
 

 

Raadsmonitor Sociaal Domein 

Januari tot en met juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Inleiding 

1
Voor u ligt de Raadsmonitor Sociaal Domein over het eerste halfjaar van 2019. De monitor verschijnt al een aantal jaren en blijft voortdurend in ontwikkeling, 

dat resulteerde in een andere vorm en opzet van deze monitor. Ten opzichte van de vorige versie zijn rubrieken toegevoegd en andere verwijderd. Er is 
minder tekst en er wordt meer gebruikgemaakt van grafieken. De Raadsmonitor is een ‘levend document’, dit betekent dat accenten kunnen verschuiven, 
zoals nu het geval is met de speerpunten die in de Preventievisie zullen terugkomen. Daarnaast is het de bedoeling om op termijn trends aan te kunnen 
geven over een aantal jaren. In deze versie is dit nog niet overal het geval.  

Bij de volgende Raadsmonitor gaan we meer gebruik maken van het programma EV analytics (KWIZ). Dit programma kan gemakkelijk cijfers ophalen en 
combineren. Het vullen van dit programma met gegevens is begin 2019 gestart. In de loop van 2019 krijgt het gebruik hiervan verder vorm. Er is in de 
Raadsmonitor een ontwikkelagenda opgenomen met wenselijke indicatoren die op dit moment nog niet (goed) worden gemeten. 

 
Het doel van de Raadsmonitor Sociaal Domein is om de gemeenteraad halfjaarlijks te informeren over de stand van zaken binnen het sociaal domein. 
Daarnaast is het een middel bij het beleid en het monitoren van het effect van het beleid. We leggen in de Raadsmonitor uit wat relevante ontwikkelingen op 
beleidsmatig gebied zijn en duiden opvallende cijfers. Sommige cijfers registreren we zelf, andere komen uit een landelijke database of vanuit externe 
partijen. Door de nieuwe vorm is de koppeling met de algemene doestellingen (gekantelde driehoek) nog niet gemaakt. Dit zal in een volgende monitor zijn 
beslag krijgen.  

 
 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1. ‘De staat van Lochem’. In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe de gemeente ervoor staat in het algemeen. Hiermee beantwoorden we de vraag: hoe 
gaat het met onze inwoners? 
Hoofdstuk 2. ‘Maatwerkvoorzieningen’. Dit zijn de zaken waar men een indicatie voor nodig heeft en waar de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor is. 
Hiermee beantwoorden we de vraag: doen we de goede dingen? 
Hoofdstuk 3. Financiën. Hierin staan de financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein en duiden we opvallende zaken.  
Hoofdstuk 4. Definities van indicatoren en de ontwikkelagenda 
  

                                                      
1
 De foto op de voorkant is genomen door Nancy Gerritsen tijdens de prijsuitreiking van de Laornse Dorpsquiz 
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Voornaamste ontwikkelingen van het eerste halfjaar 2019  

Start van ’t Baken 
Per 1 januari 2019 is ’t Baken officieel van start gegaan. ’t Baken is het meldpunt voor inwoners in Lochem met vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen. De 
belangrijkste prioriteit in het eerste half jaar was ervoor te zorgen dat alle cliënten wisten waar ze terecht konden, wie hun (integraal) aanspreekpunt was en 
dat alle betalingen (waaronder uitkeringen) zonder problemen werden overgemaakt. Daarbij heeft ‘t Baken wel te maken gekregen met een aantal 
uitdagingen, die samenhingen met ICT, werkprocessen en ziekteverzuim. De doelen en taken van ’t Baken zijn vastgelegd in een integrale opdracht aan ’t 
Baken. In deze monitor zijn de gegevens van ’t Baken grotendeels terug te vinden in het hoofdstuk Maatwerkvoorzieningen. 

 
Adviesraad Sociaal Domein 
Verder zijn de leden van de Adviesraad Sociaal Domein door B&W benoemd in 2019. De opgave van de adviesraad is het uitbrengen van onafhankelijke 
adviezen over regelgeving en uitvoering van de gemeente Lochem binnen het sociaal domein, waarbij er oog is voor de verschillende niveaus van advisering. 

 
Minder uitkeringen bijstand 
Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is met 15 gedaald van 468 naar 453. Hiermee is de doelstelling van 450 huishoudens voor einde van het 
jaar bijna gehaald.  
Het eerste half jaar is geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat iedereen met een bijstandstuitkering een actueel plan van aanpak heeft. Daarnaast hebben we 
het afgelopen half jaar nagedacht over de toekomst van de Wet sociale werkvoorziening, zoals die door de GR Delta werd uitgevoerd. Dat leidde uiteindelijk 
tot het besluit om de GR Delta per 1 januari 2020 op te heffen. Verder zien we een stijging van het aantal trajecten van het Budgetadviescentrum. Meer 
mensen worden dus geholpen met een lichtere vorm van hulp. De verwachting is dat de uitgaven voor Participatie binnen bestaand budget blijven. 

 
Taakstelling budget jeugdhulp is haalbaar 
De opdracht van de gemeenteraad om in 2019 in totaal 200.000 euro minder uit te geven aan jeugdhulp dan in 2018 is op koers. Het aantal jeugdigen met 
jeugdhulp blijft stabiel, maar de kosten zijn net als vorig jaar lager. De specialistische zorg wordt minder intensief ingezet dan is toegewezen en hulp met 
verblijf neemt af. Daardoor wordt verwacht dat nog eens 300.000 euro extra wordt bespaard door daling van de kosten van 9,3 miljoen naar 9,0 miljoen euro.  
De verwijzingen door huisartsen zijn afgenomen, mede door de aanwezigheid van jeugdconsulenten in de huisartsenpraktijk. Er is meer contact tussen de 
verwijzers en de gemeente alvorens te beschikken.  

 
Toeloop Wmo-voorzieningen door invoering abonnementstarief 
Het afgelopen jaar is de individuele begeleiding iets toegenomen. Bij Ondersteuning Thuis zien we dit half jaar een sterkere toename. Het aantal aanvragen 
stijgt. Inwoners die particuliere hulp hadden ingeschakeld komen nu weer bij de gemeente voor ondersteuning. De belangrijkste verklaring hiervoor is de 
invoering van het abonnementstarief. Het abonnementstarief houdt in dat iedereen dezelfde eigen bijdrage betaalt onafhankelijk van inkomen of vermogen. 
Dit, en de vergrijzing in onze gemeente zullen leiden tot een toenemend beroep op het aantal Wmo-voorzieningen. Uit de resultaten van de 
cliënttevredenheidsonderzoek blijkt dat de meeste inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo tevreden zijn met de ondersteuning die ze krijgen en 
vinden dat ze snel geholpen zijn. 
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De staat van Lochem 
Het inwoneraantal van gemeente Lochem is stabiel, maar we zien wel dat de ontgroening en vergrijzing komende jaren verder toeneemt. De werkloosheid is 
gedaald. Het afgelopen half jaar is samen met een raadsdelegatie (PAK-traject), professionals en inwoners ingezoomd op preventie, waarbij we 
uitgangspunten en speerpunten hebben opgesteld voor een preventievisie die in het najaar zal worden vastgesteld.  
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1. Staat van Lochem  

1.1. Bevolking 
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De figuur Leeftijdsopbouw laat zien dat het aantal mensen in 
de gemeente stabiel is, maar dat het aandeel ouderen 
toeneemt en het aandeel jongeren licht daalt. Weliswaar is 
de categorie 0 t/m 17 jaar het afgelopen halfjaar met 1% 
toegenomen, op langere termijn verwachten we een verdere, 
geleidelijke daling. 
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In de eerste helft van 2019 zijn 7 statushouders gehuisvest. 
Daarmee liepen we achter op de taakstelling. We gaan 
voldoen aan de taakstelling voor het hele jaar omdat in de 
zomer en het najaar enkele grotere gezinnen gehuisvest 
worden. Dit is in lijn met de ervaring van de afgelopen jaren. 

Het aantal statushouders met een uitkering is de afgelopen 
periode gedaald. De intensieve begeleiding leidt tot 
resultaat. Middels de uitvoeringsagenda statushouders 
2019-2020 houden we deze inzet vast. Om de uitstroom 
verder te vergroten zetten we extra in op het aanhaken en 
begeleiden van werkgevers. Door nog meer aandacht voor 
de taalvaardigheid willen we ook de sociale deelname in de 
Lochemse samenleving verder verbeteren. 

1.2. Statushouders 
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1.3. Werk en Inkomen 

 

 2016 2017 2018 Andere weinig stedelijke 
gemeenten 2018 

Armoede 5,1% 5,8% - - 

Aantal banen per 1000 
inwoners 

561,4 647,6 587,5 570,6 

Netto Participatiegraad 
(definitie in hoofdstuk 4) 

64,2% 65,4% 66,3% 68,4% 

Werkloosheid 5,3% 4,1% 3,0% 3,2% 

Werkloze jongeren (tussen 
15 en 30 jaar) 

- 187 169 -  

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl, CBS, werk.nl  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkloosheid is verder gedaald in de afgelopen 
periode. Dit is in lijn met de aantrekkende 
economie. Ook het aantal werkloze jongeren 
tussen de 15 en 30 jaar daalde. In paragraaf 2.5 
gaan we verder in op cijfers rondom werk en 
inkomen, zoals uitkeringen. 

Het armoedepercentage wordt momenteel nog niet 
structureel gemeten. De meest recente cijfers zijn te 
vinden bij het CBS (2017). In dat jaar leefden 5,8% van 
de huishoudens in Lochem onder de armoedegrens. Dit 
ligt lager dan het landelijk percentage van 8,2%. Dit zijn 
4,6% van de inwoners en 5,7% van de kinderen. 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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1.4. Onderwijs 

 

 1 Oktober 2017 1 Oktober 

2018 

Aantal leerplichtige leerlingen 4128 3998 

Aantal leerlingen op basisscholen in 

Lochem* 

2514 2430 

Aantal Lochemse leerlingen op een 

reguliere basisschool* 

2550 2453 

Aantal Lochemse leerlingen op het 

Speciaal onderwijs en het Speciaal 

Basisonderwijs* 

53 67 

Aantal Lochemse leerlingen op het 

voorgezet onderwijs* 

2204 1834 

 Aantal Lochemse leerlingen op het 

Voortgezet Speciaal Onderwijs* 

99 114 

Kinderen in de categorie 

“achterstandsleerlingen” 

114 108 

Bron: DUO 

*Dit is inclusief de niet-leerplichtige leerlingen 

 

 

 

 

Voor leerlingenaantallen maken we gebruik van de 1 
oktobertelling van het onderwijs via DUO. In de 
volgende monitor geven we nieuwe cijfers op basis van 
1 oktober 2019. 

Het aantal leerlingen op basisscholen in gemeente 
Lochem daalt. Uit leerlingenprognoses kunnen we 
opmaken dat het aantal kinderen in het (basis)onderwijs 
komende jaren nog verder daalt.  
 
Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe indicator op basis 
waarvan de kans op onderwijsachterstanden wordt 
berekend. Het is dus nog niet bekend hoe de 1 
oktobertelling 2019 voor de onderwijsachterstanden 
eruit gaat zien. 

 

In het kader van passend onderwijs is het de bedoeling 
dat meer kinderen op een reguliere school in de buurt 
kunnen blijven. De eerste jaren zagen we flinke daling 
in het aantal verwijzingen naar vooral het SBO/SO, 
maar het aantal is (ook regionaal) weer toegenomen. 
Hier is geen eenduidige verklaring voor te geven. 
Samen met de gemeenten Brummen, Voorst en 
Zutphen zetten we in 2019-2020 pilots op waarbij we 
kijken hoe we jeugdhulp en onderwijs meer op elkaar 
kunnen laten aansluiten. Er worden gecombineerde 
hulpvormen op school meer ingezet en de 
aanwezigheid van de pedagogische kennis en kunde 
wordt versterkt.  
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Bron: art. 25 telling; Jaarverslag leerplicht Stedendriehoek; www.onderwijsincijfers.nl    

 

 

 

 

 

 

Bron: Yunio 

 

 

 

 

 

 Schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018 

 Voortijdig schoolverlaters 

zonder startkwalificatie  

1,0% (28 voortijdig 

schoolverlaters) 

1,1% (31 voortijdig 

schoolverlaters) 

Absoluut verzuim 19 14 

Relatief verzuim 165 161 

 2018-2 2019-1 

Aantal kinderen in Voor en 

vroegschoolse Educatie  

44 36 

Met leerplicht/RMC wordt steeds preventiever 
gewerkt. Met het Staring College en de GGD zetten 
we bijvoorbeeld in op ziekteverzuim onder 
leerlingen. Soms zijn bij ziekmeldingen twijfels over 
of er niet meer aan de hand is. De jeugdarts nodigt 
een leerling dan uit voor een gesprek. Over deze 
werkwijze hebben we in de eerste helft van 2019 
nieuwe afspraken gemaakt.  
 

http://www.onderwijsincijfers.nl/
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1.5. Welzijn 

 

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl, data van de gezondheidsmonitor van het RIVM en het CBS (afkickkliniekwijzer) 
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 2016 2018 Andere 

weinig 

stedelijke 

gemeenten 

2018 

Ervaren 

gezondheid 

7,6 7,65 7,63 

Het welbevinden van inwoners volgen we op basis van de landelijke indicator ‘ervaren gezondheid’ (bron: CBS). Het geeft een algemeen en positief beeld 
dat we in stand willen houden en verbeteren. Het afgelopen half jaar is samen met een raadsdelegatie (PAK-traject), professionals en inwoners ingezoomd 
op preventie. Dit resulteerde in een visie op preventie waarover de gemeenteraad in het najaar een besluit neemt. Er staat o.a. in welke thema’s we 
belangrijk vinden en welke uitgangspunten we hanteren om uitvoering te geven aan preventie. Op basis van uitvoeringsplannen werken we de preventievisie 
in 2020 verder uit met maatschappelijke partners.  

In 2019 komt een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid waarin we beschrijven hoe we in de gemeente Lochem aan de slag gaan met landelijke 
gezondheidsthema’s als alcohol, overgewicht, depressiepreventie en diabetes. Ook beschrijven we in deze nota hoe we omgaan met actuele ontwikkelingen 
zoals de relatie tussen een gezonde leefomgeving en de toekomstige omgevingswet 2021. Daarbij maken we gebruik van relevante uitkomsten uit de 
preventievisie. Een aandachtspunt is dat er gezondheidsverschillen zijn per wijk of doelgroep (bijv. jeugd of ouderen). Op basis van die inzichten kunnen 
gemeente en partners preventie-activiteiten gericht inzetten. Zo willen we met het JOGG het gezond gewicht onder jongeren stimuleren. Uit het GGD-
onderzoek Kindermonitor 2017 blijkt dat gemiddeld 11% van de kinderen van het basisonderwijs (5 tot 14 jaar) in de gemeente Lochem nog overgewicht 
heeft.  

 

 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Bron: Burgerpeiling 

 

Bron: Veilig Thuis 

 

Het aantal Advies en Ondersteuning door 
Veilig Thuis is bijna verdubbeld ten opzichte 
van de eerste helft van 2018 (van 36 naar 67). 
Dit is een trend in de hele regio, al is de stijging 
in Lochem wel groot. Het aantal daadwerkelijke 
meldingen over kindermishandeling is in 
Lochem echter afgenomen t.o.v.  de eerste 
helft van 2018. Dat is opmerkelijk, want 
regionaal steeg dit met 12%, en landelijk is dat 
nog meer. Een derde van de situaties betreft 
kindermishandeling en eenzelfde aantal gaat 
om andere vormen van geweld. 
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1.6. Sport & Maatschappelijke inzet 

 

 

 2017 2018 Andere weinig 
stedelijke 
gemeenten 2018 

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het 
aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 
jaar in de nabije omgeving 

72% 66% 61% 

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is met het 
aanbod aan sportvoorzieningen in de nabije omgeving 

81% 75% 75% 

Inwoners aangesloten bij sportvereniging 35,7% 35,3% - 

Betreft het 
percentage 
inwoners dat 
maatschappelij
ke inzet doet.  

In 2018 is als 
bron de 
burgerpeiling 
gebruikt en dat 
is vergeleken 
de cijfers van 
andere 
vergelijkbare 
gemeenten 

 

Er is gewerkt aan een Sportakkoord 
Lochem. Hierin worden nieuwe 
uitgangspunten op het gebied van sport 
en bewegen gezamenlijk met 
maatschappelijke partners geformuleerd. 
Naar verwachting is het Sportakkoord 
Lochem eind 2019 gereed. 

We hebben geen verklaring waarom de 
tevredenheid over speel- en 
sportvoorzieningen is veranderd, want 
het aanbod is niet gewijzigd. De 
tevredenheid is wel gelijk tot ten opzichte 
van andere gemeenten.  
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1.7. Mantelzorg & ouderen  

  2  

Bron: Burgerpeiling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Voor de continuïteit hanteren we in de Raadsmonitor de cijfers uit de Burgerpeiling. Het is ons bekend dat deze cijfers hoger uitvallen dan in het eenmalig rapport ‘Mantelzorg 

en Vrijwilligerswerk’ (2018), dat uitgevoerd is door Moventem. Daaruit blijkt immers dat 37% mantelzorg verleent (in de Burgerpeiling: 50%) en dat 18% overbelast is (in de 
Burgerpeiling: 36%). Een mogelijke verklaring voor deze verschillen kan zijn dat de Burgerpeiling een bredere definitie hanteert, namelijk het bieden van naastenzorg en ‘hoge 
belasting’ in plaats van overbelasting. De cijfers van vrijwilligerswerk zijn wel gelijk (63%). 
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 2019-1 

Aantal hulpvragen aan Steunpunt Mantelzorg 
(bedoeld voor mantelzorgers van alle 
leeftijden) 

476 

Ouderenadvies (bedoeld voor kortdurende 
hulpvragen van ouderen) 

248 

Thuiscoach Ouderen (aantal ouderen waar 
een thuiscoach wordt ingezet) 

40 

Het mantelzorgcompliment heeft een grotere bekendheid in 
de gemeente Lochem gekregen, waardoor het aantal 
aanvragen is gestegen (van 267 in 2015 naar 614 in 2018). 
Vanaf 2017 hebben we extra aandacht gegeven aan het 
mantelzorgcompliment onder de doelgroep jongeren. 
Hierdoor is ook het aantal jongeren dat gebruik maakt van het 
compliment groter geworden (van 94 in 2017 naar 110 in  
2018).  
 

De gemeente Lochem kent een relatief grote groep ouderen: 
20% is 65-80 jaar (landelijk: 14%) en 7% is 80+ ( landelijk: 5%). 
De komende 20 jaar neemt deze vergrijzing verder toe. Een 
aandachtspunt is dat het aantal mensen met dementie de 
komende 20 jaar ongeveer verdubbelt in Lochem (bron: 
Alzheimer.nl). Vooral de oudere ouderen doen een groot beroep 
op zorg. Een deel van hen is ‘kwetsbaar’ en kent een 
opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale 
tekorten in het functioneren. Dit vergroot de kans op 
functiebeperkingen, ziekenhuis/verpleeghuis opname of 
overlijden.  

 



15 
 

2. Maatwerkvoorzieningen 

2.1. Aantal contacten telefoondienst en aantal huisbezoeken Wmo ’t Baken 

  

 2019-1 

Aantal contacten telefoondienst ’t 

Baken (2
e
 kwartaal 2019) 

2158 

Aantal huisbezoeken Wmo 367 

Sinds het einde van het eerste kwartaal 2019 
worden het aantal contacten met de 
telefoondienst van ’t Baken gemeten. In het 
tweede kwartaal waren dit er circa 2100. 

Het aantal huisbezoeken Wmo is ongeveer gelijk 
met vorig jaar. 
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2.2. Aantal lopende toewijzingen Wmo 

 * Zorg in natura 

 

 

 

 

 

 

 1 juli 2018   
1 januari 

2019   1 juli 2019   

  Totaal ZIN* PGB Totaal ZIN PGB Totaal ZIN PGB 

Ondersteuning Thuis 442 408 34 470 445 25 569 541 28 

Begeleiding (hulp bij dagelijkse taken) 153 137 16 168 152 16 173 157 16 

Persoonlijke verzorging 5 5 0 5 5 0 6 4 2 

Dagbesteding 108 101 7 112 107 5 118 114 4 

Vervoersdiensten (pashouders PlusOV) 1049 1049 0 1065 1065 0 1085 1085 0 

Rolstoelen 321 321 0 319 319 0 313 313 0 

Vervoersvoorzieningen (Scootmobielen, driewielers) 198 198 0 182 182 0 206 205 1 

Woonvoorzieningen 160 160 0 161 161 0 174 172 2 

Wmo Totaal 2436 2379 57 2482 2436 46 2644 2591 53 

Waarvan unieke BSN Totaal -   -   1716   

Er is een duidelijke stijging te zien in het aantal maatwerkvoorzieningen voor dienstverlening vanuit de Wmo. De dagbesteding is 
de afgelopen jaren redelijk op hetzelfde niveau gebleven, schommelend tussen 108 en 118 vanaf 2015. De individuele begeleiding 
is met name in het afgelopen jaar gestegen. Ondersteuning Thuis is het sterkst gestegen. De belangrijkste verklaring hiervoor is de 
invoering van het abonnementstarief. Het aantal aanvragen neemt toe, inwoners die particuliere hulp hadden ingeschakeld komen 
nu weer bij de gemeente voor ondersteuning.  In de rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen is geen duidelijke 
trend te zien. Vanwege de vergrijzing en het abonnementstarief zal ook in de toekomst een toenemend beroep op 
maatwerkvoorzieningen gedaan worden.  
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2.3. Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo & Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

  

 Juni 2017 Juni 2018 Juni 2019 

Ik wist waar ik moest zijn met mijn  

hulpvraag 

74% 74% 76% 

Ik werd snel geholpen 57% 60% 70% 

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning 
die ik krijg goed 

74% 80% 85% 

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn 
hulpvraag 

77% 82% 86% 

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik 
beter de dingen doen die ik wil 

71% 72% 78% 

Door de ondersteuning die ik krijg kan ik 
mij beter redden 

82% 82% 83% 

Door de ondersteuning die ik krijg heb ik 
een betere kwaliteit van leven 

77% 77% 80% 

 2018-2 2019-1 

Beschermd wonen 6 6 

Maatschappelijke opvang 2 0 

De meeste inwoners die 
ondersteuning vanuit de Wmo krijgen 
zijn tevreden met de ondersteuning 
die ze krijgen en vinden ook dat ze 
snel geholpen zijn. Acht op de tien 
inwoners kan door de ondersteuning 
beter de dingen doen die ze willen, 
zich beter redden en hebben 
daardoor een betere kwaliteit van 
leven. Bovendien vindt meer dan 80% 
van de inwoners de ondersteuning 
goed en passend bij de hulpvraag. Dit 
jaar is het onderzoek door een ander 
bureau (Moventem) uitgevoerd. Er 
zijn meer mensen bevraagd en de 
respons is hoger. Meer inwoners met 
andere producten dan OT hebben 
deelgenomen aan het onderzoek. 

 

In de eerste helft van 2019 heeft geen van de 
inwoners gebruik gemaakt van maatschappelijke 
opvang. Er zijn 6 inwoners uit de gemeente 
Lochem die beschermd wonen in Lochem of elders 
binnen onze regio. 
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Het aantal jeugdigen in Jeugdbescherming schommelt 
maar laat wel een dalende trend zien, wat ook het doel is 
van o.a. invoering van de beschermingstafel. Het aantal 
jeugdigen met reclassering is halverwege het jaar lager 
maar is jaarlijks steeds toch circa 20. Jeugdigen met 
verblijf zijn er iets minder door beperkte instroom bij 
Intermetzo en iets meer bij andere aanbieders. Dit duidt 
op minder voogdijkinderen van elders en meer Lochemse 
kinderen naar verblijf. Een nadere analyse komt in de 
volgende monitor. 

 

2.4. Jeugd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Jeugd met een
maatwerkvoorziening
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Jeugd met Jeugdhulp 

 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 

Jeugdigen in 

Jeugdbescherming 

0,8% 1,2% (91 

jeugdigen) 

0,8% (51 

jeugdigen) 

1% (64 

jeugdigen) 

0,8% (57 

jeugdigen) 

Jeugdigen met 

reclassering 

0,3% 0,3% (19 

jeugdigen) 

0,2% (11 

jeugdigen) 

0,3% (20 

jeugdigen) 

0,2% (16 

jeugdigen) 

Jeugdigen met 

verblijf 

92 128 101 127 96 

Het aantal jeugdigen is ten opzichte van 2018-1 vrijwel gelijk, 
want inclusief Jeugdbeschermingscliënten waren er toen 
643. De fluctuaties in aantallen komen doordat een deel van 
het cliëntenbestand tot twee keer toe aan het einde van het 
jaar is afgesloten en opnieuw is opgestart, waarbij er minder 
is ingestroomd dan aan het eind van het jaar is afgerond. Het 
gaat hierbij om de afsluiting van alle GGZ-producten op 31 
december 2017 en de start van de nieuwe 
productenstructuur op 1 januari 2019. 

Het percentage jeugd met jeugdhulp is vrijwel gelijk gebleven 
met vorig jaar (9,1% - 1

e
 helft 2018), het ligt onder het 

landelijk gemiddelde. 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-1 Aantal jeugdigen Indicaties 

Behandeling (S)GGZ 298 323 

Begeleiding 102 120 

 2018-2 2019-1 

Lopende  PGB 14 19 

 2018-1 2018-2 2019-1 

Leerlingenvervoer 
(aantallen) 

106 126 119 

In deze paragraaf worden de meeste hulpvormen getoond 
maar dus niet alle. Sinds 2019 is er een nieuwe 
raamovereenkomst. De daghulp/dagbesteding producten 
vallen nu onder de producten ‘begeleiding’ en de (S)GGZ. 
Hoewel stapeling van meerdere vormen van zorg minder 
mogelijk is, komt het nog wel soms voor. Daarom is het totaal 
aantal indicaties hoger dan het aantal jeugdigen.  

Het aantal jeugdigen met een PGB is met enkele nieuwe 
aanmeldingen gestegen terwijl lopende zaken (nog) niet 
zijn afgesloten. Eind van dit jaar is te zien of deze stijging 
een nieuwe trend is. 

 

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal leerlingen 
met leerlingenvervoer licht gestegen. Dit komt vooral door 
de stijging van het aantal jeugdigen dat naar het (V)SO 
gaan.  
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 Stroom 1: Personen met veelal 

zorgachtergrond, waarbij toeleiding tot werk 

lastig is 

Stroom 2: Personen kunnen alleen met 

structurele hulp aan het werk 

Stroom 3: Personen kunnen met gerichte hulp 

aan het werk 

Stroom 4: Personen kunnen op korte termijn 

aan het werk 

 

2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Huishoudens met een
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Huishoudens met een bijstandsuitkering 

37% 

41% 

19% 

3% 

Huishoudens met een bijstandsuitkering, 
onderscheiden naar stroom 

Stroom 1 Stroom 2 Stroom 3 Stroom 4

2.5. Participatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal huishoudens met een 
bijstandsuitkering is in de 1

e
 helft van 2019 

gedaald met 15 naar 453. Hiermee ligt het 
aantal uitkeringen in lijn met de doelstelling 
van 450 voor eind 2019. De verwachting is 
dat deze doelstelling wordt gehaald. 

Van de 453 bijstandsuitkeringen zijn er 90 
statushouder. 
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2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Personen met een
lopend re-

integratietraject
390 394 364 280
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Personen met een lopend re-integratietraject 
(actieve begeleiding naar uitstroom) 

2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Uitstroom uit de bijstand
(absoluut)

60 71 52 67 57
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Uitstroom uit de bijstand (absoluut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019-1 

Aantal personen met Wsw-indicatie 104 

Aantal loonkostensubsidies 30 (allemaal op grond van 
Participatiewet) 

Alle Lochemse uitkeringsgerechtigden kunnen per 1 januari 2019 
terecht bij de consulenten werk en inkomen van ’t Baken. Het eerste 
half jaar is geïnvesteerd om onze inwoners met een uitkering te 
leren kennen en ervoor te zorgen dat iedereen een actueel plan van 
aanpak (reintegratietraject) heeft. Dat is een belangrijke 
randvoorwaarde voor een effectieve ondersteuning in de komende 
periode.   

De uitstroom uit de bijstand gebeurt meestal door het aanvaarden 
van arbeid in loondienst, maar ook door verhuizing en pensioen.  

 

Het afgelopen jaar hebben we samen met de gemeenten 
Bronckhorst en Voorst nagedacht over de toekomst van de 
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zoals die door de GR 
Delta werd uitgevoerd. Dat leidde uiteindelijk tot het besluit 
op 23 april 2019 om de GR Delta per 1 januari 2020 op te 
heffen. In de eerste helft van 2019 hebben we ook 
nagedacht over hoe de uitvoering er vanaf 1 januari 2020 
moet gaan uitzien. Op 11 juni is besloten te kiezen voor het 
scenario ‘eigen regie’ waarin we de frontoffice-taken zelf 
gaan uitvoeren en de backoffice-taken op onderdelen gaan 
inkopen. Dit scenario wordt in het tweede deel van 2019 
verder uitgewerkt en ingevoerd. Alles is erop gericht dat 
onze inwoners die vallen onder de Wsw  hier zo min 
mogelijk last van hebben. De meeste komen in dienst bij de 
gemeente, maar blijven gewoon werken waar ze nu ook 
werken.   
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Voorzieningen
check; 

67 

Hulp met 
formulieren; 

32 

Budgetadviescentrum  
Totaal 99 in 2019-1 

Voorzieningencheck Hulp met formulieren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018-2 2019-1 

Aantal huishoudens met een 
schuldhulpverleningstraject 

327 284 

2017-2 2018-1 2018-2 2019-1

Aantal personen met een
minimaregeling

855 504 788 603
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Aantal personen met een minimaregeling 

Er zijn verschillende minimaregelingen zoals o.a.: 
computerregeling, bijzondere bijstand, indirecte 
schoolkosten. De toename in het tweede halfjaar is te 
verklaren doordat bijzondere kosten zich in de loop van het 
jaar voordoen.  

Het aantal huishoudens met een 
schuldhulpverleningstraject is gedaald terwijl het aantal 
trajecten bij het budgetadviescentrum is gestegen. Dit is  
een resultaat van de uitvoeringsagenda 
schulddienstverlening. Het doel is om ’t Baken (nog meer) 
te positioneren als het toegangs- en coördinatiepunt voor 
inwoners en, bij schulden, inwoners direct aan te melden 
bij het budgetadviescentrum (BEL) voor een intake. 
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3. Financiën  

In onderstaand overzicht zijn voor toewijzingen vanuit de drie deeldomeinen Jeugd, Wmo en Participatie de prognoses van de uitgaven 2019 afgezet tegen 
het begrote budgetten 2019. Het betreft hier een prognose van de tot nu toe bekende gegevens met als peildatum 1 juli 2019 met een doorkijk voor heel 
2019.  
 
In de tabellen die hierna volgen staan de begrote jaarbedragen en prognoses van de werkelijke uitgaven  (peildatum 01-07--2019) voor Jeugd, Wmo en 
Participatie. 
 

3.1. Wmo 

Tabel Overzicht geprognosticeerde budgetrealisatie Wmo 2019 

Omschrijving Budget 

2019 

Prognose uitgaven Verwacht resultaat 

 

Wmo dienstverlening    

Begeleiding en dagbesteding (ZIN & PGB) 2.175.000 2.045.000 130.000 

Ondersteuning Thuis (ZIN & PGB) 1.610.000                                                      2.115.000 -505.000 

Wmo maatwerkvoorzieningen    

Woonvoorzieningen 250.000 270.000 -20.000 

Rolstoelen 210.000 330.000 -120.000 

Vervoer 346.000 205.000 141.000 

    

Wmo Uitvoering van de wet (o.a. 
cliëntervaringsonderzoek) 

94.000 94.000 0 

Wmo Eigen bijdrage -140.000 -190.000                                            50.000 

    

Totaal 4.545.000 4.869.000 -324.000 

 

 



24 
 

Toelichting Wmo 

Voor begeleiding en dagbesteding verwachten we minder uitgaven dan begroot voor 2019. Voor Ondersteuning Thuis is de verwachte overschrijding € 
505.000. Beide inschattingen zijn op basis van een verzilvering van de huidige indicaties die we ook in 2018 zagen (76% voor begeleiding en 93% voor OT). 
Hierin zit nog veel onzekerheid. Het aantal inwoners met Begeleiding en Dagbesteding is licht gestegen. Het aantal cliënten met  Ondersteuning Thuis is 
waarschijnlijk in verband met de verlaging van de eigen bijdrage door het abonnementstarief met 21% gestegen en daardoor stijgen de kosten ook. Het Rijk 
heeft de gemeenten verplicht een vast abonnementstarief in te voeren voor de Wmo. We mogen de eigen bijdrage niet meer berekenen aan de hand van 
iemands inkomen en dat maakt dat mensen die tot voor kort zelf huishoudelijke hulp betaalden, nu hulp via de gemeente aanvragen tegen de vaste eigen 
bijdrage. We hebben rekening gehouden met een toename van 10% in de begroting. De toename lijkt nu aanzienlijk groter te zijn. Voor WRV lijken we in 
totaal ongeveer uit te komen met het budget. Hier zien we ook een lichte stijging van het aantal cliënten. 

. 

3.2. Jeugd 

Tabel Overzicht geprognosticeerde budgetrealisatie Jeugd 2019 

Omschrijving Budget 
2019 

Prognose uitgaven Verwacht resultaat 
 

Jeugdhulp Zorg in Natura 8.297.000 8.050.000 247.000 

Jeugd Persoonsgebonden budget 550.000 400.000 150.000 

Jeugdhulp vervoer 33.000 50.000 -17.000 

Jeugdhulp Maatwerkcontracten 80.000 110.000 -30.000 

Jeugdhulp Spoed 22.000 22.000 0 

Jeugdhulp Veilig Thuis 111.000 111.000 0 

Jeugdhulp lokaal beleid 72.500 72.500 0 

Jeugdhulp Uitvoeringskosten 162.500 162.500 0 

Totaal 9.328.000               8.978.000 350.000 

 
Toelichting Jeugd budget versus realisatie 
Dit jaar is door de raad een taak gesteld om met €200.000 minder uit te komen dan in 2018. Met inzet van acties conform een plan van aanpak, verwachtten 
we al dat het budget van 9,3 miljoen voldoende zou zijn. Op basis van de toegewezen zorg tot medio juli, denken we 3,5 ton minder uit te geven aan 
jeugdhulp dan begroot. Dit komt enerzijds door een beter inzicht in de gegevens en anderzijds door onderstaande verschuiving in de zorgvraag, mogelijk 
onder invloed  van een aantal genomen maatregelen. 

Voor Jeugdhulp Zorg in Natura wordt een lager factureringspercentage gehanteerd dan in 2018. Toen bleek namelijk vooral de specialistische ggz minder te 
factureren dan was toe gewezen.  
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Het positieve effect op het totale budget kan door een aantal andere factoren in het tweede half jaar worden gedempt. Slechts enkele extra toewijzingen van 
verblijfsvoorzieningen of andere specialistische zorg, kunnen een paar ton schelen.  

De kosten Jeugdhulp PGB laten hetzelfde beeld zien als in 2018 dat er minder wordt toegekend omdat er vaker voor wordt gekozen gebruik te maken van 
Zorg in Natura. Ook bij PGB wordt minder gebruikt dan is toegekend. Gezien deze trend verwachten wij  150.000 euro minder uit te geven dan begroot. 

Jeugdhulp vervoer is nu als aparte post  zichtbaar gemaakt om dit specifieker te kunnen volgen. Dit is specifiek vervoer buiten PlusOV om verzorgt door 
ouders zelf of door lokale vervoerders.  Het wordt meer ingezet dan vorig jaar wat samen kan hangen met het toekennen van meer maatwerk.  

Ook bij Jeugdhulp Maatwerkcontracten zien we een toename. Dat zijn vaak kleinere contracten buiten de regionale raamovereenkomst, om een cliënt een 
beter passend hulpaanbod te kunnen bieden. Het effect op kwaliteit en kosten van dit instrument wordt gemonitord. 

 

3.3. Participatie 

Tabel Overzicht geprognosticeerde budgetrealisatie Participatie 2019 

Omschrijving Budget 
2019 

Prognose uitgaven Verwacht resultaat 
 

Wet werk en bijstand < 65 jaar (BUIG) 6.700.000 6.553.000 147.000 

Bijzondere bijstand 669.000 695.000 - 26.000 

Bijstand aan zelfstandigen 118.000 70.000 48.000 

Minimabeleid (incl. tegemoetkoming zorgkosten) 656.000 598.000 58.000 

Wsw 2.836.000 2.801.000 35.000 

Totaal  10.979.000 10.717.000 262.000 

 
 
Toelichting Participatie 
De uitkeringslasten vanuit de Wet werk en bijstand blijven binnen beschikbaar gesteld budget maar zijn toch hoger dan verwacht. De ambitie voor 2019 is om 
de uitgaven te beperken tot € 6.338.000 (dit bedrag staat gelijk aan 450 uitkeringen). De verwachte realisatie voor 2019 is € 6.553.000 en daarmee € 215.000 
hoger dan de ambitie, maar blijft wel binnen beschikbaar budget. Deze hogere realisatie komt door een hoger aantal uitkeringen dan verwacht. Vanaf het 
voorjaar van 2019 is er wel een dalende trend waarneembaar in het aantal uitkeringen. De verwachting is dat deze dalende trend doorzet en dat de kosten op 
termijn verder omlaag kunnen. 
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De verwachte uitgaven aan de Bijzondere bijstand en Bijstand aan zelfstandigen liggen in lijn met de begrote bedragen. De uitgaven voor het Minimabeleid 
vallen lager uit, omdat het aantal inwoners dat gebruik maakt van de tegemoetkoming zorgkosten en de individuele studietoeslag minder is gestegen dan 
verwacht. 
 
 
 
 
 
 

3.4. Totalen Sociaal Domein 

 

In onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde totale uitgaven over 2019 gezien.  
 
Tabel 4. Overzicht geprognotiseerde budgetrealisatie totalen 

Omschrijving Budget 
2019 

Prognose uitgaven Verwacht resultaat 

Wmo 4.545.000 4.869.000 -324.000 

Jeugd 9.328.000               8.978.000 350.000 

Participatie 10.979.000 10.717.000 262.000 

Totaal  24.852.000 24.564.000 
 

288.000 

 

Toelichting Sociaal Domein 

Het verwachte overschot van jeugd en participatie minus het tekort van Wmo geeft een prognose van een positief resultaat van bijna 3 ton. 

Dit wordt in de BURAP 2019 verwerkt.  
Pas in de jaarrekening 2019 ( die verschijnt in de zomer 2020) kan een definitieve conclusie worden getrokken. 
Een deel van dit overschot op de huidige drie begrotingen samen kan structureel blijken te zijn. 
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4. Ontwikkelagenda en definities 

4.1. Ontwikkelagenda 

In de ontwikkelagenda worden indicatoren opgenomen die we wel wilden opnemen in deze versie, maar wat niet mogelijk bleek vanwege de moeilijke 

verkrijgbaarheid, onbetrouwbare gegevens of andere redenen. Hieronder lichten we de reden toe dat we deze indicatoren niet hebben opgenomen en de 

verwachting wanneer we deze wel op gaan nemen. 

Indicator Reden Verwachting 

Laaggeletterdheid Het wordt nu nog niet expliciet gemeten. Raadsmonitor 2
e
 helft 2019 

Aantal consultaties door professionals aan inwoners Het wordt nog niet op een manier geregistreerd 

waarmee betrouwbare informatie uit het systeem 

kan worden gehaald. Er wordt onderzocht hoe dit 

wel op een bruikbare manier geregistreerd kan 

worden. 

Raadsmonitor 2
e
 helft 2019 

Termijn tussen melding bij Toegang en eerste 

gesprek 

Nu kan het nog niet in het systeem worden 

vastgelegd. Daarvoor is een aanpassing door de 

leverancier nodig (van het gehele pakket). 

Vermoedelijk gebeurt dit eind dit jaar. 

Raadsmonitor 1
e
 helft 2020 

Termijn van afhandeling toewijzing en beschikking Idem Idem 

Aantal werkgevers dat deelneemt aan het 

werkgeversservicepunt en hun tevredenheid met 

werkgeversservicepunt 

De cijfers zijn nog niet volledig en we weten niet 

precies wat de behoefte is van de raad omtrent deze 

indicator en hoe breed we dit moeten zien (gaat het 

alleen om contacten met bedrijven of meer). Voor 

het meten van de tevredenheid zouden we een 

vragenlijst moeten opstellen. 

Nu nog niet te bepalen. Dit is afhankelijk van de 

precieze behoefte van de raad.  

Percentage cliënten met 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur Zolang ’t Baken nog met 3 systemen (Suite, Gidso, 

Carel) werkt, is het zeer lastig of zelfs niet mogelijk 

om deze indicator uit die 3 systemen te halen. We 

zijn wel aan het kijken hoe we gegevens handmatig 

Raadsmonitor 1
e
 helft 2020 
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kunnen koppelen.  

Stapeling zorgvragen  Dit is mogelijk, maar kunnen we nu nog niet uit EV 

analytics (KWIZ) halen, omdat de cijfers nog niet 

compleet zijn. 

Raadsmonitor 1
e
 helft 2020 

Uitwerking preventie/algemene voorzieningen De preventievisie verschijnt in het najaar. Dan zijn 

we in staat om de algemene voorzieningen, die nu 

worden ingezet, te vermelden met het behaalde 

effect, en nieuwe preventieve activiteiten te 

benoemen. 

Raadsmonitor 2
e
 helft 2019 

 

4.2. Definities 

De staat van Lochem 

Weinig stedelijk: 500-1000 adressen per km2 

Armoede: Het percentage particuliere huishoudens onder de lage-inkomensgrens.  

Aantal banen per 1.000 inwoners: Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De 

indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar. 

Netto Participatiegraad: Het percentage van de beroepsgeschikte bevolking dat daadwerkelijk een betaalde baan heeft. 

Werkloosheid: De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. Deze definitie heeft betrekking op personen 

die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). 

Werkloze jongeren: Het aantal werkloze jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar. 

Aantal leerplichtige leerlingen: Het aantal leerlingen dat leerplichtig is (5 tot en met 17 jaar). Hierbij zitten ook leerlingen met een kwalificatieplicht. De 

kwalificatieplicht geldt (volgend op de leerplicht) voor de leerlingen/studenten die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie (havo-, of vwo-diploma of 

diploma vanaf mbo niveau 2) hebben behaald. 

Aantal leerlingen op basisscholen in Lochem: Het aantal leerlingen dat naar basisscholen binnen gemeente Lochem gaat. 

Aantal Lochemse leerlingen op een reguliere basisschool: Het aantal leerlingen uit gemeente Lochem dat naar een basisschool gaat. 

Aantal Lochemse leerlingen op het voortgezet onderwijs: Het aantal leerlingen uit gemeente Lochem dat naar een middelbare school gaat. 

Leerlingen in SO: Speciaal onderwijs: leerlingen die lichamelijk, zintuigelijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of 

gedragsproblemen hebben. 

Leerlingen in SBO: Scholen die onder regulier onderwijs vallen, maar onderwijs bieden aan leerlingen die zich op een reguliere basisschool niet redden. 

Kleinere klassen, rustig klaslokaal, etc. 
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Leerlingen in VSO: leerlingen die lichamelijk, zintuigelijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen 

hebben. 

Achterstandsleerlingen: Het percentage leerlingen dat ouders heeft met ene opleidingsniveau dat niet hoger is dan vmbo-kader. 

Absoluut verzuim: Aantal leerplichtige kinderen, woonachtig in gemeente Lochem, dat niet bij een school of instelling stat ingeschreven. 

Relatief verzuim: Aantal leerlingen waarover een school heeft gemeld dat ze binnen een periode van vier opeenvolgende lesweken minimaal zestien uur 

ongeoorloofd hebben verzuimd. 

Vrijstelling: Aantal vrijstellingen van onderwijs die zijn verleend aan leerplichtige leerlingen. 

VSV-ers zonder startkwalificatie: Percentage jongeren van 12 tot 23 jaar dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten heeft ten opzichte van het aantal 

onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staat (Startkwalificatie: havo, vwo of minimaal mbo-2 diploma). 

Aantal kinderen met VVE: Het aantal kinderen dat gebruik gemaakt heeft van de Voor- en Vroegschoolse Educatie 

Psychische problematiek: Percentage personen dat een declaratie heeft voor: basis GGZ, gespecialiseerde GGZ zorg, langdurige GGZ zorg en/of 

geneesmiddelen POH-GGZ bij de huisarts. 

Overgewicht: Percentage personen ouder dan 19 jaar met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger. 

Diabetes: Percentage personen met diabetes type I of II. 

Roken: Percentage personen dat rookt (volwassenen 19+) 

Overmatige drinker: Een overmatige drinker is gedefinieerd als het meer drinken dan 21 glazen per week voor mannen, en meer dan 14 glazen per week 

voor vrouwen. 

Ervaren gezondheid: het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven over hun eigen gezondheid. 

Afwezigheid van eenzaamheid: Het percentage inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart. 

Behoefte aan meer contact: Het percentage inwoners dat te kennen geeft te weinig betekenisvolle sociale contacten te hebben buiten het eigen 

huishouden. 

Kwetsbaren: Het percentage inwoners (18+) dat als 'kwetsbaar' aangemerkt kan worden. Kwetsbare personen zijn mensen waarbij de betekenisvolle 

participatie én individueel welzijn relatief laag zijn. 

Inwoners in een zorgwekkende situatie: Percentage van de volwassen Nederlanders dat als Zorgwekkend kan worden aangemerkt. Zorgwekkend zijn 

personen waarbij zowel de betekenisvolle participatie als individueel welzijn ver onder het gemiddelde liggen. 

Meldingen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld: Melding en Veiligheidsbeoordeling. Met het doen van een melding draagt de melder de 

verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid van de directbetrokkenen over aan Veilig Thuis. Veilig Thuis komt in de positie om signalen uit verschillende 

bronnen te verbinden met de melding en kan zodoende een inschatting maken van de actuele en structurele onveiligheid van betreffende personen.  

Advies en Ondersteuning Kindermishandeling en Huiselijk Geweld: Een advies is een telefonisch en/of persoonlijk gesprek met een direct betrokkene, 

omstander of professionals met tips en aanwijzingen om de situatie van HG/KM in beeld te brengen zodat de adviesvrager de stappen kan zetten om het 

geweld te doorbreken en veiligheid te herstellen. Gezamenlijk wordt ingeschat of dat advies voldoende is. Bij ondersteuning zijn meerdere contactmomenten 

nodig, op verzoek van de adviesvrager of op advies van VT, om het resultaat te bereiken dat de adviesvrager zelf verder kan handelen in situaties van HG/KM 

Hulp aan buren: Het percentage inwoners dat zich inzet voor buren. 
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Aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie: Het percentage inwoners dat aandacht heeft voor buren in een zorgwekkende situatie (eenzaamheid, 

zelfverwaarlozing of andere probleemsituatie). 

Verenigingsleven: Het percentage inwoners dat actief is in het verenigingsleven (laatste 12 maanden). 

Vrijwilligerswerk: Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet (laatste 12 maanden). 

Mantelzorg: Het percentage inwoners dat zorg aan een hulpbehoevende naaste verleent  (laatste 12 maanden). 

Overbelasting van mantelzorgers: Het percentage inwoners dat zich belemmerd voelt in zijn of haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een 

hulpbehoevende naaste (% soms/vaak). 

Mantelzorg advies en ondersteuning: Het Steunpunt Mantelzorg heeft als taak mantelzorgers en de nabije omgeving te informeren, te ondersteunen en te 

waarderen, zodat zij beter in staat zijn om zorgtaken te kunnen (en blijven) vervullen.  

Ouderenadvies: Informatie en voorlichting geven aan vitale en kwetsbare ouderen, en begeleiden in het vinden van een passende oplossing op het gebied 
van wonen, welzijn, financiën, mobiliteit en zorg.  
Thuiscoach ouderen: De Thuiscoach ouderen heeft als doel om op preventieve en laagdrempelige wijze zicht te houden op een probleemsituatie zodat 
indien nodig snel opgeschaald kan worden door het inschakelen van specialistische hulp/zorg. De Thuiscoach coacht de inwoner in het versterken van diens 
netwerk, waardoor de cliënt langer zelf regie kan blijven houden over het leven.  
 

Maatwerkvoorzieningen 

Stroom 1: Personen met veelal zorgachtergrond, waarbij toeleiding tot werk lastig is 

Stroom 2: Personen kunnen alleen met structurele hulp aan het werk 

Stroom 3: Personen kunnen met gerichte hulp aan het werk 

Stroom 4: Personen kunnen op korte termijn aan het werk 

 

Minimaregeling: Het aantal personen dat gebruikmaakt van een of meer minimaregelingen. Dit betreffen bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, 

Meedoenregeling, indirecte schoolkosten, computerregeling en tegemoetkoming zorgkosten. 


