. In deze derde ontwikkellijn kijken
we naar de gewenste verandering. De transformatie binnen het sociaal domein hangt
nauw samen met de transformatie die we
‘Oldebroek voor mekaar’ noemen. Dit betekent dat waar mogelijk het eigenaarschap
voor problemen én de regie voor oplossingen
bij de inwoners en hun omgeving ligt, dat
voorkomen beter is dan genezen en dat we
oplossingen vooral zoeken in het gewone
dagelijkse leven.
•
Wat willen we bereiken?
Dat de transformatiebeweging in Oldebroek
doorgaat: de sociale basis in de dorpen
voorop, een sluitende sociale basisinfrastructuur ter voorkoming van problemen, het
eigenaarschap voor problemen én oplossingen ligt op de juiste plek en oplossingen
worden zoveel mogelijk gevonden in het
gewone dagelijkse leven.
•
Wat gaan we daarvoor doen?
• In samenwerking met dorpsgroepen,
informele ondersteuning en andere
partijen kijken we naar de lokale sociale
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behoefte en werken we met elkaar aan
een sociale basis in elke kern. Dat vraagt
ook om aansluiting van het Sociaal Team,
CJG en gemeente bij de behoefte en
vraag van de dorpen.
De vrijwilligersorganisaties in Oldebroek
die informele ondersteuning bieden,
hebben elkaar gevonden in het Platform
Informele Ondersteuning. De gemeente
is zuinig op de samenwerking met deze
organisaties en ziet hen als belangrijke
netwerkpartners in het vinden van
lokale oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarom voert het team
Samenleving eens per kwartaal overleg
met de kerngroep van het Platform
Informele Ondersteuning, het CJG en het
Sociaal Team.
De dienstverlening van het Sociaal Team
heeft de afgelopen jaren vooral de focus
gehad op het ondersteunen bij hulpvragen van individuele inwoners. De
komende jaren ligt de opdracht bij het
Sociaal Team om de dienstverlening in te
zetten op de volle breedte van het sociaal
domein: van preventie, via collectieve
ondersteuning bij lichte problemen tot
individuele ondersteuning bij complexe
hulpvragen. Dat vraagt innovatie en
creativiteit en wellicht een andere invulling van taken van medewerkers van het
Sociaal Team.
Samen met het CJG vormt het Sociaal
Team dé toegang voor de wettelijke voorzieningen binnen het sociaal domein. De
komende jaren werken we aan verdere
integratie van de dienstverlening aan
inwoners, voorlopig binnen de bestaande
organisatiestructuren. Het integraal
werken volgens het principe van één
gezin-één plan-één regisseur is daarbij
vanzelfsprekend.
Van aanbieders van diensten op het
gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning verwachten we een
doorgaande transformatie.

•

•

•

•

In de periode 2019-2022 lopen de
contracten met aanbieders van jeugdhulp en Wmo-diensten af. Samen met
de gemeenten van de Samenwerking
Noord Veluwe (SNV) en Zeewolde kijken
we of een volgende gezamenlijke inkoop
mogelijk is. De inkoop van deze diensten
zal nadrukkelijk gebruikt worden om onze
doelen binnen het sociaal domein dichter
bij te brengen: preventie, eigenaarschap
waar het hoort, de vraag van de inwoner
voorop.
De gemeente neemt bij maatschappelijke
vraagstukken, waar overheidsinterventie
nodig is, het initiatief en de regie om de
netwerkpartners bij elkaar te brengen en
om samen met hen de gewenste richting
vorm te geven. Thema’s waar we deze
noodzaak op dit moment zien, zijn:
- wonen en zorg
- passend onderwijs en jeugdhulp
We sluiten niet uit dat er gedurende
de beleidsperiode zich nieuwe 		
thema’s aandienen waar interventie 		
van de gemeente noodzakelijk is. Het
kan ook zijn dat dit voor sommige 		
thema’s niet meer nodig is.
Bij het thema passend onderwijs en
jeugdhulp gaat het om jongeren die
gespecialiseerde (tweedelijns) jeugdhulp
bezoeken. Het is daarbij van belang dat
er een goede afstemming is tussen de
school van de jongere en zijn of haar
behandelaar. Dat gebeurt momenteel
helaas nog te weinig. Samen met onderwijs en de jeugdhulp werkt de gemeente
hieraan.
vraagstukken hebben een integrale
aanpak en afstemming nodig, zowel
binnen als buiten het gemeentehuis.
Zeker nu preventie een grotere rol gaat
spelen zijn zaken als cultuur, sport,
volksgezondheid, wonen en preventief
jeugdbeleid van groot belang. We zorgen
voor een goede samenhang tussen deze
beleidsvelden.

•

Het signaal van inwoners rondom de
zorg voor de jeugd was duidelijk tijdens
de dorpsgesprekken. Samen met de
jongeren en andere betrokkenen
brengen we in kaart waar hiaten liggen in
het ondersteuningsaanbod en gaan we
hiermee aan de slag.

We volgen de effecten door te kijken
naar…
• per jaar 3-7 ervaringsverhalen van inwoners waarin we de successen en verbeterpunten van de transformatie in beeld
brengen;
• innovatievoorstellen vanuit aanbieders;
• de ontwikkeling van het aantal individuele hulpvragen binnen CJG en het
Sociaal Team;
• de ontwikkeling van het aantal toegekende Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen;
• de ontwikkeling van het aantal inwonersinitiatieven binnen het sociaal domein.
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4. Samenhang met andere
beleidsterreinen

Het schrijven van een beleidsplan op een
bepaald terrein is het in stukken knippen van,
en aan de slag gaan met, wat in het leven van
inwoners bij elkaar hoort. Toch ontkomen
we er niet aan om deze knip soms te maken.
In dit hoofdstuk geven we de samenhang
aan met beleidsterreinen die dicht tegen het
sociaal domein aan liggen. De gemeente heeft
op verschillende terreinen beleid opgesteld
en al dat beleid draagt bij aan een sociaal en
leefbaar Oldebroek, vanuit de gedachte van
Oldebroek voor Mekaar.
Sport, cultuur, onderwijs, gezondheid,
wonen, economie en veiligheid
Vanuit de beleidsterreinen sport, cultuur,
onderwijs, gezondheid, wonen en veiligheid
wordt dagelijks handen en voeten gegeven
aan het welzijn van de inwoners van de
gemeente Oldebroek. Met name op het
gebied van preventie gebeuren er belangrijke
dingen. Het stimuleren van een sportieve
leefstijl, het organiseren van allerhande
(sportieve) activiteiten, ruimte geven aan en
ondersteunen van cultuur en het werken aan
positieve gezondheid zijn randvoorwaarden
voor het functioneren van beleid op het
gebied van zorg en ondersteuning. De jeugdhulp, hulp bij werk en inkomen en hulp op het
gebied van maatschappelijke ondersteuning
steunen op deze basis. De wisselwerking
tussen deze beleidsterreinen gebruiken we
ook om de effecten binnen het sociaal domein
te bereiken.
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Omgevingsvisie
De gemeente Oldebroek werkt continu aan
het behouden en versterken van een aantrekkelijke woon-, werk-, leef- en recreatieomgeving. Daarom heeft de gemeente met inbreng
vanuit de samenleving in 2017 en 2018 een
Omgevingsvisie opgesteld. In deze visie kijkt de
gemeente op ruimtelijk gebied vooruit naar de
korte, middellange en lange termijn. Eén van
de thema’s die de omgevingsvisie aanraakt is
‘leefbare dorpen en een actieve samenleving’.
Dit thema hangt nauw samen met de thema’s
uit het brede sociaal domein. Bij de verdere
uitwerking van dit thema uit de Omgevingsvisie maken we dan ook de verbinding.
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5. De kaders van het beleidsplan

6. Het geld

Bij het doorbouwen op de basis die er ligt en
het vormgeven van de drie ontwikkelingslijnen werken we binnen de gestelde kaders.
De kaders geven de randen van het speelveld
weer, daarbinnen voelen we ons vrij om ons te
bewegen en creatief de oplossingen te zoeken
die nodig zijn in de gemeente Oldebroek. In dit
hoofdstuk geven we een kort overzicht van de
kaders waar we rekening mee houden.

Uitgangspunt van de gemeente Oldebroek
is dat iedereen de zorg en ondersteuning
krijgt die nodig is. Hier staat de gemeente
Oldebroek voor, ook al zijn de bedragen die
de gemeente daarvoor van het rijk krijgt
anno 2018 onvoldoende. Binnen het sociaal
domein geeft de gemeente Oldebroek jaarlijks
€14.000.000,- uit, aan zorg en ondersteuning
vanuit de Jeugdwet, de Participatiewet en de
Wmo 2015. Dan tellen we de uitgaven op het
gebied van gezondheid, sport, cultuur, veiligheid en onderwijs niet mee. Natuurlijk werken
ook al die terreinen mee aan het welzijn van
de inwoners van de gemeente Oldebroek.

Wet- en regelgeving
De basis onder dit beleidsplan zijn de
Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo
2015. Deze drie wetten vormen samen de
wettelijke basis onder het sociaal domein. Ze
regelen de ondersteuning op het gebied van
opgroeien en opvoeden, werk en inkomen en
zorg en ondersteuning. Het gemeenschappelijke doel van deze wetten is het werken aan
zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Dat is ook de reden dat
deze termen eerder in dit plan zo’n duidelijke
plaats hebben gekregen. De uitvoering van dit
beleidsplan vindt plaats binnen de kaders van
deze wetten.
Bestuursakkoord ‘Met elkaar voor een
duurzaam Oldebroek, bestuursovereenkomst 2018-2022’
Het bestuursakkoord geeft aan: ‘het kernwoord voor de komende periode is preventie.
We blijven inzetten op het versterken van
de eigen kracht bij onze inwoners en onze
buurten’. Verder staat in het bestuursakkoord
heel nadrukkelijk dat ook voor inwoners in
kwetsbare omstandigheden die het op eigen
kracht niet meer lukt ondersteuning, zorg
en waar nodig bescherming beschikbaar
moet blijven. Het uitgangspunt blijft dat hulp
beschikbaar blijft voor hen die het nodig
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hebben: jong en oud. Dat is een belangrijk
uitgangspunt bij de uitvoering van beleidsplan
sociaal domein 2019 – 2022.
Oldebroek voor Mekaar
Samenwerken aan een sterke en leefbare
samenleving op bestaande en nieuwe
manieren. Dat is Oldebroek voor Mekaar. We
werken intensief samen met de samenleving.
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en de gemeente stimuleren
elkaar om verantwoordelijkheid te nemen
waar dat kan en actief bij te dragen aan de
samenleving. Hierbij zijn samenwerking,
vertrouwen en betrokkenheid, maar ook
open staan voor elkaar, actief zijn en lef
hebben, erg belangrijk. We willen bewonersinitiatieven ondersteunen en aansluiten bij
de agenda die inwoners van de dorpen zelf
opstellen, ook op sociaal gebied.
Goed geregeld, graag gedaan
De slogan van de gemeentelijke dienstverlening is ‘goed geregeld, graag gedaan’. Dit
past bij de visie van de gemeente op dienstverlening en is dus ook toepasbaar binnen
het sociaal domein. We zetten de inwoner
centraal, werken digitaal en standaard waar
het kan en leveren maatwerk waar dat
nodig is.

De meerjarenbegroting 2019-2022 dwingt de
volledige gemeente om te blijven zoeken naar
manieren om de uitgaven over de hele linie
zo laag mogelijk te houden. Het tekort op de
begroting dringen we terug door een gemeentebreed actieplan financiën. Tegelijkertijd
doen we een dringend beroep op het rijk om
te komen met voldoende middelen om de
inwoners van Oldebroek de zorg en ondersteuning te blijven bieden.

7. Het vervolg
Als gemeente geven we in dit document de
grote lijnen aan voor de komende vier jaar.
Deze lijnen geven de richting aan en vragen
om een vertaling naar de praktijk.

Met elkaar gaan we aan de slag om het sociaal
domein in de gemeente Oldebroek toekomstbestendig te maken en te houden. We volgen
de effecten van het beleid aan de hand van de
genoemde indicatoren.

De ontwikkelingslijnen vertalen we naar een
concreet uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan wordt jaarlijks aangepast aan de actualiteit. Het zal per ontwikkelingslijn worden
uitgewerkt, opnieuw samen met inwoners
en netwerkpartners en in samenhang met
uitvoeringsplannen van de Omgevingsvisie.
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Bijlagen:
• Bijlage 1: Uitkomsten dorpsgesprekken zorg en ondersteuning 2018
• Bijlage 2: Weergave resultaten digitale vragenlijst jeugd 2018
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Bijlage 1:

Weergave dorpsgesprekken 2018
In het voorjaar van 2018 is de gemeente de dorpen in gegaan om te horen wat er leeft.
Samen met inwoners en netwerkpartners werd nagedacht over de vraag waar de gemeente
de komende jaren samen met de inwoners aan zou moeten werken. Wat is het recept voor
een sociaal en leefbaar Oldebroek?
Daarnaast spraken we op het Agnieten College met twee klassen en zetten we een vragenlijst
uit onder de jeugd. Wat vindt de jeugd belangrijk op het gebied van zorg en ondersteuning?
Waar vinden zij dat de gemeente aandacht aan zou moeten schenken? In dit hoofdstuk
nemen we u mee langs de belangrijkste onderwerpen.

1.1 De dorpsgesprekken en de gastlessen
Wat hoorden we in Oldebroek?
In Oldebroek gaven de bezoekers van het dorpsgesprek aan dat er veel saamhorigheid is en
dat inwoners omzien naar elkaar. De rust en ruimte van Oldebroek is het vermelden waard en
de samenleving is overzichtelijk. De inwoners vertelden dat er wel (verborgen) eenzaamheid
is. Daarnaast is het belangrijk dat de samenleving zich voorbereidt op meer oudere inwoners,
bijvoorbeeld op het gebied van dementie. Ook maken inwoners zich zorgen om de jeugd:
drugs lijken makkelijk verkrijgbaar, er is weinig vertier en het is voor starters moeilijk een
woning te vinden.
Wat hoorden we in ’t Loo?
In ’t Loo ontmoetten we een betrokken gemeenschap. De saamhorigheid, kleinschaligheid en
gezelligheid worden genoemd als kracht van ’t Loo en het is er mooi wonen. In het dorpshuis
wordt op eigen initiatief een maandelijkse koffieochtend georganiseerd. Oudere inwoners
ervaren soms belemmeringen in ‘t Loo: er zijn weinig voorzieningen zoals een pinautomaat of
buurtsuper en met verminderde mobiliteit is dat lastig. Daarnaast geven de inwoners aan dat
er voor de jeugd niet veel te doen is. Ook weten de inwoners niet altijd van het bestaan van
het Sociaal Team af en de mogelijkheden van ondersteuning.
Wat hoorden we in Oosterwolde?
In Oosterwolde dachten ruim 80 mensen mee tijdens het dorpsgesprek. Inwoners gaven
aan veel naar elkaar om te zien, voor elkaar te willen zorgen en Oosterwolde ‘met elkaar’ te
maken. Problemen worden onderling opgelost. Tijdens het dorpsgesprek kwam met name
het thema ‘wonen’ heel nadrukkelijk aan de orde. Mensen uit Oosterwolde blijven graag in
Oosterwolde wonen en voor de jeugd is het moeilijk om woonruimte te vinden. Dit thema
was niet opgenomen in de oorspronkelijke opzet van het dorpsgesprek, maar voerde wel de
boventoon. Inwoners geven aan dat het Sociaal Team onbekend is, maar dat je ook pas gaat
zoeken op het moment dat je hulp nodig hebt.

Wat hoorden we in Noordeinde?
Noordeinde is het kleinste dorp van de gemeente Oldebroek. In het gesprek in Noordeinde
kwam de trots op het dorp naar voren. Een unieke plek om te wonen, waar mensen elkaar
helpen en saamhorigheid aanwezig is. De school is belangrijk voor het dorpsgevoel en de
leefbaarheid van het dorp. De zwakke plek van Noordeinde is dat niet alle voorzieningen
aanwezig zijn, maar tegelijk wordt daarbij gezegd dat dat ook niet realistisch is in een dorp
met het formaat van Noordeinde. Mantelzorg is soms zwaar en daar mag de ondersteuning
goed voor geregeld zijn en blijven.
Wat hoorden we in Hattemerbroek?
In Hattemerbroek werden ‘naar elkaar omzien’ en ‘met elkaar meeleven’ als belangrijke
bouwstenen van Hattemerbroek aangedragen. In Hattemerbroek heerst een dorpssfeer en
problemen lossen de inwoners zelf op. De inwoners geven aan daar trots op te zijn en dat
de kracht van Hattemerbroek te vinden. Als zwakke plek van Hattemerbroek wordt genoemd
dat niet alle voorzieningen beschikbaar zijn. Voor ouderen is het eigenlijk niet mogelijk om in
Hattemerbroek te blijven wonen. Als het niet meer gaat, vertrekken die naar Wezep waar wel
alle voorzieningen zijn. Ook is bij een heel aantal inwoners niet bekend wat het CJG en het
Sociaal Team kunnen betekenen voor de inwoners van de gemeente.
Wat hoorden we in Wezep?
In Wezep is het goed wonen: alle voorzieningen zijn beschikbaar, dichtbij de stad,
dichtbij de natuur. Wezep is goed bereikbaar
met de auto of met het openbaar vervoer
en de mensen zijn er vriendelijk. Wat soms
lastig is, is de geslotenheid van de inwoners
van Wezep. Inwoners geven aan dat Wezepers meer doeners dan praters zijn. Hierdoor
blijven problemen soms lang in stand. Daarnaast kwamen in het dorpsgesprek de zorg
om en voor de jeugd en de (over)belasting
van mantelzorgers nadrukkelijk aan de orde.
De dienstverlening van het CJG en het Sociaal
Team mag bekender en adequater worden.

Jongere uit Oldebroek

Wat zei de jeugd?
De gemeente mocht twee gastlessen verzorgen op het Agnietencollege onder twee derde
klassen VMBO. Daarnaast is onder de jeugd een digitale vragenlijst uitgezet om hun mening
over sociale onderwerpen te peilen. Deze vragenlijst is door 44 jongeren ingevuld1. Deze
jongeren geven aan dat zij trots zijn op de mooie omgeving, de rust en ruimte, de saamhorigheid en het brede aanbod van cultuur en sport. Er moet aandacht blijven voor sport en
muziek en vooral in het weekend mag er wel wat meer te doen zijn voor jongeren. Nu moet
je naar Nunspeet, ’t Harde of Zwolle. Opvallend is dat een aanzienlijk deel van de invullers
aangeeft wel meer informatie te willen hebben over omgaan met geld en sociale media.

1

26

‘Ondanks een dorps karakter,
zijn er voor de jeugd toch
voldoende voorzieningen, zoals
sport en muziekverenigingen.
Al zou er best wel eens een
uitgaansavond mogen komen’

In bijlage 2 is een overzicht van de resultaten van de digitale vragenlijst opgenomen.
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1.2 Wat hoorden we in de hele gemeente?
Een aantal onderwerpen kwam terug in elk dorpsgesprek in de gemeente. We nemen u mee
langs deze thema’s.
Omzien naar elkaar
De inwoners van de gemeente Oldebroek gaven aan dat er een cultuur is van ‘omzien naar
elkaar’. Een oogje in het zeil houden op een positieve manier is vanzelfsprekend en de bereidheid om elkaar te helpen is groot. Dat blijkt ook uit de grote bereidheid en inzet om mantelzorg te verlenen en vrijwillig zich in te zetten, soms ten koste van zichzelf.
Vuile was niet naar buiten
De andere kant van deze medaille is dat veel inwoners vertelden dat je de vuile was niet
zomaar buiten hangt. Problemen los je in eerste instantie zelf of met behulp van je directe
naaste op, maar de drempel is best hoog om buiten die kring hulp te vragen.
Genoeg te doen voor de jeugd
De beleving van de bezoekers van de dorpsgesprekken is, is dat er voor de jeugd niet altijd
genoeg te doen is in de gemeente, bijvoorbeeld op zaterdagavond. Ook maken mensen zich
zorgen over de jeugd en de problematiek waar de jongeren mee te maken krijgen. Inwoners
vragen zich af of de ondersteuning die daarvoor beschikbaar is, voldoende aansluit. Tenslotte
kwam het onderwerp ‘beschikbare woonruimte’ voor jongeren in elk dorp terug.
Voorzieningen voor ouderen
Senioren vinden het fijn om zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te blijven wonen.
Dat lukt, maar wel met ondersteuning van familie en beroepskrachten. In de kleinere dorpen
gaven de ouderen aan dat het praktisch soms wel lastig is: bijvoorbeeld het verdwijnen van de
pinautomaten, het ontbreken van een prikpost of mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Als
je zelf niet meer mobiel bent, ben je in deze kernen dan ook sterk afhankelijk van je sociale
netwerk. Tegelijkertijd is er het begrip dat in kleine dorpen niet alles haalbaar is.
De ondersteuning vanuit de gemeente
Voor ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien, het vinden van werk of ondersteuning
bij het inkomen, of bij een vraag naar maatschappelijke ondersteuning zijn in de gemeente
Oldebroek het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team ingericht. Met name
inwoners die (nog) geen ondersteuningsvraag op dat gebied hebben gehad, gaven aan geen
weet te hebben van het bestaan hiervan. Ze zouden ook niet weten hoe daarmee ze in
contact konden komen. Aan de andere kant zeiden ze: pas op het moment dat je ondersteuning nodig hebt, ga je zoeken. De inwoners die wel ervaring hebben met de ondersteuning
vanuit de gemeente hebben wisselende ervaringen. Sommige mensen zijn heel tevreden,
anderen geven aan dat het allemaal erg lang duurt en dat de ondersteuning niet altijd is wat
ze hadden verwacht.
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Bijlage 2:

Ik zou graag willen dat de gemeente
meer informatie geeft over:

Opbrengst vragenlijst jongeren

Social media: 8 (20)
Verslaving: 7 (17,5)
Zorg voor familieleden: 11 (27,5)
Relaties: 2 (5)
Omgaan met geld: 16 (40)
Geaardheid: 3 (8)

In de maanden mei en juni van 2018 is er onder jongeren van de gemeente Oldebroek een
digitale vragenlijst verspreid. Doel van de vragenlijst was om een indicatie te krijgen van wat
de jeugd in Oldebroek bezighoudt. En dat is ook de waarde van deze bijlage: gratis feedback die een aantal jongeren uit de gemeente Oldebroek heeft willen geven en die wij op
een rij hebben gezet. De vragenlijst is door de meeste respondenten anoniem ingevuld. De
gemeente bedankt de jongeren die deze moeite hebben genomen!

Anders, namelijk (35 procent):
Geaardheid belangrijk thema!
Plekken voor de jeugd
Alcohol, drugs en roken
Activiteiten voor jongeren van 15 jaar
Woonruimte en financiën
Invloed van social media op bovengenoemde onderwerpen.
Waar ben je trots op in de
gemeente Oldebroek?

Saamhorigheid0
Steeds meer diversiteit
Sociale cohesie tussen inwoners
Betrokkenheid inwoners en professionals
De rust en ruimte (groene omgeving)
De Talter
De gemoedelijkheid
Dorpse karakter
Genoeg te doen voor kinderen
Klein maar fijn
Sportverenigingen
Muziekvereniging (Concordia)

Wat zijn de thema’s waar we als
gemeente meer aandacht aan
moeten geven?

Duurzaamheid0
Duurzaamheid
Betaalbare woningen voor alleenstaanden
Huurwoningen voor jongeren
Leefomgeving in het buitengebied
Overlastgevende bedrijven verplaatsen naar bedrijventerreinen
Ouderenzorg en mantelzorg
Werkgelegenheid voor jeugd
Activiteiten en plek voor jongeren vanaf 16 jaar
Uitgaan voor de jeugd
Evenementen
Cultuur en sport
Meer variatie in muzieklessen
Veiligheid (op straat – Zuiderzeestraatweg)

Waar zou de gemeente jou of
iemand uit jouw omgeving beter
bij kunnen helpen?

Meer sportgelegenheid0
Meer muzieklessen
Mantelzorg
Huurwoningen
Hangplek voor de jeugd
Schoolkeuze
Hulp voor ouderen
Vluchtelingen
Sneller reageren op vragen

Ondersteuning en hulp in de gemeente Oldebroek: wat vinden deze jongeren?
Vraag

Aantal (%)

Algemeen
Aantal respondenten

44 (100)

Man

17 (39)

Vrouw

26 (60)

Woonplaats Oldebroek

24 (55)

Woonplaats Wezep

13 (30)

Woonplaats ’t Loo

4 (9)

Woonplaats Oosterwolde

2 (5)

Woonplaats Hattemerbroek

0

Woonplaats Noordeinde

0

Sociaal domein
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In de gemeente is voldoende betaalbare woonruimte voor jongeren

Ja: 6 (14)
Nee: 22 (50)
Weet ik niet: 16 (37)

Als ik ergens mee zit, dan weet ik bij
wie ik terecht kan

Ja: 22 (50)
Niet altijd: 14 (32)
Nee: 8 (18)

Ik vind dat ik onderwijs volg dat bij
mij past

Ja: 31 (72)
Nee: 1 (2)
Nvt: 11 (26)

Ik heb werk kunnen vinden dat goed
aansluit op mijn opleiding

Ja: 16 (38)
Nee : 4 (10)
Nvt: 22 (52)
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