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1 jaar geleden….

We willen de leefwereld van inwoners centraal zetten, niet de 

wetten en systemen.

Om dat beter te kunnen vormgeven en er beter op te kunnen 

sturen, toe naar 1 plan.

We willen ontschot kunnen financieren voor betere 

Ontschot organiseren, wanneer nodig. 

Wmo

schuldenParticipatie



In de tussentijd

Op weg naar 
besluitvorming

inwoners adviesraden professionals Bestuurders raden



1 oktober 2019

Drechtraad met overgrote meerderheid 

ingestemd met de voorgelegde visie.

Visie dus vastgesteld

We kunnen gaan bouwen!



Bezuinigingen?

Drechtraad heeft een opdracht gegeven tot het opstellen van een bezuinigingsvoorstel van €5 

mln, waarvan €3,6 mln gevonden moe(s)t worden binnen het sociaal domein. 

Drechtraad heeft op 1 oktober vergaderd over het door het DSB ingediende voorstel.

Besluit Drechtraad: uitstel. In november moet het DSB helder maken welk proces ze gaat lopen 

om te komen tot een nieuw voorstel.

Dus i.i.g. geen bezuinigingen per 01-01-2020



Iedereen 
een zelfstandig & 
volwaardig bestaan 
Regionale visie sociaal domein Drechtsteden 

10 oktober 2019



De drie maatschappelijke opgaven

Zorgen voor ondersteuning

Wij willen dat iedereen in de 
Drechtsteden zo zelfstandig mogelijk 
kan wonen en kan meedoen aan de 

samenleving. Soms lukt dit niet zelf. Wij 
gaan samen met inwoners op zoek naar 
de oplossing op maat, zodat we hun de 
best mogelijke ondersteuning kunnen 

bieden.

Ontwikkelen naar werk

Wij willen dat zoveel mogelijk inwoners 
van de Drechtsteden een betaalde baan 

hebben. Wij helpen hen hierbij en bij 
het verkrijgen van eventuele nodige 

begeleiding, kennis en vaardigheden.

Bestaanszekerheid versterken

Wij willen dat alle inwoners van de 
Drechtsteden bestaanszekerheid 

hebben. Iedereen moet zeker zijn van 
een stabiel inkomen en met dit 

inkomen zichzelf en zijn eventuele gezin 
kunnen onderhouden. Wij 

ondersteunen hierbij en helpen ook bij 
het verminderen van stressfactoren.



De situatie
Bestaanszekerheid
 Gezin: vader, moeder (30) en 2 kinderen

 Inkomen ongeveer € 400,-- netto p/w. Soms iets meer 

 2 schoolgaande kinderen, rekeningen die zich opstapelen,       

geen geld voor extra's, schuld

 Schaamte 

 Ruzie, stress



Ambities

Bestaanszekerheid versterken

Obstakels voor

bestaanszekerheid wegnemen

Inwoners eerder

en beter bereikenStabiliteit bieden

en bevorderen



De situatie
Ontwikkelen naar werk

 Kees (50)

 Jarenlang in loondienst ‘met zijn handen gewerkt’

 Reorganisatie, ontslag, ww uitkering, sollicitaties, afwijzingen of zelfs geen 

reactie

 Schaamte, zorgen over onder andere pensioen, weer terug naar start

 Veranderende maatschappij en eisen werk, gedemotiveerd

 Vraagt om hulp bij het vinden van structuur, ritme, motivatie en gewoon een 

leuke baan



Iedereen die kan werken,

direct naar de arbeidsmarkt

bemiddelen

Inwoners waardevol maken

voor de arbeidsmarkt

Inwoners met verminderde

arbeidsmarktwaarde

begeleiden

Ambities

Ontwikkeling naar werk



De situatie
Zorgen voor ondersteuning
 Meneer en mevrouw Van Kampen (70)

 Wonen zelfstandig, geen kinderen

 Meneer lichte vorm van dementie, zwerft regelmatig over straat, 

mevrouw kampt ook met gezondheidsproblemen

 Nog altijd geen geschikte andere woning gevonden

 WMO aanvraag, indicaties voor hulp stapelen zich in rap tempo op

 Toch geen WLZ indicatie



Kwalitatief, doelmatig en

effectief ondersteunen, met 

keuzevrijheid voor inwoners
Mensgericht ondersteunen

Innovatie en samenwerking

aanjagen

Ambities

Zorgen voor ondersteuning


