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Afgelopen week was ik bij de presentatie van een ‘leertuin’ 
rondom ouderen en eenzaamheid. Een indrukwekkend 
voorbeeld van hoe je door samenwerking tussen verschil-
lende instanties een groot maatschappelijk probleem klein 
kunt krijgen. In dit geval eenzaamheid bij ouderen. Een be-
jaarde man vertelde dat hij voor dit project niemand meer 
over had. Vrouw en kinderen waren overleden. Hij kwam de 
deur niet meer uit en had geen doel meer in zijn leven. In 
het project was hij gekoppeld aan een maatje, met wie hij 
nu naar de stad ging, gesprekken had en veel plezier maak-
te. Hij voelde zich niet langer eenzaam en zijn gezondheid 
was sterk verbeterd. Zo waren er meer getuigenissen en ook 
de maatjes – vrijwilligers – kwamen aan het woord. Ook 
hun levensplezier was sterk verbeterd. Het mes snijdt dus 
aan twee kanten. En eigenlijk aan nog wel meer. 

Een succesfactor in dit project was dat de samenwerkende 
instanties onder een gezamenlijke vlag opereerden. Op die 
manier wonnen ze enorm aan herkenbaarheid. Niet langer 
was er voor verwijzers of betrokkenen de vraag “Hoort dit 
nu bij partij A, of juist bij B?”, maar de instanties maak-
ten onderling uit wie de vraag het best kon oppakken. De 
kleinschaligheid van het project en de inzet van vrijwilligers 
maakten eveneens dat de doelgroep sneller en beter te vin-
den was. Zo is er in korte tijd een groot bereik opgebouwd.
 
Voor mij is een dergelijke samenwerking een mooi voor-
beeld van hoe het kan in het sociaal domein. De samen-
werking zoeken in het doen. Eventuele muurtjes tussen 
instanties afbreken. Het is belangrijk dat leidinggevenden 
en besturen dit mogelijk willen maken en zelf langs de zij-
lijn gaan staan. Dat ze ruimte maken voor de professionals 
om te kunnen doen wat nodig is voor de burger. Om zo de 

samenleving een beetje leefbaarder en mooier te maken. 
Durven en doen dus. En goed de effecten bekijken, zodat je 
ervan kunt leren en kunt beoordelen of het zinvol is om op 
die weg door te gaan.
 
De ontwikkeling van het sociaal domein is in volle gang. 
Nieuwe experimenten en initiatieven geven heel veel 
energie en leveren – zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt 
– ook mooie resultaten op, waarmee een goede kosten- 
batenafweging kan worden gemaakt. 
Het nieuwe beleidsplan voor het sociaal domein wordt op 
dit moment geschreven. In dit plan moeten maatwerk en 
integraliteit in de aanpak van complexe maatschappelij-
ke vraagstukken – zoals bijvoorbeeld eenzaamheid – een 
goede plek krijgen. Initiatieven zoals de ‘leertuin’ inspireren 
ons enorm hierbij. 
Op 4 december 2018 is er weer een bijeenkomst met de 
raden, om van gedachten te wisselen over het beleidsplan. 
Ik hoop u daar te ontmoeten!

David van Maanen
Directeur Sociale Dienst Drechtsteden 

VOORWOORD

SAMEN KRIJGEN 
WE GROTE  
PROBLEMEN klein

De samenwerking zoeken in 

het doen. Eventuele muurtjes 

tussen instanties afbreken.

Onlangs bent u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd 
over het te lopen proces om te komen tot een regionaal plan 
sociaal domein. De eerste uitgebreide sessie met de raad is 
op 4 december. Voorafgaand aan deze sessie geven wij u via 
deze raadsinformatiekrant vast wat achtergrondinformatie en 
verworven inzichten mee. Uiteraard volgt voor de sessie van 
4 december vooraf uitgebreidere informatie. 
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TIJDLIJN + PROCES

oktober 2018           juni 2019          december 2019

Verkenning thema’s  
+ bepalen discussiepunten

Discussie aan de hand van 
scenario’s + Vaststellen plan  
in raad in juni / juli

Naar een uitvoeringsagenda

oktober 
2018

januari 
2019

april 
2019

november 
2018

februari 
2019

mei 
2019

december 
2018

maart  
2019

juni 
2019

juli 
2019

4 december. Raadsessie 
langs 4 thema’s. 
Komen tot agenda voor 
inhoudelijke discussie  
in jan-feb-mrt 2019.

Informatie t.b.v. 
sessie 4 dec

PROCES MET DRECHTRAAD VOOR REGIONAAL BELEIDSPLAN SOCIAAL DOMEIN

Input raadsleden 
finetunen proces

Voorstel 
hanteren 
huidig kader 
voor 2019

Bespreken 
scenario’s

Bespreken 
scenario’s

Evt. uitloop 
bespreken 
scenario’s

Bespreken  
concept  
regionaal  
plan

Vaststelling 
regionaal 
plan

RIB  
proces

Raadsinfor-
matiekrant

Raadsinfor-
matiekrant

Raadsinfor-
matiekrant

Raadsinfor-
matiekrant

Raadsinfor-
matiekrant

Raadsinfor-
matiekrant

 schriftelijke informatie        besluitvormend         opiniërend / informerend
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN - DOELGROEP WERK & INKOMEN

WAAROM DOEN ER STEEDS MEER  
INWONERS een beroep OP BIJSTAND?

Hoewel de werkloosheid in 2018 lager is dan 
vier jaar geleden, en er zelfs krapte is op de 
arbeidsmarkt, zijn er op dit moment meer 
inwoners in de Drechtsteden afhankelijk van 
een bijstandsuitkering. Hoe is dit te verklaren? 
We kunnen twee ontwikkelingen aanwijzen. 
Ten eerste is er een mismatch tussen de 
vraag van werkgevers en de competenties 
en vaardigheden van inwoners met een 
bijstandsuitkering. Ten tweede is de doelgroep 
die aanspraak kan maken op de Participatiewet 
groter en diverser dan voorheen. We leggen u 
graag uit wat dit precies inhoudt.

 
MISMATCH OP DE ARBEIDSMARKT 
De focus van de Sociale Dienst Drechtsteden 
lag de afgelopen jaren op kandidaten met een 
korte afstand tot de arbeidsmarkt. In 2017 is er 
geprofiteerd van de economische groei. Er was 
sprake van een hoge uitstroom naar werk en een 
daling van het uitkeringsbestand. 

Met het aantrekken van de economie neemt het 
aantal moeilijk vervulbare vacatures toe. Volgens 

de Spanningsindicator van het UWV is de 
arbeidsmarkt in de Drechtsteden op dit moment 
krap.1 Toch staan veel inwoners nog langs de 
kant; we zien een mismatch tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt. 

Iedereen die gelijk aan het werk kan, is aan het 
werk. Maar er blijft een groep over die moeilijker 
naar werk te bemiddelen is. Dit komt doordat de 
competenties en vaardigheden en/of de situatie 
waarin kandidaten verkeren niet aansluiten bij 
de wensen van werkgevers. Er zijn twee oorzaken 
van deze mismatch:

1. Inwoners sluiten qua werkervaring niet aan op 
beschikbare banen. Er is bijvoorbeeld weinig 
vraag naar administratieve krachten, terwijl 
veel inwoners juist specifiek hiervoor zijn 
opgeleid. 

2. Inwoners missen werknemersvaardigheden, 
waardoor ze niet direct aan het werk kunnen. 
Ze hebben vaak geen arbeidsritme en er is 
onvoldoende ruimte om hen te begeleiden op 
de werkplek.

Met het  

aantrekken van de 

economie neemt  

het aantal  

moeilijk vervulbare 

vacatures toe.

  1UWV, Regio in beeld: 

Drechtsteden, oktober 2018
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN - DOELGROEP WERK & INKOMEN

VERANDERENDE DOELGROEP  
PARTICIPATIEWET 
Naast de mismatch zien we ook dat de doelgroep 
die een beroep doet op de Participatiewet 
ingrijpend aan het veranderen is. Zo is er de 
afgelopen jaren een relatief grote instroom van 
statushouders in de Drechtsteden. Deze groep 
kan om meerdere redenen niet direct aan het 
werk. Denk aan specifieke kenmerken van de 
statushouders zelf – waaronder taalproblemen 
en de afwezigheid van bruikbare diploma’s 
– plus het gebrek aan geschikte banen en 
een achterblijvende vraag vanuit individuele 
werkgevers.

De stijging van het uitkeringsbestand is ook te 
verklaren door instroom van inwoners die voor 
2015 een beroep konden doen op de Wajong of 
de Sociale werkvoorziening (Wsw). 

Met de Participatiewet is beoogd om één 
regeling te vormen voor iedereen die kan 
werken, met of zonder arbeidsbeperking. 

Voor de doelgroep met een arbeidsbeperking 
is door werkgevers toegezegd om 125.000 
werkplekken te realiseren in 2026. De inwoners 
die vallen onder deze banenafspraak, hebben 
ondersteuning nodig om duurzaam aan het 
werk te blijven. Bijvoorbeeld in de vorm van 
loonkostensubsidie, werkplekaanpassingen 
en jobcoaching. Zij zullen dus tot de doelgroep 
blijven behoren, ook als zij zijn uitgestroomd 
naar werk. 

Dit betekent dat de doelgroep die is aangewezen 
op ondersteuning vanuit de Participatiewet de 
komende jaren blijft toenemen. Tot deze groep 
kunnen ook de inwoners met beschut werk 
behoren. 

In 2055 zal een belangrijk deel van de 
uitkeringsgerechtigden blijvende ondersteuning 
nodig hebben om aan het werk te komen en te 
blijven. De verwachte ontwikkeling van deze 
doelgroep is schematisch weergegeven in  
figuur 12.

Bijstand

Wsw

Voorheen Wajong, nu Participatiewet

Voorheen Wsw, nu Participatiewet

Voorheen Wsw, nu beschut werk

2015           2020           2025          2030           2035           2040            2045           2050           2055

INSPELEN OP 
ONTWIKKELINGEN 

Als sociale dienst spelen wij 
in op de eerdergenoemde 

ontwikkelingen. De mismatch 
op de arbeidsmarkt en de 

veranderende doelgroep van 
de Participatiewet maken dat 

wij ons beleid op het gebied 
van arbeidsbemiddeling en 

re-integratie herzien.

 2 Bron: Berenschot

Figuur 1. Ontwikkeling doelgroep Participatiewet
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IN GESPREK MET

IN GESPREK 
met  ROBBIE 
KORN  
VAN PEUTE  
RECYCLING

Baanbrekend Drechtsteden plaatst elk jaar 
1.500 inwoners bij werkgevers in de regio. 
Een aanzienlijk deel daarvan heeft een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven die deze 
doelgroep werk bieden, hebben een zorgvuldige 
afweging gemaakt. Een goed voorbeeld van 
zo’n bedrijf is Peute Recycling. Hoe kijken zij 
naar werknemers via Baanbrekend? En wat zijn 
hun overwegingen? We vragen het Robbie Korn, 
QHSE-manager en verantwoordelijk voor het 
HRM-beleid van Peute. 
 
WAT IS PEUTE VOOR BEDRIJF? 
“Peute is één van de grootste onafhankelijke 
papier- en plasticverwerkers ter wereld. We 
hebben ongeveer 150 mensen in dienst en 
verwerken 1,2 miljoen ton papier en plastic per 
jaar.” 

HOE KOMT PEUTE AAN ZIJN MEDEWERKERS? 
“Wij werken niet of nauwelijks met 
uitzendbureaus, maar maken gebruik van 
kosteloze arbeidsbemiddeling. Op elk moment 
zijn er 80 tot 90 mensen vanuit Baanbrekend 
Drechtsteden bij ons aan het werk, en van het 
overige personeel zijn er ongeveer 20 tot 30 
mensen die eerst een uitkering hadden. Onze 
medewerkers komen voornamelijk uit Dordrecht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Alblasserdam.”

WAAROM WERKEN JULLIE SAMEN MET 
BAANBREKEND DRECHTSTEDEN? 
“Vooral omdat we mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt een plek gunnen. Ons 
werk is geschikt voor laaggeschoolde mensen. 
Medewerkers afkomstig van Baanbrekend 
Drechtsteden zijn voor dit type werk niet 
kwalitatief minder dan medewerkers van 
uitzendbureaus. 

Verder werken we met deze doelgroep omdat 
het financieel past. Niet omdat het financieel 
oplevert. Voor mensen die niet 100 procent 
kunnen werken, ontvangen we voor het 
overgrote deel loonkostensubsidie. Dat geld 
gaat in ons geval grotendeels op aan een 
payrollconstructie, waarmee wij medewerkers 
in dienst hebben. We doen dit omdat de extra 
kosten voor payrolling1 opwegen tegen het 
verminderd risico bij een fluctuerende markt. 
De papiermarkt fluctueert namelijk sterk, 
waardoor de vraag flexibel is en we nooit al onze 
medewerkers vaste contracten kunnen bieden. 
Tegelijkertijd kunnen we wel inwoners tot 5 jaar 
lang werk bieden, en waar mogelijk alsnog in 
dienst nemen.  
 
Met loonkostensubsidie kunnen we meer 
medewerkers aannemen. Dat is prettig, want 

Wij gunnen mensen 

met afstand tot de  

arbeidsmarkt een plek

1Bij payrolling geeft een bedrijf 

de verantwoordelijkheid voor zijn 

werkgeverschap uit handen en komt 

het personeel in dienst van een 

payrollonderneming.
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IN GESPREK MET

‘handjes’ zijn voor ons belangrijk. 
Sorteren is ons voornaamste werk. 
Dan is het handig om op verschillende 
momenten in het verwerkingsproces 
sorteermedewerkers te hebben. De 
instrumenten zoals jobcoaching en 
loonkostensubsidie sluiten dus aan 
bij onze werkwijze en maken deze 
constructie mogelijk.”

WAT BETEKENT HET WERKEN MET DEZE 
DOELGROEP? 
“Het betekent dat je in je bedrijfsvoering 
er rekening mee houdt dat deze groep 
niet direct ‘werkfit’ is. Het eerste half 
jaar moet iemand zijn plek vinden, 
een vertrouwensband opbouwen met 
collega’s en werknemersvaardigheden, 
zoals op tijd komen, leren. Daar bieden 
we ruimte voor - tot op bepaalde hoogte. 

Iedereen die hier werkt, werkt naar zijn 
kunnen, maar het is wel gewoon werk. 
Je moet je best doen en inzet tonen. Bij 
ons moet je je werkkleding verdienen, 
evenals voordelen zoals de mogelijkheid 
tot extra overwerken. Uiteindelijk is 
niemand gebaat bij pamperen.

Een vast contract is een optie als 
iemand over langere periode aantoont 
betrouwbaar te zijn. Tegelijkertijd maken 
medewerkers die zich inzetten echt deel 

uit van ons bedrijf. We gaan niet voor een 
kort dienstverband. Waardering is voor 
deze groep vaak net zo belangrijk als een 
salaris. Als iemand extra wil overwerken 
voor extra inkomsten – bijvoorbeeld in 
geval van een schuld – dan kan dat, ook al 
is dat voor ons dure arbeid. 

Ook ondersteunen wij bij schulden, 
zorgen we ervoor dat de bedrijfskleding 
gewassen wordt en organiseren we het 
werkfruit. En medewerkers gaan mee 
op bedrijfsuitje. Daarnaast hebben we 
interne jobcoaches. Vragen stellen mag 
hier, graag zelfs. We zien ook terug dat 
we aanmeldingen krijgen van vrienden 
van medewerkers, omdat medewerkers 
dat verhaal doorvertellen.”

HOE IS DE SAMENWERKING MET 
BAANBREKEND DRECHTSTEDEN? 
“Die is prima. Alhoewel ik vind dat 
mensen met een uitkering niet 
altijd gebaat zijn bij de scholing 
en instrumenten die Baanbrekend 
Drechtsteden biedt, zoals reiskosten. 
Geef ze gewoon een goede fiets. 
Daarmee kunnen ze volgens mij 
gewoon naar hun werk - dat doen 
andere medewerkers ook. Daarnaast is 
voor een groot deel van de doelgroep 
scholing, zoals een heftruckcertificaat, 
niet haalbaar of wenselijk. Deze mensen 

moeten gewoon eerst gaan werken. 
Dat is goedkoper en beter. Wel ben ik 
blij dat we in de regio 1 aanspreekpunt 
en 1 instrumentarium hebben voor 
werkgevers, en dat de lijnen kort zijn. Als 
ik dat bij elke gemeente apart en anders 
moet doen, wordt het bijna onhaalbaar 
om ons bedrijf op deze manier te runnen. 
Dat vind ik belangrijk. En uit welke 
gemeente iemand komt maakt mij dan 
echt niks uit.”

HOE ONTWIKKELT DE DOELGROEP ZICH? 
“We zien dat de mensen die 
Baanbrekend Drechtsteden aanbiedt 
steeds vaker meerdere problemen 
hebben. De groep die geschikt is 
voor ons wordt kleiner. Dat is wel 
een probleem. Een grote groep 
statushouders aannemen is denk ik ook 
niet de oplossing. We zien namelijk dat 
zij een andere cultuur meebrengen. En 
je wilt de cultuur van je bedrijf toch in 
stand houden, en dat iedereen zoveel 
mogelijk Nederlands praat.”

 
Meer weten over Baanbrekend 
Drechtsteden? Ga naar  
www.baanbrekenddrechtsteden.nl.

Op 4 december is het Drechtstedendinsdag. Bestuur 
en raadsleden gaan dan met elkaar in dialoog over het 
sociaal domein.

In een sessie gericht op dialoog praten we samen over 
de thema’s integraliteit, zelfredzaamheid, trends en 
ontwikkelingen en kennispartner. Deze thema’s dienen 
als onderlegger voor de regionale visie sociaal beleid. 

Voor deze visie is het van belang om vast te stellen 
welke mate van zelfredzaamheid we in de Drechtsteden 
verwachten van inwoners en hun omgeving, en hoe we 

met maatschappelijke partners een inwoner met een 
hulpvraag ondersteunen. 

Tegelijkertijd willen we u inzicht geven in de doelgroepen 
in het sociaal domein, plus de ontwikkelingen en trends die 
het volume en de problematiek van deze groepen raken. 

Op 4 december maken we de politieke keuzes inzichtelijk 
en bespreken welke thema’s u belangrijk vindt. Ons 
gesprek vormt de input voor de volgende dialoogsessies, 
in januari en februari. Zo werken we samen doelgericht 
aan een visie op het sociaal domein.

Uitnodiging  IN DIALOOG OVER  
HET SOCIAAL DOMEIN
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN - DOELGROEP WMO 

HOE ontwikkelt  DE  
DOELGROEP WMO ZICH?

Het aantal inwoners in de Drechtsteden dat een beroep doet op de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) groeit. Tussen juli 2016 en 
juli 2018 namen de actieve indicaties met zo’n 2.000 in aantal toe (zie 
figuur 1). Deze groei geldt voor individuele begeleiding, dagbesteding, 
woonvoorzieningen en rolstoelen. Voor de Drechthopper en huishoudelijke 
ondersteuning gelden er andere cijfers. Zo was er voor huishoudelijke 
ondersteuning tot 2017 sprake van een afname en zien we vanaf 2018 een 
stijging. We zetten de laatste ontwikkelingen voor u op een rij.

MEER GEBRUIK DRECHTHOPPER 
De groei van het aantal Wmo-indicaties is exclusief de Drechthopper. 
Maar ook hier zien we de afgelopen periode een stijging. Deze collectieve 
vervoersdienst kent meer unieke reizigers én meer gebruik. In de maand 
februari 2018 zijn er bijvoorbeeld 25% meer ritten gemaakt dan in februari 
2017. Een belangrijke reden hiervan is de toegenomen klanttevredenheid.

17500

17000

16500

15500

15000

14500

14000
   jul         jul                 jul
2016                2017                   2018

AANTAL WMO-INDICATIES 
(exclusief Drechthopper)

Figuur 1. Wmo-indicaties in de Drechtsteden
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN - DOELGROEP WMO 

75+’ERS GROOT DEEL DOELGROEP WMO 
Voor een aantal specifieke Wmo-voorzieningen maken 
ouderen van 75+ een groot deel uit van de doelgroep. 
Bijvoorbeeld voor huishoudelijke ondersteuning (62%) 
en voor dagbesteding (45%). Van individuele begeleiding 
maakt deze groep juist relatief weinig gebruik (zie figuur 2). 

Een relevante maatschappelijke ontwikkeling wat betreft 
75+’ers is de vergrijzing en de daarmee gepaarde toename 
van het aantal personen met dementie (zie figuur 3).  
Ook de beweging van het langer zelfstandig thuis wonen 
speelt een rol.

Door deze ontwikkelingen blijft het aantal inwoners met 
een ondersteuningsvraag gericht op dagstructuur en 
dagbesteding waarschijnlijk toenemen. 

Vaak zijn er ook mantelzorgers betrokken bij deze 
inwoners. De vraag “Hoe ondersteunen we de inwoner en 
de mantelzorger in goede samenhang?” wordt daarom 
steeds belangrijker. Het maakt ook dat huishoudelijk 
ondersteuners signaleren dat bij steeds meer van hun 
klanten de ondersteuningsvraag eigenlijk breder is dan 
alleen het schoonmaken van de woning. 

Een andere maatschappelijke ontwikkeling is de 
invoering van het abonnementstarief in de Wmo. 
Hierdoor gaat de samenstelling van de groep inwoners, 
die van huishoudelijke ondersteuning gebruikmaakt 
waarschijnlijk veranderen. We verwachten dat inwoners 
met hogere inkomens – waaronder ouderen – gebruik 
willen maken van huishoudelijke ondersteuning als zij 
daarvoor in aanmerking komen.

INDIVIDUELE BEGELEIDING NEEMT TOE 
Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van individuele 
begeleiding neemt al sinds 2015 fors toe. Deze toename 
is niet leeftijdspecifiek, hoewel de groep 75+’ers die 
deze voorziening gebruikt juist niet veel lijkt te groeien.
De problematiek van deze inwoners is divers. GGZ-
problematiek, LVB-problematiek en psychosociale 
problematiek zijn de drie grootste categorieën. Een deel van 
deze groep zal dus langdurig ondersteuning nodig hebben.

PROGNOSE AANTAL DEMENTERENDEN  
IN DE DRECHTSTEDEN

Alblasserdam

Hendrik-Ido-Ambacht

Zwijdrecht

Dordrecht

Papendrecht

Hardinxveld-Giessendam

Sliedrecht

Figuur 3. Prognose aantal personen met dementie in de Drechtsteden
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Figuur 2. Percentage 75+’ers met actieve Wmo-indicatie

Huishoudelijke ondersteuning

Vervoer

Individuele begeleiding

Rolstoel

Woonvoorziening

Dagbesteding

 Hoe ondersteunen we de  

inwoner en de mantelzorger 

in goede samenhang?

10000
8000
6000
4000
2000

0
2010                 2011                 2020                  2030                2040



011Raadsinformatiekrant / november 2018

TERUGBLIK INSPIRERENDE CONFERENTIE 

DROMEN
Bij de conferentie ‘Slimmer samen - Zorg & sociaal hand in 
hand’ op 17 oktober jl. werd tijdens een workshop een aantal 
mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein gevraagd 
wat hun droom zou zijn. Wat zouden zij in 2023 voor elkaar 
willen krijgen?

Een tekenaar heeft de gemene deler van deze dromen in 
beeld gebracht. Hierbij een aantal van zijn schetsen:



Samen werken 
aan zelfstandigheid


