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Voorwoord 

Voor u ligt het programma ‘de Sociale Koers’ waarin de gemeente haar prioriteiten 
voor de komende 4 jaar heeft vastgelegd. Met het uitvoeren van het programma Soci-
ale Kracht 2017-2020, is veel ervaring opgedaan binnen het sociaal domein. Ervarin-
gen die de komende jaren kunnen worden benut om te borgen wat we hebben bereikt 
en te verbeteren waar dat kan en nodig is.

De Sociale Koers is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de inwoners, 
belangenbehartigers, gemeenteraad en maatschappelijke partners in Houten. We zijn 
heel blij dat zoveel Houtenaren betrokken zijn geweest bij de totstandkoming en willen 
hen daar hartelijk voor bedanken.

Er gaat heel veel goed in Houten. We hebben een krachtige, sociale samenleving 
waarin het goed wonen en verblijven is. Mensen kijken naar elkaar om, voelen zich 
gezond en zijn tevreden over de voorzieningen in het sociaal domein. Het is onze 
overtuiging dat we elkaar nodig hebben. Er gebeurt al ontzettend veel moois; in buur-
ten, op verenigingen en bij organisaties. Inwoners ondersteunen elkaar en zetten zich 
in via vrijwilligerswerk. 

Ook constateren we dat nog veel inwoners op achterstand staan en een steuntje in de 
rug nodig hebben. Omdat ons leidende principe blijft ‘dat iedereen mee doet’ willen we 
ons hiervoor met kracht blijven inzetten.

Om dat zo efficiënt mogelijk te doen, is in deze Sociale Koers een aantal aflopende 
beleidskaders voor Jeugd, WMO, werk, onderwijs en gezondheid samengebracht. Dat 
is nodig omdat er grote behoefte is om onderwerpen integraal op te pakken en te be-
naderen. Vooral vanuit het perspectief van de inwoner: een aanpak met aandacht voor 
alle leefgebieden en vraagstukken waar de inwoner mee worstelt, maar ook vanuit het 
perspectief van de professional: samenwerken om werkwijzen en expertisen op elkaar 
af te stemmen. Hierdoor kan niet alleen de meest efficiënte aanpak worden gereali-
seerd, maar kunnen ook de kosten in de hand worden gehouden.

Want de kosten van onze inspanningen staan onder druk. Te krappe budgetten vanuit 
de Rijksoverheid en te dure voorzieningen voor het in stand houden van onze activitei-
ten in het sociale domein geven spanning. Dit noopt tot het maken van keuzes. Vaak 
een keuze tussen verschillende en soms tegenstrijdige belangen.

Met het opnieuw bepalen van de koers zijn we in staat om het mooie in Houten te  
behouden en de inwoner die de hulp nodig heeft die ook krijgt. 

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Wethouder Kees van Dalen  
(gezondheid, welzijn en jeugd)
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Hoofdstuk 1: Aanleiding en kern Sociale Koers

Waarom een nieuwe Sociale Koers?
Met de invoering van de Participatiewet, de nieuwe Wmo en de Jeugdwet per 1   
januari 2015 is het sociaal domein in één klap het grootste domein binnen het taken-
pakket van gemeenten geworden, zowel financieel als inhoudelijk. Deze transitie is in 
Houten relatief rustig verlopen, waarin de gemeente organisatorisch en financieel op 
orde was en de inwoners adequaat ondersteund werden. 
In het programma  Sociale Kracht 2017-2020 hebben we de verdere transformatie 
voortgezet. Binnen dit programma zijn pilots en innovaties uitgevoerd om deze  
overgang te ondersteunen (zie bijlage: Eindconclusie Programma Sociale Kracht 
2017-2020). Hiermee hebben we een goede basis gelegd voor onze inwoners. 
De opgedane ervaringen gebruiken we nu weer voor de nieuwe grote opgaven in het 
sociaal domein, die meerdere  leefgebieden van onze inwoners raken. Om samen te 
werken over deze leefgebieden heen, hebben we een nieuw overstijgend en integraal 
kader nodig. In de Sociale Koers 2020-2023, integreren we de aflopende bestaande 
beleidskaders Wmo, Jeugd en Onderwijs, het gezondheidsbeleid, het kader  
‘Lekstroom werkt/Meedoen naar Vermogen’ en het Programma Sociale Kracht. We 
borgen in deze koers hetgeen we in de transitie en een deel van de transformatie  
hebben bereikt en zullen nog efficiënter te werk gaan. 
Voor een transformatie van deze omvang en over zoveel leefgebieden is vooral  
gedragsverandering nodig bij zowel professionals als inwoners. We vragen van  
partners en zorgaanbieders effectiever en efficiënter samen te werken. Van inwoners 
vragen we meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Maar mensen die 
door het ijs dreigen te zakken kunnen rekenen op ondersteuning. Door preventieve 
acties proberen we dit wel te voorkomen.

Wij staan voor de uitdaging om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden voor die 
inwoners die het echt nodig hebben. We gaan dit bereiken door te investeren in   
preventie, voorzien in goede basisvoorzieningen en kosten beheersende maatregelen 
in te voeren.

Dit kunnen we niet allemaal tegelijkertijd oppakken. Samen met onze partners en 
zorgaanbieders gaan we jaarlijks kijken waar de prioriteiten moeten liggen. In de  
jaarlijkse uitvoeringsplannen komen de prioriteiten terug, waarbij altijd ruimte is om in 
te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Sommige opgaven zullen meerdere jaren 
beslaan. We monitoren en evalueren onze projecten zodat we efficiënt en effectief te 
werk blijven gaan.

Input voor de Sociale Koers
Om te komen tot een nieuwe Sociale Koers is intensief gesproken met inwoners en 
maatschappelijke partners. In maart 2019 zijn uitgebreide dialoogsessies gehouden 
met bewoners en medewerkers ‘uit het veld’. Deze resultaten zijn vertaald in een 
kernredenering en vier thema’s die aansluiten bij de leefgebieden van de inwoners van 
Houten. Hierop hebben we juni 2019 een adviesaanvraag gedaan bij de Adviesraad 
Sociaal Domein.

De in november 2019 vastgestelde Begroting 2020 heeft met haar ombuigingsvoor-
stellen geleid tot een aanpassing van de Sociale Koers. Daartoe is er advies gevraagd 
van bureau Radar en de VNG Visitatiecommissie in september 2019.  
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Ook is strategische advies ingewonnen bij Adri van Montfoort, gespecialiseerd in 
jeugdzorg en jeugdbeleid.

Tenslotte hebben we in oktober 2019 een partnerbijeenkomst georganiseerd. Hierbij 
vroegen we het management van onze maatschappelijke partners of de opbrengsten 
van de dialoogsessies (waar hun medewerkers aan hadden deelgenomen) goed zijn 
verwerkt in de Sociale Koers.
Uit de gesprekken met inwoners, vrijwilligers én professionals, tijdens straat- en  
dialooggesprekken blijkt dat het goed gaat met Houten. Mensen noemen Houten een 
sociale samenleving, waar mensen meedoen, naar elkaar omkijken en waar men 
tolerant is naar anderen. Inwoners voelen zich gezond en, als ze daar een beroep op 
moeten doen, zijn ze tevreden over de voorzieningen in het sociaal domein.
Kortom, bij het uitzetten van een nieuwe Sociale Koers is er veel goeds dat behouden 
moet blijven.

Toch zijn er ook een aantal thema’s die aandacht nodig hebben en die we meenemen 
in de Sociale Koers:
• Inwoners vinden het belangrijk om elkaar te kunnen ontmoeten in de buurt.
• Inwoners weten dat zij zich bewust moeten voorbereiden op de volgende     
 levensfase.
• Inwoners hebben behoefte aan kleinschalige en betaalbare woonvoorzieningen. 
• Aandacht blijven schenken aan de bekendheid met het zorg-, activiteiten-en     
 ondersteuningsaanbod in Houten (informeel en formeel) en zorgen dat het 
 aanbod passend is.
• Zorgen dat er ruimte is voor het opzetten en inbedden van vernieuwende en     
 verbindende initiatieven.
• Inhoud gestuurde kostenbeheersing

Het op deze wijze in gesprek gaan met de inwoners, uitvoerend medewerkers en 
management van onze partners is goed bevallen. Deze manier van werken willen we 
de komende jaren voortzetten.

De kern van de Sociale Koers
Een inclusieve samenleving 

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de maat-
schappij en erbij te horen. Er is voor iedereen aandacht, ongeacht hun levensover-
tuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. 
Onze stip op de horizon luidt daarom: Iedereen telt mee! Iedere inwoner hoort erbij, 
voelt zich thuis in Houten en kan op zijn/ haar manier deelnemen aan maatschappelij-
ke en sociale activiteiten; zo vormen we met elkaar een inclusieve samenleving. 

Maar niet iedereen kan gelijkwaardig meedoen aan de samenleving of voelt zich  
geaccepteerd. 

Bij chronisch zieken en gehandicapten kunnen problemen met bijvoorbeeld gezond-
heid een belemmering zijn om mee te doen. Hoe ouder mensen worden, hoe vaker 
zij een beperking hebben. Ziek zijn of een beperking hebben betekent niet dat je niet 
meer meetelt en niet kunt meedoen. Ons beleid is erop gericht om te zorgen voor  
toegankelijke voorzieningen en een toegankelijke openbare ruimte.  
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Ook zullen we voor inwoners met een beperking een passende woning faciliteren,  
zodat zij zo lang als het kan binnen de eigen buurt en netwerk kunnen blijven wonen. 
Wij kijken hierbij vooral naar wat iedereen wel kan: positieve gezondheid.

Sommige gezinnen/jongeren ondervinden problemen binnen het opgroeien/ de   
opvoeding. Denk o.a. aan druk van social media, hoge eisen van scholen, een enorm 
vol leven met veel activiteiten. Daarbij speelt soms ook nog dat ouders het samen niet 
redden. We willen ervoor zorgen dat deze jongeren en hun ouders op tijd passende 
ondersteuning vinden zodat zij kansen krijgen om zich gezond te ontwikkelen.

De LHBTI- gemeenschap voelt zich vaker onveilig en heeft vaker te maken met  
respectloos gedrag. Vooral jongeren vinden het soms moeilijk voor hun geaardheid  
uit te komen. We willen dat de sociale acceptatie van LHBTI-personen in Houten toe-
neemt en dat mensen zich veilig weten. Daar zullen we ons voor blijven inzetten.

Meedoen en meetellen betekent ook een zinvolle daginvulling kunnen vinden wanneer 
je geen betaald werk kan vinden. We bieden deze mensen een helpende hand om 
hierin stappen te zetten. Ook is er aandacht voor bijvoorbeeld extra ondersteuning die 
geboden wordt om armoede te bestrijden of laaggeletterdheid terug te dringen.  
In de praktijk zijn problemen op het gebied van werk en inkomen van grote invloed op 
iemands welbevinden en dagelijks leven. 

De Monitor Sociale Kracht bevestigt dat we in Houten op de goede weg zijn. Daarom 
zal de nieuwe Sociale Koers geen grote koerswijziging inhouden. Toch zijn er een  
aantal wezenlijke veranderingen ten opzichte van de vorige periode:

• We richten ons op het behouden van bewezen effectieve maatregelen en  
 ondersteuning. We zetten mensen en middelen in op het voorkomen of  
 optimaliseren van zorg en ondersteuning. Hoewel we minder pilots zullen doen,  
 blijven we ook zoeken naar creatieve oplossingen en vernieuwing. 
• We staan voor de uitdaging om de kosten binnen het Sociaal Domein onder  
 controle te houden, dan met name voor Jeugd en Wmo. Dat betekent dat dit een  
 randvoorwaarde is voor al onze activiteiten en die van onze partners.
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• We maken integraal beleid zodat we vanuit verschillende invalshoeken problemen  
 kunnen aanpakken. In de praktijk zullen we sneller inzet vragen van andere  
 vakgebieden, om niet alleen een symptoom te bestrijden maar ook de onderliggen- 
 de oorzaak aan te pakken.
• We gebruiken onze leidende principes voor ons handelen en dat van onze partners.  
 Deze leidende principes worden onderdeel van onze afspraken met maatschappe- 
 lijke partners en zorgverleners.

Inhoud gestuurde kostenbeheersing
Zoals hierboven geschetst staan we als gemeente voor de opgave om de juiste zorg 
beschikbaar en betaalbaar te houden voor die inwoners die het echt nodig hebben. 
We moeten daarom prioriteiten stellen en de juiste keuzes maken binnen preventie, 
subsidieverstrekkingen etc. Om dit te bereiken voeren we kosten beheersende maat-
regelen in. Het uitgangspunt bij het formuleren van deze beheersmaatregelen vormen 
de principes:
• Grip op verwijzers
• Verzakelijking
• Sturing op volumes

Door zowel de kostenbeheersing als het inhoudelijk beleid te toetsen aan dezelfde 
leidende principes, streven we naar één uniforme beleidslijn voor jeugd en Wmo. We 
stellen geen budgetplafonds in, maar streven naar maatwerk dat begint bij de toe-
gang. Ofwel: we willen de goede dingen blijven doen voor de inwoners van Houten 
en gelijktijdig de kosten te beheersen. Een goed voorbeeld is de praktijkondersteuner 
voor de huisartsen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). 
Hierdoor kan er snel en dichtbij bekeken worden welke zorg passend is, desnoods na 
een kortdurende begeleiding van de POH-GGZ. Daarna kan met meer onderbouwing 
bepaald worden welke zorg nodig is. Landelijk is inmiddels aangetoond dat dit ook een 
kostenbesparend effect heeft door minder verwijzingen naar de tweedelijnszorg.

Tabel 1: ombuigingen Wmo en jeugdhulp,  Begroting 2020

 Strategisch  Tactisch (doelstellingen) Effectindicator (bron)     2020    2023  Operationeel (jaarplan)

x 1000 €

Ombuigingen:

Door
inhoudgestuurde
kostenbesparing
de uitgaven
Jeugd en Wmo
onder controle
krijgen

We monitoren aanbieders op
prestaties en afspraken

We bieden ondersteuning die
passend en zo licht en kort
mogelijk is

We gaan uit van
zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid van
inwoners

Afname financiële waarde 10
duurste gezinnen (RBL)
Afname kosten jeugdhulp
grootste aanbieders (RBL)

Handhaven en
verscherpen contracten
jeugdhulp

Afname inzet specialistische
GGZ (RBL)

Inzet POH/GGZ in EMC’s

Daling financiële waarde
jeugdigen in residentieel verblijf
(RBL)

Jeugdhulp: residentieel
naar gezinsvormen

Instroom Wmo en jeugd
door nieuwe verordening

Afname uitgaven Wmo
maatwerkvoorzieningen (RBL)
Afname uitgaven Wmo
hulpmiddelen (RBL)

Wmo besparing
hulpmiddelen

Afname bekostiging naschoolse
opvang (RBL)

Ouders laten betalen voor
opvang BSO+

Kosten regiotaxi zijn conform
begroting (RBL)

Beheersen kosten
regiotaxi

Monitoren grootste
aanbieders100

550

300

100

85

70

100

0

250

550

300

100

85

70

100

80

POH/GGZ in EMC’s: Praktijkondersteuning GGZ bij huisartsen in eerstelijns medische centra.
RBL: Regionale Backoffice Lekstroom

Actueel Streefwaarde
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Leidende principes
Leidende principes zijn simpele en concrete vuistregels die richting geven aan ons da-
gelijkse handelen in relatie tot inwoners, samenwerkingspartners (o.a. zorgaanbieders 
en gesubsidieerde instellingen, maar ook onderwijs, huisartsen, thuiszorg, wijkverple-
ging, sport- en woningbouwverenigingen en nog veel meer) en binnen de eigen orga-
nisatie. In het vorige programma hebben we leidende principes gebruikt als randvoor-
waarde voor ons handelen. In de nieuwe koers gebruiken we de leidende principes om 
de verbinding te leggen tussen inhoud en kostenbeheersing. We vertrouwen erop dat 
onze samenwerkingspartners deze principes ook onderschrijven. Daar waar sprake is 
van een opdracht- of subsidierelatie, zullen we deze leidende principes  vertalen naar 
concrete voorwaarden en acties. De leidende principes dienen als toetsingskader. 

De leidende principes zijn:
1. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid en het eigen netwerk van inwoners.
2. We waarderen en faciliteren inwoners die zich vrijwillig inzetten voor anderen.
3. Een gezonde leefwijze is een verantwoordelijkheid van de inwoner; de gemeente  
 stimuleert en ondersteunt daarbij.
4. Waar hulp en ondersteuning nodig is, richten we ons op de vraag en sluiten we aan  
 bij de eigen mogelijkheden en het versterken van veerkracht.
5. Hulp en ondersteuning moeten altijd passend zijn en het liefst zo licht en kort
 mogelijk en dicht bij huis.
6. We sturen op onderlinge samenwerking, zowel met als tussen onze formele en 
  informele partners.

Deze leidende principes geven richting aan ons handelen binnen de Sociale Koers  en 
zijn bepalend voor het stellen van onze inhoudelijke prioriteiten in de uitvoeringsplan-
nen.

In onderstaande tabel is te zien welke inhoudelijke en kosten beheersende  
beleidsopgaven voortvloeien uit welk leidend principe. 
 
 Leidende principes Beleidsopgaven

 Eigen verantwoordelijkheid Zelf betalen voor BSO(+)
     Slimmer doelgroepenvervoer
     Hulp bieden bij opvoedvragen
     Sociaal netwerk in de buurt benutten
      Vitaal oud worden stimuleren
 
 Faciliteren vrijwilligers Mantelzorgondersteuning bieden
     Ondersteuning inwonersinitiatieven/  
     vrijwilligersorganisaties
     Vindbare informele zorg
 
 Gezonde leefwijze Lokaal sportakkoord
      Sportaanbod (regionaal) inwoners met beperking
      Actieplan Nationaal Preventieakkoord
     Gezonde leefomgeving stimuleren
     Actieplan mentale gezondheid
     Toegankelijke en sociale openbare ruimte
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 Leidende principes Beleidsopgaven
 
 Versterken veerkracht Vangnet bestaanszekerheid versterken
     Rechten garanderen van inwoners met een  
     handicap
     Zinvolle werk- & dagbesteding (Houtense  
     Werktafel)
     Integraal samenwerken werk en zorg  
     (Houtense Werkplaats)

 Hulp is passend en zo licht  Normaliseren en afschalen (o.a. POH-GGZ jeugd) 
 mogelijk  Herinzet Wmo-hulpmiddelen
     Ambulantisering GGZ/ wet verplichte GGZ
     Langer zelfstandig wonen (ouderen)  
     Afbouw residentiële jeugdhulp (uitstroom richting  
     zelfstandigheid en jeugdhulp in gezinsvormen)

 Samenwerking partners Integrale samenwerking en coördinatie van zorg
     Afstemming tussen zorg en onderwijs (o.a.  
      regionale Thuiszitterspact)
     Passende woningen voor de toekomst
     Veiligheid (o.a. verwijsindex, meldcode)
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Hoofdstuk 2  Sociale Koers in vier thema’s

In de nieuwe Sociale Koers voegen we de beleidskaders van Wmo, Gezondheid, 
Jeugd en Onderwijs en Werk en Inkomen samen tot één kader. Hiermee stimuleren  
en faciliteren we het integraal werken tussen deze beleidsterreinen nog meer dan 
voorheen. Het stelt ons in staat om bijv. bij toeleiding tot werk, sneller middelen vanuit 
de Wmo in te zetten als dat nodig is. Kortom, we willen mensen en middelen uit  
verschillende beleidsterreinen gelijktijdig en in samenhang kunnen inzetten om ons 
doel te bereiken.
Om binnen de Sociale Koers integraal te kunnen werken, hebben we een nieuwe 
structuur nodig die dit ondersteunt. We houden niet meer vast aan oude beleidskaders 
en/of wettelijke kaders maar kiezen voor overstijgende thema’s waarin we alle  
doelstellingen beschrijven. Hiermee kunnen we beter inspelen op behoeften en vragen 
van inwoners. 
De Sociale Koers is inclusief opgesteld. Ons beleid is erop gericht dat zorg en on-
dersteuning toegankelijk zijn voor iedereen. We geven dit inclusiviteitsprincipe de  
voorkeur boven doelgroepenbeleid. Voorwaarde is wel dat de reguliere oplossingen 
daadwerkelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Daar waar dat niet zo is, hebben we in 
de Sociale Koers aandacht voor specifiek beleid voor bepaalde doelgroepen, zoals 
kwetsbare jongeren, actieve ouderen, inwoners met een beperking en de LHBTI’s. 
Om structureel aandacht te blijven besteden aan deze groepen biedt inbedding in het 
algemene beleid de beste kansen.  

De vier thema’s, allen even belangrijk, zijn:
• Gezondheid
• Saamhorigheid
• Leren en werken
• Thuis

Alle opgaven waar we voor gesteld worden, hebben een plek gekregen in één van de 
thema’s. Binnen elk thema maken we onderscheid tussen de (wettelijke) taak van de 
gemeente voor het organiseren van:
• de basis (0-de lijn; sociaal netwerk, algemene voorzieningen) 
• de extra steun (1e lijn; o.a. participatie, armoedebestrijding, hulp bij opgroeien) 
• de specialistische hulp (2e lijn; vanuit  Jeugdwet, Wmo).
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De integraliteit van de vier thema’s binnen het beleid wordt weergegeven in onder-
staande afbeelding. De jaarlijkse begroting is de randvoorwaarde waarbinnen deze 
thema’s worden opgepakt. Naast ambities binnen de vier thema’s en ontwikkelingen 
die op ons afkomen, betekent dit ook concrete opgaven die de kosten moeten gaan 
beperken (zie hiervoor ook de ombuigingen jeugdhulp en Wmo in de Begroting  2020).
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2.1 Thema Gezondheid

Een gezonde leefstijl en mentaal welbevinden is voor alle inwoners bereikbaar

We gaan in Houten uit van positieve gezondheid. Dat wil zeggen dat we gezondheid 
zien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van 
de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Gezondheid is beïnvloed-
baar en niet statisch. Gezond zijn en blijven is belangrijk. Niet alleen om zelf een fijn 
leven te hebben, maar ook voor een vitale samenleving waarin mensen in staat zijn 
om de eigen regie over hun leven te voeren en naar elkaar om te zien. Er zijn veel 
factoren die iemands gezondheid kunnen beïnvloeden, zoals woon- en leefomgeving, 
leefstijl, daginvulling en inkomen. We vinden in Houten dat onze inwoners daar zelf 
verantwoordelijk voor zijn. Maar de gemeente wil haar inwoners wel ondersteunen 
door het maken van gezonde keuzes makkelijker of aantrekkelijker te maken.

Basis
Gezonde keuzes
De leefomgeving kan een positief effect hebben op de gezondheid van inwoners.  
Welzijn, cultuur en sport (de ‘open’ sportvereniging) en een aantrekkelijke  
buitenruimte die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, dragen hier aan bij. Een aan-
trekkelijke en goed ingerichte leefomgeving stimuleert sociale contacten en maakt 
bewegen gemakkelijk en veilig. Dat draagt bij aan de preventie van overgewicht en 
daaraan gerelateerde ziekten zoals diabetes, depressie en hart- en vaatziekten1. 

De aantrekkelijke fietsstructuur van Houten willen we behouden en waar mogelijk  
uitbreiden. We willen extra aandacht voor wandelpaden vooral naar voorzieningen  
– zoals winkels, zorgvoorzieningen en de bushaltes – voor mensen die minder goed 
ter been zijn.

1 Gezonde leefomgeving, gezonde mensen van B.A.M. Staatsen et al. RIVM 2016
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Wie in een groene omgeving leeft, voelt zich ook gezonder en bezoekt minder vaak 
de huisarts 2. Bovendien verminderen groen en water de gevolgen van klimaatveran-
dering zoals wateroverlast en hittestress. Houten wil een gezonde leefstijl bevorderen.  
Gedragsverandering vraagt volharding en veel tijd. 

De Rijksoverheid en ruim 70 verschillende organisaties hebben eind 2018 een 
Nationaal Preventieakkoord afgesloten. De afspraken richten zich op het terugdringen 
van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Houten zal de lokale   
invulling van het Preventieakkoord en het Nationaal Sportakkoord in een uitvoerings-
programma concretiseren. 

Omgaan met stress
Er komen steeds meer signalen dat verschillende groepen (ouders/ jongeren/ kwets-
bare mensen) druk en stress ervaren en daardoor uitvallen op werk of opleiding en 
psychische hulp en ondersteuning nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld over jonge   
tieners die het gevoel hebben dat ze het pas goed doen als ze een perfect leven 
kunnen tonen op sociale media én presteren op school én een bruisend sociaal leven 
leiden én uitblinken in sport. De verwachtingen van ouders kunnen deze druk nog 
versterken. Een andere groep waar zorgen over zijn, zijn ouders die onder druk staan 
doordat zij werk, kinderen, relatie, zorg voor eigen ouders en een druk sociaal leven 
perfect proberen te combineren. Onze partners in zorg, welzijn en onderwijs   
herkennen dit beeld in Houten.  

Dagelijkse bezigheden en levensvragen
Het bevorderen van een gezonde leefstijl houdt niet op bij het stimuleren van bewegen 
en het ontmoedigen van roken en overmatig alcohol gebruik. Lekker in je vel zitten 
wordt ook beïnvloed door iemands psychische gezondheid. Een zinvolle daginvulling, 
het hebben van een fijn sociaal netwerk en af en toe een plezierig gesprek kunnen 
voeren dragen hieraan bij. 
Inwoners zijn natuurlijk zelf verantwoordelijk om hun leven zin en betekenis te geven. 
We willen inwoners daarbij ondersteunen door te zorgen voor voldoende plekken in 
gebouwen en op straat waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Zie verder thema 2,   
Saamhorigheid.

We willen zorgen dat er voor onze inwoners (o.a. ouderen) een plek is waar  levens-
vragen gesteld kunnen worden. Regionaal wordt een centrum voor levensvragen 
opgezet waar geestelijke verzorging beschikbaar is. 
Ook stimuleren we inwoners om vrijwilligerswerk te doen. Het mes snijdt namelijk aan 
twee kanten. Inwoners zijn geholpen met inzet van vrijwilligers, maar mensen die  vrij-
willigerswerk doen hebben hier ook voordelen van. Ze voelen zich vaak nuttig en beter 
doordat zij een waardevolle bijdrage aan de maatschappij leveren. Met als  gevolg dat 
ze minder een beroep doen op zorg en ondersteuning.

Toegankelijkheid
In ons sociaal beleid vinden we het belangrijk dat alle inwoners - naar eigen kunnen -   
meedoen en hun bijdrage leveren. Toegankelijkheid omvat naast de fysieke  leefomge-
ving ook de toegankelijkheid tot vervoer, informatie en communicatie. Onze ambitie voor 
een inclusieve gemeente sluit aan bij het VN-Verdrag inzake rechten van  personen met 
een handicap.

2  Factsheet gezonde leefomgeving uit de Handreiking Gezonde Gemeente. RIVM
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Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensen-
rechten van mensen met een beperking. Het verdrag gaat over alle thema’s in het 
dagelijks leven, zoals onderwijs, vervoer, werk, zorg en vrije tijdsbesteding. Centrale 
begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. 

Extra steun
Sport en bewegen
Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je ontwikkeling en je doet er sociale 
contacten door op. Daarnaast is het ook gewoon leuk om lekker te kunnen bewegen. 
We vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten en bewegen, óók inwoners met een 
beperking. Daarbij realiseren we een veilig sportklimaat. 

In Houten hebben we inmiddels het Lokaal Sportakkoord gesloten. Maar ook samen 
met de Lekstroomgemeenten werken we aan een zo breed mogelijk aanbod van 
sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking. Zo maken we  sporten 
en bewegen voor iedereen beter bereikbaar.

Ouderen wonen in Houten zo lang mogelijk zelfstandig thuis en houden de regie 
over hun eigen leven. We combineren succesvolle projecten als de electrokarren van 
Stichting Vervoer Houten en de Regiotaxi tot één loket voor de vervoersvraag van de 
Houtense inwoner. We merken dat veel van onze inwoners geconfronteerd worden 
met problematiek als eenzaamheid en beperkingen in mobiliteit omdat zij moeilijk de 
deur uit komen. Wij ondersteunen daarom initiatieven die de mobiliteit van ouderen  
vergroten. 

Sommige ouderen zijn bang om te vallen en bewegen daardoor minder waardoor hun 
conditie en evenwicht slechter wordt. In samenwerking met zorgpartners proberen we 
deze inwoners met balanstrainingen te helpen waarna ze hopelijk gebruik maken van 
het reguliere sport- en beweegaanbod. 

Steun bij opvoeden en opgroeien
De meeste inwoners zijn goed in staat uitdagingen en vragen rondom opvoeden zelf 
op te lossen. 
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Als er toch complexe vragen ontstaan over opvoeden en opgroeien, wil je snel en 
laagdrempelig weer op weg geholpen worden. De laatste jaren is hard  gewerkt om 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te versterken en bekend te  maken bij zowel 
de inwoners als bij onze maatschappelijke partners.  
  
Na ondersteuning van het CJG kunnen de meeste gezinnen met vertrouwen zelf weer 
verder. Is er toch meer nodig, dan kan het CJG daar een goed advies over geven. De 
komende tijd zal er gewerkt worden aan het versterken van verschillende expertises 
binnen het CJG zodat bestaande aanbod kan worden uitgebreid (o.a. opvoedtrainin-
gen/ kenniscafés voor ouders, bijvoorbeeld ook specifiek gericht op statushouders, 
groepstrainingen voor jeugdigen). 
Voor jeugdigen met GGZ-problematiek is er een praktijkondersteuner bij de huisartsen 
(POH-GGZ jeugd). De POH-GGZ kan snel, laagdrempelig en kortdurend begeleiding 
bieden in een vertrouwde omgeving. Veelal wordt daarmee een verwijzing naar zwaar-
dere zorg voorkomen. Ook welzijns-en jongerenwerk, wat laagdrempelig beschikbaar 
is in Houten en aanwezig is op scholen, kan soms een steuntje in de rug zijn.  

Welzijnsconsulent
Huisartsen zien regelmatig inwoners met klachten die te maken hebben met eenzaam-
heid of het ontbreken van een zinvolle dagbesteding. De dokter kan hen naar een 
welzijnsconsulent verwijzen. Die kan helpen bij het vinden van een nuttige dagelijkse 
bezigheid, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het bezoeken een welzijnsactiviteit. We 
willen deze samenwerking tussen artsen (zorg) en consulent (welzijn) beter benutten 
door huisartsen te blijven stimuleren op mogelijkheden om door te verwijzen. Verder 
willen we apothekers, fysiotherapeuten of de wijkverpleging de mogelijkheid bieden 
patiënten door te verwijzen.  

Professionele hulp en ondersteuning
Vanuit de Wmo en de Jeugdwet wordt ingezet op hulp en ondersteuning van inwoners 
bij het vergroten van hun zelfredzaamheid. Een aantal leidende principes is hierbij   
essentieel, met name het uitgaan van eigen verantwoordelijkheid, de inzet eigen  
netwerk en ondersteuning zo licht en kort mogelijk en dichtbij huis. We kijken of een 
lichte vorm van ondersteuning voldoende is en onderzoeken of er meer nodig is.  
Daarbij is het belangrijk om met een open houding te luisteren naar de inwoner met 
een hulpvraag. Naast de hulpvraag of problemen die iemand ondervindt, is er ook 
aandacht nodig voor de mogelijkheden en kansen. Wat kan iemand wel goed zelf 
oplossen, welke mogelijkheden zijn er in het netwerk en wat kan er aan informele   
ondersteuning worden ingezet. 

Toegang tot en inzet van zorg
De toegang tot, en toeleiding naar hulp geven we samen met onze partners zo goed 
mogelijk vorm. Verwijzers naar zorg zijn o.a. het Sociaal Team Houten, huisartsen en 
jeugdartsen. Ook hier kan bijvoorbeeld de POH-GGZ jeugd een belangrijke rol spelen 
door de huisarts te adviseren over de inzet van jeugdhulp. 

De afgelopen jaren is steeds gewerkt vanuit de gedachte: het maakt niet uit waar 
iemand aanklopt met een vraag, zolang de vrager maar zo snel mogelijk op de juiste 
plek terecht komt door juiste samenwerking. Dit willen we behouden. We bereiken dit 
doordat professionals goed op de hoogte zijn van elkaars aanbod van informele en  
formele zorg, elkaar snel weten te vinden en bereid zijn om elkaars expertise te   
benutten.  
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Deze samenwerking en integrale aanpak zien we als een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid. 

Daarnaast zorgen we dat samenwerkingsafspraken verder ingevoerd worden.  
Een voorbeeld is ‘de Houtense Routes’, waarbij er afspraken zijn gemaakt tussen het  
Sociaal Team en de (jeugd-/huis-)artsen, over het elkaar tijdig informeren van  
betrokkenheid en ingezette hulp. Wanneer er sprake is van meerdere vormen van 
zorg bij een inwoner of binnen een gezin dan is het goed om dit op elkaar af te  
stemmen en af te spreken wie verantwoordelijk is voor de coördinatie.  

Tabel 2: Doelstellingen thema Gezondheid

 Strategisch  Tactisch (doelstellingen) Effectindicator (bron)     2020    2023  Operationeel (jaarplan)

StreefwaardeActueel

Gezondheid:

Een gezonde
leefstijl en
mentaal
welbevinden is
voor alle inwoners
bereikbaar

Inwoners hebben een
positieve gezondheid

Jongeren en ouderen kunnen
omgaan met
maatschappelijke druk

Sociale Kracht van de inwoners
(MSK)
% volwassenen dat tenminste
1x per week sport (MSK)

Inwoners hebben een
gezonde leefstijl

Preventieakkoord

% inwoners zonder psychische
gezondheidsproblemen (MSK)

Actieplan mentale
gezondheid (regionaal)

% clienten dat zegt: Ik werd
tijdig geholpen (CEO)

Gezinnen met jeugd-GGZ
problematiek worden snel
geholpen

Duurzame partnerrelaties

Innovatie Wmo-vervoer
(Maatje/Electrocar etc)

Zelfredzaamheid (MSK)Ouderen ervaren regie over
hun eigen leven

Mate van eenzaamheid (MSK) Project MOTTOInwoners zijn weinig eenzaam

Uitvoeringsplan Sociale
Koers7,7

68%

88%

70%

8,2

8,6

7,8

70%

88%

70%

8,2

8,6

CEO: Clientervaringsonderzoek
MSK: Monitor Sociale Kracht
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2.2. Thema Saamhorigheid
 

Inwoners respecteren elkaar en bieden elkaar een helpende hand

Iedereen heeft dezelfde fysieke basisbehoeften: eten, drinken, een dak boven je hoofd 
en een veilige woonplek. Daarnaast is het van levensbelang om een sociaal netwerk 
om je heen te hebben. Mensen met wie je je verbonden voelt en op wie je kan terug-
vallen als het (l)even tegenzit. Dat zorgt voor een gevoel van ‘meetellen en ergens bij 
horen’ (inclusie), veiligheid en verbondenheid. Een stevig sociaal netwerk geeft   
vertrouwen, maakt dat mensen veerkrachtiger zijn bij tegenslag en voorkomt dat   
problemen groter worden.

Basis
Vrijwilligers in Houten
In Houten zien we veel energie en bereidwilligheid om een steentje bij te dragen aan 
de maatschappij, om iets te doen voor een ander. Bijna de helft van alle Houtenaren 
doet vrijwilligerswerk. Houten zit daarmee rond het landelijk gemiddelde  3. Bij onder 
andere welzijnsorganisatie Van Houten&co zijn veel vrijwilligers aangesloten die zich 
op allerlei manieren inzetten voor mede-Houtenaren. Ook zetten veel mensen zich 
vrijwillig in voor sportclubs, de bibliotheek, het theater en kleinere maatschappelijke 
organisaties. 
Een groot scala aan vrijwilligerswerk is belangrijk, immers de één heeft affiniteit met 
zorg gerelateerd vrijwilligerswerk, terwijl de ander zich liever inzet voor de sport of 
voor een groene en veilige buurt. De vergrijzing die op ons afkomt, biedt wat dit betreft 
al op korte termijn een kans. 

3 Monitor Sociale Kracht Houten 2018. 
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Dat er steeds meer ‘jong gepensioneerden’ komen, betekent ook steeds meer   
mensen die zich kunnen en willen inzetten voor hun omgeving en die veel (vak)kennis 
met zich meebrengen. Zij vormen een waardevol vrijwilligerspotentieel dat onmisken-
baar onderdeel uitmaakt van het sociale netwerk. 

In ons streven naar ‘normaliseren’ van problemen en de erkenning dat informele  
zorg en activiteiten bijdragen aan het welzijn van onze inwoners spelen vrijwilligers-
organisaties een grote rol. We zien wel dat de vragen die op vrijwilligers afkomen, 
steeds complexer worden. Vrijwilligers moeten daar voldoende voor toegerust worden,  
bijvoorbeeld door scholingsmogelijkheden te bieden. 
 
Mantelzorgers
Het is opvallend dat in Houten relatief veel mensen intensief zorgen voor iemand in  
de nabije omgeving. We vinden het vanzelfsprekend dat je de helpende hand biedt 
aan degenen die je dierbaar zijn. Als deze zorg intensiever wordt, noemen we dat 
mantelzorg. We vinden het belangrijk dat er voldoende aandacht en waardering is 
voor mantelzorgers. Van alle Houtenaren verleent 43% mantelzorg. Een derde daar-
van ervaart de mantelzorg als enigszins belastend, maar slechts een klein deel  
ervaart het als zeer zwaar belastend of voelt zich overbelast 4. We blijven ervoor  
zorgen dat mantelzorgers ergens terecht kunnen met vragen, hun verhaal kunnen 
delen of een andere vorm van ondersteuning krijgen. 

Inwonersinitiatieven
De opkomst van inwonersinitiatieven (ook wel maatschappelijke initiatieven of 
burgerinitiatieven genoemd) is een landelijke trend. Ook in Houten zijn ze niet meer 
weg te denken. Groepen inwoners nemen zelf het initiatief en steken de handen uit  
de mouwen om samen grote of kleine problemen op te lossen. Ze doen dat vanuit 
zeer persoonlijke, intrinsieke motivatie en zonder dat er betaalde krachten bij betrok-
ken zijn. Inwonersinitiatieven kleuren de stad. Inwonersinitiatieven zijn acties van  
inwoners, waar Houten beter van wordt. Het is bijvoorbeeld een gezamenlijke tuin bij 
een nieuwbouwwijk, een buurtmaaltijd voor ouderen, het is ‘kinderen met autisme   
interesseren voor techniek’, het is gezamenlijk een elektrische auto delen, of een 
groenstrook in bloei zetten, inwonersinitiatieven maken mensen sterker, de leefom- 
geving leuker en wijken hechter. Het is bindmiddel voor de gemeenschap.

4 Monitor Sociale Kracht Houten 2018.
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De gemeente Houten waardeert deze positieve energie en ziet inwoners die een  ini-
tiatief starten als partners om maatschappelijke doelen te bereiken. Zij laat zich graag 
door hen inspireren en uitdagen. Houten wil dat haar inwoners zich uitgenodigd en 
ondersteund voelen om iets te betekenen voor hun omgeving. Inwonersinitiatieven 
dragen bij aan onze maatschappelijke doelstellingen. Tegelijkertijd ontstaan er sociale 
netwerken ‘om de hoek’ waar mensen als vanzelfsprekend terecht kunnen, samen aan 
de slag gaan, zingeving vinden. Kortom: maatschappelijke initiatieven maken Houten 
mooier, beter, leuker. En dragen bij aan de sociale structuur. Ons beleid is erop gericht 
om een bruisende inwonersinitiatieven-beweging te ondersteunen, waar de verschil-
lende groepen elkaar vinden en versterken.

Elkaar ontmoeten in de buurt
In de gesprekken die zijn gehouden met inwoners, kwam naar voren dat er behoefte is 
aan meer plekken in de wijk om elkaar te ontmoeten. Deze signalen nemen wij mee in 
de Ruimtelijke Koers en in de Visie op Maatschappelijk Vastgoed. 

Wij maken het graag mogelijk dat er plekken zijn voor ontmoeting tussen mensen.   
Dat doen we niet alleen door ons eigen vastgoed daarvoor in te zetten, maar ook 
door samenwerking met andere maatschappelijke partners die vastgoed in eigendom 
hebben, zoals kerken, ondernemers, scholen en particuliere woningbouwprojecten. 
Het uiteindelijke doel is, dat er een netwerk van grote en kleine ontmoetingsplekken 
ontstaat waar mensen terecht kunnen voor informatie, ondersteuning, ontmoeting, 
vrijwilligerswerk.

Cultuur
Culturele activiteiten bieden een plek voor ontmoeting en het opbouwen van het  
sociaal netwerk. We vinden het belangrijk om cultuur te blijven stimuleren omdat  
cultuur verbindt, het mensen samen brengt en bijdraagt aan de betrokkenheid van  
de inwoners bij hun leefomgeving. Daarnaast zorgt een aantrekkelijk cultureel  
klimaat van een gemeente ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven 
en toerisme. De gemeente faciliteert daarom (culturele) organisaties die zorgen voor 
een divers cultureel aanbod in Houten. Voor de komende jaren richten we ons op het 
bevorderen dat inwoners, van jong tot oud, actief cultuur beoefenen. Zo is de Jeugd-
pas Sport en Cultuur een groot succes gebleken. Ook pakken we door middel van 
cultuur vraagstukken in het sociaal domein op. In samenwerking met van Houten&co 
en Stichting Aan de Slinger is een cultureel project opgezet waarmee eenzaamheid bij 
ouderen bestreden wordt. Hier wordt ook onderzoek naar gedaan. De resultaten daar-
van kunnen we inzetten om toekomstige activiteiten te verbeteren. 

Vindbaarheid informele zorg
Er is een start gemaakt om met elkaar meer overzicht te krijgen in wat er aanwezig 
is aan formele en informele zorg in Houten. Dit willen we behouden en waar nodig 
samen met onze partners uitbreiden. We vinden het belangrijk dat zowel inwoners 
als professionals zicht hebben op de aanwezige informele zorg, activiteiten (sport en 
ontspanning) en ondersteuning. Zo kunnen zij zelf de passende ondersteuning en  
activiteiten vinden wanneer dit nodig is of wanneer zij zich willen inzetten voor  
anderen. Ook kunnen inwoners en professionals dan snel de weg wijzen aan hen die 
wat extra steun kunnen gebruiken of op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling en 
zingeving. Uitwisseling en kennisdeling vinden onder andere plaats in het netwerk 
‘Houten werkt samen’.  
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Ook de mensen die zich inzetten voor iets of voor anderen zullen we meer zichtbaar 
maken door het delen van succesverhalen zodat dit waardeert en anderen inspireert. 

Extra steun
Het aantal inwoners dat wel een steuntje kan gebruiken zal groeien. Denk bijvoorbeeld 
aan ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ook gezinnen kunnen 
wel eens wat extra ondersteuning gebruiken. Kinderen opvoeden is een mooie taak, 
maar ook hierin zijn hobbels onderweg onvermijdelijk. Iedereen krijgt te maken met 
tegenslagen in het leven. Niet iedereen kan zomaar rekenen op vrienden en familie. 
Soms is er gewoonweg behoefte aan een luisterend oor en een paar extra handen. 
Dat betekent lang niet altijd dat er meteen professionele hulp nodig is. In Houten on-
dersteunen we verschillende organisaties en initiatieven die (tijdelijk) kunnen   
inspringen, zoals steungezinnen. Iemand kan enorm geholpen zijn met een vrijwilliger, 
maatje of steungezin, zodat zwaardere zorg voorkomen wordt. 
We vinden vrijwilligers een belangrijke schakel om de zelfredzaamheid van inwoners 
te vergroten en ondersteunen. We blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van 
de vrijwilligers zelf, om hen als sterke schakel te behouden.

LHBTI-gemeenschap
Extra aandacht hebben we voor het vergroten van veiligheid en acceptatie van de 
LHBTI-gemeenschap in Houten. 
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders door de jaren heen steeds positiever zijn gaan 
staan tegenover genderneutraliteit. Inwoners met een LHBTI-achtergrond, voelen zich 
echter vaak onveilig of worden geconfronteerd met respectloos gedrag. Er zijn geen 
lokale politiecijfers of recente meldingen bij het antidiscriminatiebureau Artikel 1 die 
dit ondersteunen, maar we nemen het serieus. We weten nl. dat mensen nauwelijks 
incidenten melden. We willen maatregelen nemen om de meldingsbereidheid te  
vergroten. Naar aanleiding van de meldingen kunnen we gerichter beleid voeren om 
de sociale acceptatie van LHBTI’ers in Houten te vergroten. 

Daarnaast hebben we specifiek oog voor de positie van jonge LHBTI’ers. We willen 
hun weerbaarheid vergroten. Er gebeurt al veel in Houten. We subsidiëren jongeren-
centrum Shine die diverse activiteiten organiseert voor jongeren met een LHBTI-ach-
tergrond. Alle scholen hanteren een anti-pest protocol. Twee van de drie middelbare 
scholen hebben een GSA (Gender and Sexuality Alliance).  Dat is een groep leerlin-
gen en docenten die vinden dat iedereen op school de vrijheid moet hebben om te zijn 
wie ze zijn, zonder zich te hoeven schamen of te verantwoorden. We gaan met ze in 
gesprek om te kijken hoe we het schoolklimaat nóg veiliger en toleranter kunnen  
maken. Met sportverenigingen praten we al over inclusief sporten. In dat kader hebben 
we ook aandacht voor een veilig sportklimaat.

Uit de kinderrechtenmonitor 2013 blijkt dat LHBTI-jongeren problemen tegenkomen op 
het gebied van psychische gezondheid, discriminatie en pesten. Volgens dit rapport 
en ander onderzoek 5  signaleren professionals in de jeugdsector de problemen van 
LHBTI-jongeren vaak niet. Ook professionals ervaren handelingsverlegenheid in het 
bespreken van en omgaan met het thema LHBTI. We gaan in gesprek met zorgprofes-
sionals over hoe we dit thema beter bespreekbaar kunnen krijgen.

5  Jong & Anders, Onderzoek naar aandacht voor lesbische, homo- en bi-jongeren, 
transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie (LHBTI) in jeugdwelzijn, 
jeugdzorg en jeugd-(L)VB,  het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie, 2014.
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 Strategisch  Tactisch (doelstellingen) Effectindicator (bron)     2020    2023  Operationeel (jaarplan)
Actueel Streefwaarde

Saamhorigheid:

Inwoners
respecteren
elkaar en bieden
elkaar de
helpende hand

Er is een sterk informeel
netwerk in Houten

In Houten zijn er sterke
vrijwilligersorganisaties

# hulpvragen opgelost door
informele zorg (STH)
% inwoners die voor hulp terecht 
kunnen bij buurtgenoten (MSK)

In Houten is er sociale steun
en cohesie

Bewustwordings
campagne

% inwoners tov totale bevolking
die buren helpt (MSK)

Project Sterke Buurten

Sociale samenhang in de buurt
(MSK)

Er zijn veel inwonersinitiatieven

Ondersteuning en
waardering mantelzorgers

% mantelzorgers tov totale
bevolking (MSK)

Er is een grote en sterke
groep mantelzorgers

Uitbreiden informatie
informele zorg (Hulpwijzer?)452

35%

5%

6,4

41%

488

40%

15%

7

43%

MSK: Monitor Sociale Kracht
STH: Sociaal Team Houten

Tabel 3: Doelstellingen thema Saamhorigheid
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2.3 Thema Leren en werken

 Inwoners hebben een zinvolle daginvulling en kunnen zich ontwikkelen. 

We vinden het belangrijk dat iedereen (waar mogelijk) kan werken en de kans krijgt 
om mee te doen aan maatschappelijke en sociale activiteiten en het beste uit zichzelf 
kan halen. Daarvoor is het nodig dat er mogelijkheden zijn om te leren, jezelf te 
ontwikkelen en je talenten te ontdekken en in te zetten, van jong tot oud. Om aan   
ontwikkeling toe te komen, moet er wel een aantal zaken in de basis goed op orde 
zijn. Vaak zijn beperkte financiële middelen een reden om thuis te blijven zitten en niet 
deel te nemen aan de samenleving. Heb je veel zorgen over je financiën, dan wil je 
dat eerst oplossen.  

Basis 
Laaggeletterdheid
Eén van die basisbehoefte is het kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterd zijn staat 
niet alleen leren en werken in de weg, maar leidt tot veel grotere problemen en   
uitsluiting in de samenleving. Daarom willen we laaggeletterdheid blijven aanpakken. 
Dit doen we o.a. door in begrijpelijke taal te communiceren. Voor de mensen die dit 
niet begrijpen en niet kunnen lezen en schrijven zetten we trainingen in om hen hierin 
op te leiden of zelfredzaam te maken.

Financiële zelfredzaamheid
Armoede staat niet op zichzelf. Vaak speelt er meer dan alleen financiële problemen. 
Denk aan gezondheidsproblemen, sociaal isolement, schulden of gezinsproblemen. 
In de basis blijven mensen zelf verantwoordelijk voor hun situatie en handelen. De 
gemeente neemt die verantwoordelijkheid niet over, maar kan de inwoner in armoede 
wel ondersteunen met een aantal regelingen, zoals financiële steun voor chronisch 
zieken en gehandicapten, bijzondere bijstand (aanschaf bril of kosten loodgieter) of 
bijzondere onderwijskosten. 
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We continueren de samenwerking met Stichting Leergeld als vooruitgeschoven post, 
zodat alle kinderen ook mee blijven doen. Van belang is ook hier de samenwerking 
met en tussen organisaties, met inwoners en hun sociale netwerk. 

Leren
Leren en ontwikkelen gaat een heel leven door. Van jong tot oud, in elke nieuwe fase 
kunnen mensen leren en hun talenten ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen zich 
razendsnel en beleven plezier aan leren. Kinderen ontwikkelen zich het beste als 
ze zich veilig voelen, thuis en op de plekken waar zij veel tijd doorbrengen, zoals de 
kinderopvang, school en buitenschoolse opvang. Hier leren zij niet alleen wat er in het 
lesprogramma staat. Misschien nog wel belangrijker: ze leren hier hoe je op een goede 
manier met elkaar kunt omgaan, dat je respect voor elkaar hebt, voor jezelf mag op-
komen en dat iedereen erbij hoort. De waarden die kinderen op jonge leeftijd meekrij-
gen, nemen ze een leven lang met zich mee. Het vormt de basis voor een inclusieve 
samenleving en saamhorigheid. Daarom zijn organisaties als kinderopvang en scholen 
zulke belangrijke partners. Zij zorgen voor een prettige leeromgeving voor kinderen en 
school is verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek voor alle 
kinderen. Samen met hen zullen we het gesprek voeren over wat kinderen nodig  
hebben om zich gezond te ontwikkelen en hoe zoveel mogelijk kinderen een fijne plek 
hebben om te kunnen leren en spelen, óók als kinderen extra steun of begeleiding 
nodig hebben Dit laatste kan ook vragen oproepen over de huisvesting van scholen. 
Waar mogelijk krijgen deze vragen een plek in het integraal huisvestingsplan onder-
wijs. 

Werk en zinvolle dagbesteding
We vinden het belangrijk dat iedereen kansen krijgt om een baan en/of een waarde-
volle daginvulling te vinden. Dit geeft structuur aan de dag en biedt mogelijkheden 
voor sociale contacten. Bovendien biedt het kansen tot ontwikkeling en om talenten in 
te zetten. We hebben een plek waar inwoners terecht kunnen met vragen over werk, 
of hulp kunnen gebruiken bij het zoeken naar werk of andere vorm van dagbesteding. 
Dit kan onder andere bij de Houtense Werktafel. De komende tijd zoeken we nog 
meer de samenwerking met lokale ondernemers om een sterk netwerk van potentiële 
werkgevers te vormen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 



De Sociale Koers 2020-202326

Wet inburgering
In Houten gaan we verder met de al ontwikkelde samenwerkingen rondom status-
houders. Zo zijn er al stappen gezet richting de nieuwe wet inburgering. De Houtense 
Werktafel heeft trajecten ontwikkeld waarbij iemand de taal kan leren en tegelijkertijd 
betaald aan de slag gaat. Dit soort duale trajecten willen we de komende jaren voort-
zetten en uitbreiden.  

Extra steun
Financiële zelfredzaamheid is een belangrijke voorwaarde voor welbevinden en  
ontwikkeling. Daarom is het belangrijk de nodige ondersteuning te organiseren voor 
inwoners die leven in armoede. De lokale organisaties waaronder de Voedselbank, 
Stichting Leergeld, Stichting Budgethulp, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en het 
Sport- en Cultuurfonds vormen samen met de gemeente een vangnet voor tijdelijke 
ondersteuning. Die samenwerking is van belang om goed te kunnen signaleren,  
informeren, financiële problemen te voorkomen, maar ook inwoners met een onder-
steuningsvraag goed op weg te kunnen helpen naar financiële zelfredzaamheid. 
We streven naar een versterkte samenwerking met genoemde partners. Uiteindelijk 
doel blijft dat inwoners zo veel als mogelijk weer zonder hulp verder kunnen. 
Veel inwoners vinden het moeilijk om over armoede te spreken. Toch is dat gesprek 
nodig om iedereen bewust te maken wat je kunt doen om armoede te voorkomen door 
tijdig de signalen te herkennen. Een aantal doelgroepen heeft specifieke aandacht 
nodig, zoals alleenstaanden (ook ouderen), jongeren en inwoners met psychische  
problematiek die langdurig in armoede leven. De komende tijd gaan we samen met 
onze partners zorgen voor meer eenvoud in de regelingen, duidelijke procedures en 
criteria en minder administratieve lasten. Op basis van de evaluatie minimaregelingen 
zal de komende tijd de focus liggen op de thema’s ‘vergroten bereik’ en ‘versterking 
van de samenwerking en monitoring van het aanbod’. Om hier invulling aan te geven, 
zullen we samen met ketenpartners een communicatieplan minimaregelingen uitwer-
ken. Hiermee wordt beoogd de doelgroep beter te bereiken en te informeren door 
het inzetten van verschillende communicatiekanalen. Daarnaast gaan we in gesprek 
met ketenpartners over het aanbod en de onderlinge samenwerking. Daarin zal o.a. 
aandacht zijn voor mogelijke overlap in aanbod, afspraken maken over de manier van 
verwijzen en analyses van de regelgeving. Tot slot wordt dit jaar het kindpakket  
geëvalueerd en zal in samenspraak met Stichting Leergeld en andere partners  
invulling gegeven worden aan de aansluiting bij de Alliantie Kinderarmoede.

Professionele hulp en ondersteuning
Leren
Zoals gezegd is de school een belangrijke leeromgeving voor kinderen. Het is belang-
rijk dat kinderen zich hier veilig voelen, zodat zij onbezorgd kunnen spelen, vriendjes 
maken en kunnen leren en zichzelf ontwikkelen. Scholen zijn daarom belangrijke 
partners in de samenwerking. Scholen en samenwerkingsverbanden zijn verantwoor-
delijk voor uitvoering van de wet passend onderwijs. In de praktijk blijkt dat er ook 
vaak raakvlakken zijn met jeugdhulp, waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Hier 
ligt dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid, namelijk samenwerking op het gebied 
van preventie en signalering, maar ook in samenwerking in de uitvoering. Op school 
wordt veel gesignaleerd, ook als er zorgen zijn die niet direct met school te  maken 
hebben. Het is daarom belangrijk dat er goede en brede samenwerkingsafspraken 
zijn, om tijdig problemen te signaleren en waar mogelijk te voorkomen (bijvoorbeeld 
schoolverzuim). Waar mogelijk, wordt gezocht naar de inzet van  preventieve onder-
steuning en waar nodig wordt professionele hulpverlening ingezet.  



De Sociale Koers 2020-2023 27

Om thuiszitten te voorkomen hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met het 
onderwijs, jeugdhulp, leerplicht en jeugdgezondheidszorg. Met de regionale thuis-
zittersaanpak Lekstroom willen we bereiken dat kinderen niet meer, of slechts heel 
kort thuis zitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. We zetten ons er, 
samen met  partners, voor in dat het aantal thuiszitters en leerlingen met een  
vrijstelling afneemt.

Werk en zinvolle dagbesteding
Soms kunnen er drempels zijn om aan het werk te gaan. Denk aan belemmeringen  
op het gebied van taal, wonen, stress rondom financiën of schulden, fysieke of  
sociaal-emotionele problematiek. In Houten zorgen we ervoor dat voor hen die dat  
nodig hebben, ondersteuning voorhanden is. Daarbij kijken we kritisch met welke  
andere partijen moet worden samengewerkt. Soms kan hulp op een ander gebied  
nodig zijn om (weer) aan de slag te kunnen gaan. De komende tijd werken we  
daarom meer met partners als het Sociaal Team, Van Houten&co, Werk en Inkomen 
Lekstroom (WIL), UWV en lokale ondernemers. Dit doen we onder meer in de  
Houtense Werkplaats. Hier helpen we mensen die met meerdere problemen te maken 
hebben en daardoor op meerdere terreinen binnen het sociale domein vastlopen. Zij 
worden vanuit de Houtense Werkplaats ondersteund om naar een complete oplossing 
te zoeken vanuit eigen regie. Zij worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, 
maar we spreken met de inwoner en alle betrokken partijen over de best passende 
hulp of ondersteuning. Dit is in eerste instantie gericht op het vinden van (betaald) 
werk. Als dit niet (helemaal)  mogelijk is, zoeken we naar de maximaal haalbare vorm 
van maatschappelijke deelname. Dit kan dus ook vrijwilligerswerk of dagbesteding 
zijn. Dat is maatwerk. Het uitgangspunt is dat iedereen talenten heeft en de kans moet 
krijgen om deze in te zetten en te ontwikkelen. Oók als daarnaast professionele onder-
steuning nodig is om dit mogelijk te maken. Momenteel loopt er een onderzoek vanuit 
de Hogeschool Utrecht (lokaal en integraal werken aan participatie). In vier gemeen-
ten, waaronder Houten,  wordt onderzocht hoe de integrale samenwerking rond parti-
cipatie verloopt. Hieruit zullen adviezen naar voren komen over betere ondersteuning 
op het gebied van participatie. Hierbij wordt ook gekeken naar de vraag hoe het komt 
dat sommige inwoners al lang hulpverlening krijgen zonder dat een passende oplos-
sing wordt gevonden. Deze adviezen kunnen dan ook breder worden toegepast op het 
Sociaal domein, bijvoorbeeld over het inrichten van een voldoende zichtbare toegang 
voor alle type hulpvragen en onderlinge samenwerking tussen partijen. 

 Strategisch  Tactisch (doelstellingen) Effectindicator (bron)     2020    2023  Operationeel (jaarplan)

Actueel Streefwaarde

Leren en werken:

Inwoners hebben
een zinvolle
daginvulling en
kunnen zichzelf
ontwikkelen

Inwoners kunnen zich
financieel redden

Financiele zelfredzaamheid
(MSK)
relatief verzuim per 1000
inwoners 5-18 jaar (DUO)

Er zitten zo min mogelijk
kinderen thuis zonder onderwijs

regionale richtlijnen
Onderwijs-Zorg
arrangementen

% inwoners t.o.v. totale bevolking
die vrijwilligerswerk doet (MSK)

Project laaggeleterdheid8,6

11

47%

8

11

% voortijdige schoolverlaters
zonder startkwalificatie (DUO)

regionale kerngroep
thuiszitters

Banen per 1000 inwoners
(BBV)

Alle werkzoekenden helpen
we aan betaald of onbetaald
werk

Houtense Werktafel en
Werkplaats

Inwoners van Houten hebben
een zinvolle daginvulling

1,5%

646

1,5%

622

55%

MSK: Monitor Sociale Kracht
DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs
BBV: Besluit Begroting & Verantwoording

Tabel 4: Doelstellingen thema Leren en  Werken



De Sociale Koers 2020-202328

2.4. Thema Thuis

Inwoners kunnen veilig wonen in een passende woning en woonomgeving

Wonen in een fijne omgeving die prettig en veilig voelt, is een belangrijke voorwaarde 
voor het dagelijks welzijn. In Houten zien we de score voor de beleving van de leef-
baarheid in de buurt (7,8) geleidelijk toenemen  6. Dit betekent dat de leefbaarheid in 
de ogen van de bewoners verbetert. De verbetering zit vooral in de beoordeling van de 
staat van de openbare ruimte en de voorzieningen. Met de juiste woningen, beschik-
bare voorzieningen, een goede bereikbaarheid, een gevoel van veiligheid en gezond-
heid en een aangename sociale omgeving proberen we het dagelijks welzijn op een 
zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Voor al onze inwoners is het belangrijk 
om je thuis te kunnen voelen in je huis en in je wijk en zoveel mogelijk zelfstandig te 
zijn. Voor kinderen en jeugdigen is een stabiel opvoedklimaat van belang om veilig op 
te kunnen groeien. Voor ouderen is, in het licht van langer thuis wonen, een passende 
woning en woonomgeving belangrijk. Ook kwetsbare inwoners willen we een prettige 
en veilige woonplek bieden. Het gaat de komende periode om wonen en zorg meer te 
verbinden. Daarom is een integrale aanpak en samenwerking tussen het sociaal en 
ruimtelijk domein en de omgevingsvisie uitgangspunt.

Basis
Prettig en veilig wonen
Prettig en veilig wonen is de komende jaren een belangrijk thema. Onze inwoners 
blijven steeds langer zelfstandig wonen. Hierbij is een flexibele en levensloopbesten-
dige woningvoorraad en een passende woonomgeving essentieel. Belangrijk hierbij is 
dat die uitnodigt tot ontmoeting, beweging en geen obstakels vormt voor mensen met 
(mobiliteit)beperkingen. 

6 Monitor Sociale Kracht Houten 2018.
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Voor de toekomst blijft de verbinding tussen het sociaal - en ruimtelijke domein 
essentieel.  

Extra steun
Inwoners zijn meestal goed in staat om zelfstandig te wonen en leven. Maar soms is 
een steun in de rug welkom of zelfs nodig. Veel mensen vinden deze steun binnen het 
eigen netwerk, zoals familie en bekenden. Als er in het netwerk niet voldoende  
mogelijkheden zijn of de ondersteuningsvraag wordt groter, dan is lichte ondersteuning 
beschikbaar. Er wordt door het Sociaal Team een afweging gemaakt of deze onder-
steuning door een vrijwilliger kan worden geboden of dat professionele ondersteuning 
nodig is. Voor alle inwoners is het belangrijk dat extra steun beschikbaar is als het 
even tegenzit. In de buurt of nabije omgeving moeten initiatieven of voorzieningen zijn 
die ook voor kwetsbare doelgroepen beschikbaar en toegankelijk zijn.

Zelfstandig wonen
Vooral de toename van het aantal zelfstandig wonende tachtigplussers vraagt om aan-
passing van woning en leefomgeving. Bij hen is sprake van grotere fysieke en sociale 
kwetsbaarheid. Het aantal tachtigplussers en mensen met dementie zal de komende 
10 jaar verdubbelen. De overgrote meerderheid van de 75-plussers woont zelfstandig 
(92%). Dit aandeel neemt af met de leeftijd.7. Ouderen zijn in het algemeen minder 
bereid en minder in staat om te verhuizen. Daarom bestaat de opgave voor een groot 
deel uit het geschikt maken van de huidige woningen voor oudere bewoners.  
Mogelijke nieuwbouw voor ouderen is met name kansrijk in bestaande buurten, omdat 
ze dan in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven. Wanneer dit in de praktijk niet  
mogelijk blijkt, proberen we obstakels weg te nemen waardoor ouderen wel bereid zijn 
om te verhuizen. Samen met de markt en zorgpartijen gaan we op zoek naar  
passende woonvormen voor ouderen om de fase tussen zelfstandig wonen en een 
mogelijke opname in een verpleegtehuis goed te kunnen invullen (bijvoorbeeld kan-
goeroe-woningen, hofjeswoningen en complexen of woonservicegebieden waarin 
wonen, zorgvoorzieningen en faciliteiten bij elkaar komen). Er ontstaan ook inwoners- 
initiatieven die via collectief opdrachtgeverschap zelf een woonvorm realiseren.
 
Ook voor jongeren is het belangrijk dat er voldoende ruimte is om zelfstandig te gaan 
wonen. Beleid gericht op doorstroming van ouderen kan hierbij helpen. Voor jongeren 
die nog wat extra steun nodig hebben bij het volwassen worden en zelfstandig gaan 
wonen zetten we in op meer gezinsachtige vormen van ondersteuning (bijvoorbeeld 
het gezinshuis). 
We bevorderen initiatieven waarbij inwoners/gezinnen elkaar helpen met opvoeden, 
opgroeien en/of hierin ontlasten.

Professionele hulp en ondersteuning
Voor inwoners die meer professionele hulp en ondersteuning nodig hebben, willen 
we behandeling en begeleiding zoveel mogelijk in (de nabijheid van) de thuissituatie 
inzetten waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Kwetsbare inwoners kunnen zo 
zelfstandig wonen en onderdeel zijn van de samenleving. 
Belangrijke voorwaarden hierbij zijn: draagvlak in buurten en bij inwoners, partner-
schap en ketensamenwerking en verbinding tussen wonen en zorg vanuit het sociaal 
en ruimtelijk domein. 

7 Rapport Zorgen voor thuiswonende ouderen, SCP 2019/ Alzheimer Nederland, 2019.
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Zo thuis mogelijk wonen
Naast de vergrijzing en langer thuis wonen heeft de gemeente een opgave voor in-
woners die nu in de maatschappelijke opvang of voorziening van beschermd wonen 
verblijven en voor jeugdigen die in een instelling verblijven. Het streven is om buiten 
de muren van een instelling gelijkwaardige ambulante zorg te bieden, bijvoorbeeld 
intensieve ambulante begeleiding in de eigen woning of in een gezinsachtige setting, 
zoals een pleeggezin of gezinshuis. 

Wet verplichte GGZ en ambulantisering GGZ
Per 1 januari 2020 is ook de Wet verplichte GGZ (Wvggz) ingegaan. De wet vervangt 
de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). De 
nieuwe wet beoogt meer mogelijkheden en waarborgen voor preventie en (verplichte) 
zorg op maat te bieden om betrokkenen nog beter te helpen en de kwaliteit van leven 
te vergroten. De verplichte zorg en ondersteuning kunnen straks ook thuis plaatsvin-
den. Om plaatsing in intramurale GGZ-voorzieningen te kunnen verminderen, moeten 
we alternatieven vinden voor vraagstukken op het gebied van wonen, werk, inkomen, 
dagbesteding, sociale contacten, vrije tijd en zorg. Ambulantisering van de GGZ  be-
tekent vooral een andere manier van kijken naar wat iemand nodig heeft om een zo 
goed en normaal mogelijk leven te kunnen leiden. Gebiedsgerichte GGZ en de trans-
formatie van beschermd wonen naar beschermd thuis zijn randvoorwaardelijk hierbij. 
Daarnaast zal in sommige situaties het toch nodig zijn om tijdelijk ergens anders te 
verblijven en in een beschermde omgeving ondersteuning te ontvangen. Een beperkte 
doelgroep zal altijd een beroep blijven doen op 24-uursvoorzieningen. Hierbij blijven 
we alert op binnen welke wet dit behoort (Wmo of WLZ). Tot 2022 is Utrecht als  cen-
trumgemeente verantwoordelijk voor de transformatie van beschermd wonen.  Vanaf 
2022 wordt deze taak overgeheveld naar de individuele gemeenten, dus ook naar 
Houten.

Afbouw jeugdhulp met verblijf
Voor jeugdigen betekent ambulantisering dat we zoeken naar een plek die zo dicht 
mogelijk bij huis en zoveel mogelijk een natuurlijke gezinssituatie is. We zien dit als 
een belangrijk element in de transformatie van de jeugdzorg die de komende tijd veel 
aandacht vereist.  
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Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het onderzoeken wat deze kinderen nodig hebben om 
(tijdelijk) in een gezinshuis/ pleeggezin te wonen. Op dit moment verblijven kinderen 
vaak verder weg van huis (in andere regio’s) waardoor ze niet meer naar hun school 
of sportvereniging kunnen. Daarnaast willen we dat er minder kinderen in jeugdzorg- 
instellingen verblijven (in 2018 verbleven 45 Houtense kinderen - tijdelijk - in een in-
stelling voor verblijf) 8. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig met de hele regio. 

De ambulantisering vraagt nauwe samenwerking met diverse partijen zoals woning-
corporatie, Werk en Inkomen Lekstroom, Sociaal Team, zorgaanbieders zodat er een 
sluitende aanpak ontstaat op het gebied van wonen, financiën, (psychische) gezond-
heid. 

Zorg en Veiligheid
Een relatief kleine groep inwoners heeft ingewikkelde en ernstige problemen waarbij 
veel verschillende en vaak wisselende zorg- en veiligheidspartners betrokken zijn.   
Bij deze kleine groep is vaak sprake van een opeenstapeling van problemen, zoals 
psychische klachten, een verstandelijke beperking, geen scholing, verslaving,  
schulden, werkloosheid en problemen bij maatschappelijke integratie. 

Door onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid te verbinden en integraal te 
benaderen vergroten we de kans op succesvolle, duurzame oplossingen voor deze 
inwoners. Dat vraagt om een persoonsgerichte aanpak waarin zorg en veiligheids- 
partners de krachten bundelen en samen optrekken om complexe casuïstiek of 
multiproblematiek integraal te benaderen.

Ook voor jeugdigen in Houten willen we een veilige ontwikkeling. Met elkaar zijn we 
hiervoor verantwoordelijk en dit kunnen we borgen door gebruik te maken van o.a. de 
meldcode en de verwijsindex. De gemeente bevordert het opleiden van aandachts-
functionarissen veiligheid en netwerkbijeenkomsten veiligheid. Regionaal trekken we 
hierin gezamenlijk op met behulp van de regiovisie Huiselijk geweld/ kindermishande-
ling. Wanneer er sprake is van een onveilige situatie zijn er mogelijkheden om hulp te 
vragen. Bij ernstige zorgen over de veiligheid van inwoners, jong en oud, zijn er   
verschillende instanties die ingeschakeld kunnen worden. Professionals kunnen  
echter niet alles zien. Daarom willen we stimuleren dat inwoners signalen opmerken 
en weten waar ze hiermee terecht kunnen. 

 
8 Jaarrapportage Regionale Backoffice Lekstroom, 2018. 

 Strategisch  Tactisch (doelstellingen) Effectindicator (bron)     2020    2023  Operationeel (jaarplan)
StreefwaardeActueel

Thuis:

Inwoners 
kunnen
veilig wonen in
een passende
woning en
woonomgeving

Jongeren en ouderen hebben
een passende woning

% sociale huurwoningen ten
opzichte van totaal aantal
woningen
Nieuwbouw van gelijkvloerse
woningen (Planvoorraad
Wonen)

De woonomgeving in Houten
is fysiek en sociaal passend

Woonzorginitiatieven

Project domotica
Aantal jongeren pleegzorg,
gezinshuis of alternatieven
(RBL)

Er zitten zo min mogelijk
jongeren in jeugdhulp met
verblijf

Basisset randvoorwaarden
realiseren (regionaal)

Extra impuls buurtgezinnen 
en pleeggezinnen

Doorstroming ouderen25%

78%

77

25%

78%

95

RBL: Regionale Backoffice Lekstroom

Tabel 5: Doelstellingen thema Thuis
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Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen en randvoorwaarden

Ontwikkelingen
Binnen het gemeentelijk beleid zijn we in belangrijke mate afhankelijk van landelijke
wetgeving en ontwikkelingen. Omdat onze buurgemeenten dezelfde afhankelijkheid
hebben, werken we samen met hen in diverse samenstellingen; Lekstroomverband
(5 gemeenten), bovenregionaal verband (26 gemeenten), U10/ U16 (Utrechtse
regio), J42 (42 jeugdregio’s). Voor een groot deel geven we hiermee al invulling aan
de voorgestelde stelselwijziging voor jeugdzorg (zie Tweede kamerbrief 7-11-2019
van ministers de Jong en Dekker). Waar mogelijk benutten we de kansen in deze
samenwerking die aansluiten bij onze Houtense opgaven. Lokaal waar kan, regionaal
waar nodig.

De komende periode komen er weer nieuwe taken en verantwoordelijkheden onze
kant op. Hieronder geven we de belangrijkste ontwikkelingen die we nu op ons af zien
komen weer.

• Vanuit het centrale motto ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’ werken we in
 U10 verband bijvoorbeeld samen aan thema’s op het gebied van wonen, werken,
 bereikbaarheid, groen en energie.

• De ambulantisering van de GGZ is in U16-verband opgepakt. Begin 2018 is de
 koers vastgesteld en zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over opvang en
 beschermd wonen, over GGZ in de wijk en over de aanpak van mensen met
 verward gedrag. In 2020 zal dit resulteren in een regioplan U16 2021-2024
 Transformatie Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen.

• Met de komst van de nieuwe wet inburgering krijgen we de regie op het totale
 inburgeringsproces, van de koppeling tot aan het afsluiten van het  inburgerings- 
 traject. Het nieuwe inburgeringsstelsel wil inburgeringsplichtigen zo snel
 mogelijk de taal leren, ze activeren richting werk en zorgdragen voor volwaardige
 deelname aan de Nederlandse samenleving. De afgelopen jaren zijn in Houten al
 stappen gezet richting dit nieuwe stelsel, zoals een traject van de Houtense
 Werktafel. Samen met onze belangrijkste ketenpartners in dit proces willen we  
 de komende jaren dit soort trajecten voortzetten en uitbreiden. 

• Houten is ook onderdeel van de regio Lekstroom en werkt als regio vanuit een
 gezamenlijke regionale backoffice en inkoop voor Wmo en Jeugd. Regionaal
 ontwikkelen we o.a. een nieuwe inkoopstrategie. Uitgangspunt daarbij is dat de
 inkoopstrategie het mogelijk maakt om kwalitatief goede zorg en ondersteuning
 te bieden, die tegelijk financieel duurzaam is.

• Ook bovenregionaal (regio’s Utrecht stad, Eemland, Utrecht West, Utrecht
 Zuid-oost, Lekstroom - 26 gemeenten-) is Lekstroom onderdeel van samen- 
 werkingsafspraken rondom crisishulp, jeugdhulp met verblijf en Samen Veilig  
 Midden Nederland (SVMN). Deze (boven) regionale verbanden worden de  
 komende periode steeds belangrijker gezien de aangekondigde stelselwijziging in  
 de jeugdzorg.

• We bereiden ons ook voor om vanaf 2024 het beheer en de uitvoering van het
 collectieve Wmo-vervoer over te nemen van de Provincie.
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• We hebben verder te maken met de lokale uitvoering van het landelijk gesloten
 Preventieakkoord en de gezondheidsdoelen in de omgevingsvisie. Ook
 veranderende wetgeving rondom woonplaatsbeginsel wordt voorbereid.

Randvoorwaarden
Samenwerking
Voor realiseren van veel doelstellingen zijn we afhankelijk van landelijke wetten en 
moeten we op regionaal niveau samen optrekken. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de 
Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de samenwerkingsafspraken met zorgverzekeraars. 
Dit vergt niet alleen bestuurlijke steun binnen de Lekstroom (zoals het Bestuurlijk 
Platform Sociaal Domein Lekstroom, BPSDL), ook op ambtelijk niveau worden  
diverse projecten gezamenlijk opgepakt en wordt er samengewerkt binnen de groep 
gemeentesecretarissen (GSO). Op het gebied van Werk en Inkomen maakt Houten 
deel uit van de gemeenschappelijke regeling WIL. Ook bovenregionaal en bij ontwik-
kelingen over landelijke wetgeving zullen we steeds zoeken naar de ruimte die we 
hebben om zaken lokaal met onze partners op te pakken.  

Partnerschap
Het partnerschap met de verschillende maatschappelijke partijen verdient continue 
aandacht. We zorgen ervoor dat de effecten van het nieuwe beleid nauwgezet  
gevolgd worden volgens de zes leidende principes van de gemeente. Partnerschap 
hierin is van cruciaal belang. Enerzijds om samen te ontdekken waar we successen 
behalen, zodat we daar op kunnen voortborduren. Anderzijds om bij te sturen waar 
het niet goed gaat en samen op zoek te gaan naar passende oplossingen.  
De gemeente Houten vindt bovendien dat zij niet alleen verantwoordelijk is voor het 
uitvoeren van beleid. We vragen al onze partners om hun steentje bij te dragen. Bij 
partners met wie we een opdrachtgever- of subsidierelatie hebben, zal de gemeente 
deze verantwoordelijkheid – volgens de zes leidende principes – vertalen in concrete 
doelstellingen in de overeenkomsten die zij met hen sluit. De gemeente gaat daar-
om sterker inzetten op accountmanagement. Dit richt zich o.a. op het nakomen van 
afspraken, het signaleren en analyseren van negatieve en positieve trends en het 
monitoren van doelstellingen uit de overeenkomst.

Ook intern binnen de gemeente is partnerschap nodig om vraagstukken die domein 
overstijgend zijn, samen op te pakken. 
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Als we streven naar sterke buurten met veel collectieve zelfredzaamheid, gaat dat niet 
alleen over sociaal beheer, maar ook over fysiek beheer (wijk- en buurtbeheer). Als we 
willen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, is dat niet alleen een vraagstuk 
voor de zorg, maar ook voor volkshuisvesting. Als we willen dat meer mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt gaan participeren, is dat niet alleen een kwestie voor 
samenleving, maar ook een onderwerp voor economische zaken. Kortom, program-
matisch werken aan de doelstelling ‘Iedereen telt mee’ vraagt ook hecht samenspel 
binnen de gemeente tussen de verschillende programma’s onderling.

Eenduidige toegang
In Houten zijn er op verschillende plekken toegang tot zorg en ondersteuning georga-
niseerd. De belangrijkste partijen in de toegang zijn het Sociaal Team, de huisartsen 
en de jeugdartsen. Zij kunnen verwijzen naar specialistische zorg. 
Daarnaast zijn er diverse laagdrempelige plekken waar inwoners terecht kunnen 
met hun hulpvraag (CJG, POH-GGZ, scholen, sociaal loket, Van Houten&co). Het is 
ons streven om hulpvragen zoveel mogelijk uniform te benaderen. We kijken daarbij 
eerst naar de eigen kracht en het sociale netwerk van de inwoner en streven ernaar 
die te versterken. Soms kan het inzetten van informele zorg daarbij ondersteunend 
zijn. Indien nodig kan cliëntondersteuning inwoners helpen om hen bij te staan in het 
stellen van hun (hulp)vraag. Alle partners worden betrokken zodat we voorkomen dat 
we langs elkaar heen werken en/of diverse vormen van zorg onnodig naast elkaar 
inzetten. Ook de rol van professionals in het geven van informatie en advies en de 
lichte cliëntondersteuning vraagt een eenduidige uitvoering. Dat betekent dat dit hele 
netwerk (van vrijwilligersorganisaties tot aan het professionele veld) betrokken wordt 
om tot een uniforme benaderingswijze te komen. We kunnen het ons niet meer  per-
mitteren om de deur naar specialistische zorg open te zetten voor iedereen, omdat we 
dan het risico lopen dat de inwoners die de zorg dringend nodig hebben hierdoor in de 
wacht komen te staan. 

Dit alles vraagt wel om een duidelijke afbakening van welke zorg wel en niet onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dit geeft meer duidelijkheid aan professio-
nals en aan inwoners. Een nieuwe verordening met daarop aansluitende specifieke en 
heldere beleidsregels is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Deze geldt voor de 
gehele toegang en zal regelmatig gemonitord worden.

Ontschotting
Om integraal beleid te kunnen uitvoeren, is het nodig om op verschillende niveaus te 
ontschotten. Hierbij is de inhoud van de vraag leidend en zoeken we binnen de wette-
lijke kaders naar ruimte om een antwoord te kunnen bieden op de vraag. Daarbij willen 
we budgetten flexibel in kunnen zetten binnen verschillende taakgebieden/ domeinen. 
Voorwaarde hiervoor is samenwerking tussen gemeente, subsidiepartners en maat-
schappelijke partners zodat we tot één afgestemde aanpak komen. Het helpt dan dat 
vooral ieders rol en verantwoordelijkheid glashelder is.

Monitoring 
Kosten
Accurate en tijdige monitoring van de zorgkosten (jeugd en Wmo) is onmisbaar, al blijft 
het een uitdaging om hierdoor de administratieve lasten voor de zorgverleners niet 
te groot te maken. De effecten van de inhoudelijke kostenbeheersing (€ 1.300.000 in 
2020 oplopend tot € 1.500.000 in 2023) zullen gemeten moeten worden.  
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Gelijktijdig realiseren we ons dat niet alles meetbaar is en directe verbanden tussen 
trends moeilijk aan te tonen zijn. We hebben binnen de Lekstroom aan de Regionale 
Backoffice Lekstroom (RBL) gevraagd om een dashboard te ontwikkelen en beheren, 
zodat we de voortgang op dit gebied kunnen monitoren. Houten ambieert een voor-
trekkersrol op dit gebied om samen met de partnergemeenten tot een adequate  
opdracht te komen voor de RBL. Er wordt voor dit dashboard ook samenwerking  
gezocht met ketenpartners van andere beleidsterreinen, zoals WIL.

Maatschappelijke effecten
We monitoren continu de maatschappelijke effecten van ons beleid. Dit doen we in 
samenwerking met alle betrokken partijen en nemen hierbij ook input mee van  
ervaringskennis van inwoners. We zijn bereid samen met onze partners te reflecteren 
op ons handelen en daar waar nodig aanpassingen te doen en/of bij te sturen. Een 
van de middelen hiervoor is de Monitor Sociale Kracht. 
De uitkomsten van deze monitor komen ook terug in de jaarcijfers en vormen input 
voor onze jaarlijkse uitvoeringsplannen en tussentijdse bijstelling hiervan. Daarnaast 
halen we ook informatie uit cliëntervaring onderzoeken en benutten we signalen en in-
formatie van partners, burger- en cliënt participatie en de Adviesraad Sociaal Domein.

Bemiddeling en klachten 
Wat te doen als ondanks alle inspanningen, de hulp niet goed verloopt? Het is belang-
rijk dat deze signalen geuit kunnen worden door inwoners omdat alle partijen die 
betrokken zijn bij de hulpverlening open staan om er van te leren en de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren. Elke partij kent zijn eigen klachtenregeling. Als de inwo-
ner ontevreden is over het Sociaal Team of het CJG kan de inwoner zijn onvrede altijd 
uiten bij de betrokken zorgprofessional en/of diens leidinggevende. Kan de onvrede 
niet worden weggenomen dan kan de inwoner ook terecht bij de gemeentelijke Sociaal 
ombudsfunctionaris. De Sociaal ombudsfunctionaris werkt vanuit een onpartijdige en 
neutrale positie. De ombudsfunctionaris beantwoordt vragen, maakt mensen wegwijs, 
signaleert en verwijst, bemiddelt en adviseert en verzorgt de klachtcoördinatie. 

Indicatoren
We stellen voor om de  programma-indeling van de Sociale Koers 2020-2023 (met de 
vier thema’s als deelprogramma’s) te gebruiken voor het programma Samen Leven 
in de Begroting. Hierin zullen ook de geactualiseerde en nieuwe indicatoren een plek 
krijgen.

Financiële middelen
Voor 2020 zijn er nog middelen beschikbaar die resteren van het programma Sociale 
Kracht. Voor 2021 en 2022 stelt het college voor om €100.000 beschikbaar te stellen.  

Omschrijving     2020 2021 2022
Bedragen x 1000 €

beschikbare middelen  
Programma Sociale Kracht 2020-2023

155 100 100

Tabel 6: Financieel meerjarenperspectief Programma Sociale  
 Koers 2020-2023

Per jaar zal in het uitvoeringsplan gespecificeerd worden waar dat jaar de beschikbare middelen voor 
worden ingezet. 
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Bijlage 1: De staat van Houten

De overkoepelende ambitie uit de Sociale Agenda 2015-2019 was: duurzame verster-
king van de sociale kracht in Houten. Alle Houtenaren hebben een veilige plek om te 
leven, kunnen een zinvol bestaan leiden en nemen naar vermogen volwaardig deel 
aan de maatschappij. 
Deze ambitie is in 5 strategische doelen uitgewerkt. In deze Staat van Houten geven 
we per doel aan hoe Houten ervoor staat. 

1. Mensen in Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren en regie  
 te voeren over hun eigen huishouden. 

De decentralisatie en overgang van taken in 2015 is in Houten relatief goed verlopen. 
Het Sociaal Team Houten is opgericht als een laagdrempelige toegang voor informa-
tie, advies, lichte ondersteuningsvragen en route naar specialistische inzet. En voor 
inwoners die dat nodig hadden is gezorgd dat de zorg en ondersteuning passend kon 
worden voortgezet. Vergeleken met andere gemeentes maken inwoners uit Houten 
minder gebruik van individuele voorzieningen binnen een huishouden.
Wanneer er een inwoner zich wel meldt met een vraag hebben medewerkers van het 
sociaal team aandacht voor de eigen mogelijkheden van inwoners door onder andere 
een brede, integrale uitvraag om te beoordelen waar de inwoner het beste bij gehol-
pen is. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen passende ondersteuning. 
Maar de ondersteuning is gericht op het zo het weer zo normaal mogelijk krijgen van 
de situatie en om de inwoner eigenaar te maken van zijn of haar leven. De afgelopen 
jaren is de tevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening onder onze inwoners 
toegenomen, zowel over het Sociaal Team als over de ondersteuning van de aanbie-
ders. Zo blijkt uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek (Wmo en jeugd). Houtense 
inwoners geven aan tevreden te zijn met de gesprekken met het Sociaal Team en 
voelen zich serieus genomen (bijv. 70% van de gezinnen met jeugd GGZ- problema-
tiek). Ook geven inwoners aan dat zij zich beter kunnen redden (zelfredzaamheid 8,2) 
door de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Dit heeft een positieve invloed op de 
kwaliteit van leven en de zelfstandigheid van onze inwoners.

2. Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een stimulerende, gezonde en  
 veilige omgeving  

Houten is een gemeente waar veel kinderen opgroeien, 26,6% van de inwoners in 
Houten is onder de 20 jaar (t.o.v. 21,9% landelijk). Er is dan ook een ruim aanbod 
aan scholen, kinderopvang, sportverenigingen, jongerenwerk en voorzieningen voor 
gezondheidszorg. Ook zijn er plekken waar ouders met vragen terecht kunnen, zoals 
de GGD en het CJG. Zo krijgen kinderen en jongeren in Houten volop kansen om 
mee te doen en zich te ontwikkelen. In Houten gaat het over het algemeen goed met 
de jeugd. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie staat 
op 1,5%. Relatief weinig leerlingen lopen risico op een onderwijsachterstand (relatief 
verzuim 11 op de 1000 jongeren) of groeien op in een uitkeringsgezin (2,7% t.o.v. 
5,2% landelijk). Het percentage eenoudergezinnen is met 7,4% bijna gelijk aan het 
Nederlands gemiddelde van 7,3%. Voor de meeste kinderen en jongeren gelden goe-
de randvoorwaarden Zij kunnen zich op een gezonde manier ontwikkelen. Toch kan er 
soms (tijdelijk) hulp nodig zijn, om wat voor reden dan ook.  
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Dan is het belangrijk dat ouders of professionals op tijd  aan de bel trekken.  
In sommige gevallen is er dan professionele hulp nodig. In 2019 zaten 7,1% van 
de Houtense jongeren in jeugdhulp met verblijf (landelijk is dat 8,9%).

3. Mensen in Houten kunnen naar vermogen meedoen in de samenleving  
 
De maatschappelijke deelname in Houten is groot. Veel mensen hebben een baan 
(73%), of doen vrijwilligerswerk (47%). Op het onderdeel participatie wordt omgere-
kend een 8,0 gescoord. Deze score is hoger voor mensen tussen de 30 en 50 jaar 
(9,2) en hoger opgeleiden (8,7) en lager onder lager opgeleiden (5,7). 65-plussers  
(gepensioneerden, dus niet werkenden) laten de laagste score zien (4,3), onder 
75-plussers is dit nog lager (3,8). 

4. Mensen in Houten steunen elkaar en zetten zich in voor hun omgeving 

De sociale samenhang verschilt in Houten per wijk. Uitschieters naar boven zijn de 
kleine kernen. In Houten Noord Oost is de score juist lager. Dit beeld is al een aantal 
jaren gelijk. Houten scoort relatief laag op burenhulp, maar als het echt nodig is kun-
nen inwoners wel terugvallen op familie of buren. Ongeveer de helft van de inwoners 
(47%) verricht vrijwilligerswerk en iets minder dan de helft (41%) verricht mantelzorg, 
waarvan ca. 20% intensieve mantelzorg. Meer dan driekwart van de inwoners van 
Houten zou zich willen inzetten voor de buurt en meer dan de helft is al betrokken bij 
activiteiten. 
Met betrekking tot vrijwilligerswerk en deelname aan het verenigingsleven loopt Hou-
ten gelijk op met het gemiddelde in Nederland. De laatste jaren zijn de cijfers wat 
betreft het zich inzetten voor de samenleving en de aandacht voor en hulp aan buren 
gedaald. Houtenaren zijn in vergelijking met gemiddeld in Nederland iets actiever op 
het gebied van sporten en als mantelzorger.
Er zijn in Houten veel mensen die iets willen betekenen voor een ander en dat zie je 
aan de hoeveelheid en diversiteit van de maatschappelijke initiatieven; Vervoer  
Houten, de Krachtfabriek, Wakkere Akker, Plusbus, Arabisch Cultuurhuis, Veilig  
Houten, Handje Helpen enz. We hebben onderzocht hoe bewoners initiatieven onder-
steund en gestimuleerd kunnen worden. Initiatiefnemers willen vooral elkaar kunnen 
ontmoeten en van elkaar leren, één loket binnen het gemeentehuis en waardering 
voor hun initiatief. 
Zorgelijk voor de ontwikkeling van onderlinge steun is de vergrijzing. Waren er in 2019 
op elke 85+er nog 18 inwoners tussen de 45 en 65 jaar, in 2040 zijn dat er nog maar 
4,5 (landelijk zijn deze cijfers 13 respectievelijk 5).

5. Mensen in Houten hebben gelijke kansen op gezondheid
 Motto: de gezonde stad

Inwoners van Houten voelen zich overwegend gezond. De gezondheidsbeleving daalt 
met het ouder worden maar is over de hele linie hoger dan in Nederland. Een klein 
deel voelt zich ernstig beperkt vanwege haar gezondheid (2,5% van de 19 – 65 jari-
gen en 6,5% van de 65-plussers) Het percentage inwoners met meerdere chronische 
ziekten stijgt maar is in Houten lager dan in vergelijkbare gemeentes. Verder telt de 
gemeente in 2020 een kleine 600 mensen met dementie. 



De Sociale Koers 2020-202338

Door de toenemende vergrijzing zal het aantal mensen met dementie stijgen naar 
ongeveer 1000 in 2030. 
Houten gaat uit van het begrip positieve gezondheid. Hierbij gaat het erom dat  
mensen actief en met plezier kunnen deelnemen aan de maatschappij en hierdoor 
een zinvol leven ervaren ondanks eventuele ziektes of beperkingen. Daarbij gaat het 
niet alleen om lichamelijk- of geestelijk functioneren maar ook over zingeving en ertoe 
doen. Daarvoor hebben we de afgelopen jaren vooral ingezet op het beter signaleren 
en toeleiden naar activiteiten en vrijwilligerswerk. 

De dialoogsessies Sociale Koers
De Sociale Koers is een beleidskader voor onze inwoners. We vinden het belangrijk 
om hen mee te nemen in de totstandkoming ervan. Zij zijn tenslotte degenen die hier 
in de uitvoering mee te maken krijgen. Om hun ervaringen op te halen organiseerden 
we straatgesprekken en dialoogsessies.

Globale resultaten 
De consensus was dat het goed gaat met Houten. Dat blijkt uit cijfers van de Monitor 
Sociale Kracht 2019 en uit de beleving van inwoners, vrijwilligers én professionals, 
zoals ze die deelden tijdens straat- en dialooggesprekken. Mensen noemen Houten 
een sociale samenleving, waar mensen meedoen, naar elkaar omkijken en waar men 
tolerant is naar anderen. Inwoners voelen zich gezond en, als ze daar een beroep op 
moeten doen, zijn ze tevreden over de voorzieningen in het sociaal domein.
De gezondheidsbeleving is goed, inwoners zijn over het algemeen positief over het 
voorzieningenaanbod en ook op het gebied van zelfredzaamheid en participatie gaat 
het goed.
Toch zijn er ook groepen die op verschillende punten lager scoren, die meer gezond-
heidsrisico’s lopen, minder zelfredzaam zijn of door omstandigheden meer drempels 
ervaren bij maatschappelijke deelname. Over het algemeen zijn deze groepen: oude-
ren, inwoners met beperkingen, lager opgeleiden of mensen met een laag inkomen.
Kortom: bij het uitzetten van een nieuwe Sociale Koers is er veel goeds dat behouden 
moet blijven.

Uit de gesprekken komen een paar thema’s naar voren die we meenemen in de  
Sociale Koers.
- Inwoners vinden het belangrijk om elkaar te kunnen ontmoeten in de buurt.
- Inwoners weten dat zij zich bewust moeten voorbereiden op de volgende levens- 
 fase.
- Inwoners hebben behoefte aan kleinschalige en betaalbare woonvoorzieningen.
- We moeten aandacht blijven schenken aan de bekendheid met het bestaande  
 hulpaanbod en dat het aanbod passend is.
- We moeten zorgen dat er ruimte is voor het opzetten en inbedden van  
 vernieuwende en verbindende initiatieven.
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Bijlage 2: Eindconclusie Programma Sociale Kracht  
        2017-2020

Belangrijk input voor de Sociale Koers 2020-2024 zijn de lessen van het voorgaande 
programma Sociale Kracht. Hieronder gaan we kort in op wat we bereikt hebben, maar 
we willen vooral leren van de ambities en projecten die niet of onvoldoende uit de verf 
zijn gekomen.    
 
We kijken naar de volgende beleidskaders:
1. Wmo
2. Armoede
3. Jeugd en onderwijs
4. Mantelzorg
5. Gezondheid
Deze beleidskaders zijn zowel inhoudelijk als op proces geëvalueerd.

Daarnaast hebben we ook gewerkt met verschillende programmalijnen binnen het 
programma Sociale Kracht. Ook vanuit deze werkwijze hebben we, op procesniveau, 
onze lessen getrokken. De evaluaties samen maakt dat we tot een aantal algemene 
lessen komen voor het vervolg.  

1. Wmo

Wat hebben we bereikt?

• De zelfredzaamheid van onze inwoners neemt toe
 - De zelfredzaamheid van de Houtense inwoners is door de ondersteuning vanuit  
  de Wmo verbeterd. Dit blijkt uit de stijging in tevredenheid op deze onderdelen  
  in de Wmo cliëntervaring onderzoeken. Ook voelen cliënten zich serieus  
  genomen 
• De ondersteuning is vindbaar en toegankelijk. 
 - De overgang in 2015 is relatief goed verlopen. We hebben de zorgcontinuïteit  
  kunnen waarborgen aan onze inwoners. We hebben in deze overgangsfase   
  relatief weinig bezwaarschriften, klachten of meldingen ontvangen.   
 -  De oprichting van het Sociaal team heeft geleid tot een laagdrempelige    
  toegang en mogelijkheden voor informatie en advies. Inwoners geven aan in  
  toenemende mate tevreden te zijn met de gesprekken met het Sociaal Team, zo  
  blijkt uit het Wmo cliëntervaring onderzoek
• De sociale samenhang neemt toe.
 - Ons fonds/sterke buurten; er zijn succesvolle bijeenkomsten georganiseerd    
   voor inwonersinitiatieven. Ook is op de gemeentelijke website de pagina      
  Inwonersinitiatieven gelanceerd met informatie en inspiratie voor initiatiefnemers 
  over mensen, fondsen en plekken.
 - De begeleiding van vrijwilligers bij van Houten&co loopt goed. Een      
  aandachtspunt is om met elkaar in gesprek te blijven over welke taken en    
   activiteiten wel en niet door vrijwilligers gedaan kunnen worden.
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Wat staat er nog open of moeten we van leren?

• Door ontwikkelen op preventie, op toegankelijke basis voorzieningen in de buurt.    
 Want eerder helpen voorkomt later (duurdere) problemen. Het aanbod van    
 verschillende basisvoorzieningen, en de doorontwikkeling van bijvoorbeeld    
 voorliggende voorzieningen in combinatie met maatwerkvoorzieningen. Met als    
 doel een verschuiving van zware naar lichte zorg. Dit vraagt aandacht in de     
 komende jaren.
• Co-creatie met inwoners: cliënt- en burgerparticipatie versterken, maar ook  
 co-creatie met aanbieders. De formele inspraak van de adviesraad loopt   
 goed, maar de ‘gewone’ inwoner wordt moeilijk bereikt. Uit de evaluatie van de  
  Adviesraad zal blijken hoe we dit in de toekomst beter kunnen vormgeven.     
 De inspraak wordt nog te veel vanuit de belangen en behoeftes van de gemeente    
 zelf ingevuld. De fysieke overlegtafels worden nog te weinig benut om aanbieders    
 uit te dagen om met innovatieve ideeën voor de ondersteuning te komen.

2. Armoede

Wat hebben we bereikt?

• Op 6 juli 2017 is de ‘Beleidsnota herijking armoedebeleid Houten 2017 – 2020’    
 vastgesteld  
• In 2017 is Stichting Leergeld Houten opgezet en ontwikkelen we met onze partners  
 een breed kindpakket zodat iedereen mee kan doen. Het aanbod en bereik     
 (communicatie en samenwerking) van onze regelingen is enorm toegenomen.

Wat staat er nog open of moeten we van leren?

• Verlaag de drempel om een aanvraag in te dienen; lokaal en zorg voor     
 bekendheid. Communicatie met/tussen partners en met de inwoner zijn hierbij    
 belangrijk.
• Op de kosten voor bijzondere bijstand en kinderopvang (WIL) is weinig grip.     
 Deze kosten stijgen flink. M.b.t kinderopvang is WIL nieuwe beleidsregels en een    
 verordening aan het schrijven.

3. Jeugd en onderwijs

Wat hebben we bereikt?

• Om een gezonde leefomgeving te bewerkstelligen, is binnen de JOGG-aanpak    
 (jongeren op gezond gewicht) een breed scala aan activiteiten ingezet. Denk aan    
 invoeren van de sportpas; trapveldjes in de wijk; kleuterpakket en babygroente-   
 pakket via de JGZ en een gezonde avondvierdaagse. 
• Het stimuleren van een veilige omgeving is gefocust op het speerpunt pesten.    
 In 2017 is een brede campagne tegen pesten opgezet waarbij de middelbare    
 scholen, CJG, Van Houten&co, SHINE en sportpunt Houten hebben samenwerkt.
• In 2016 is het CJG weer opgestart waar ouders en jeugdigen terecht kunnen met    
 lichte opvoed- en ondersteuningsvragen.
• In 2017 is een POH-GGZ jeugd gestart in twee van de medisch centra. De POH- 
  GGZ jeugd kan laagdrempelig en dichtbij begeleiding bieden aan jeugd tot 18 jaar    
 met GGZ-problematiek.
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• In 2016 zijn met de ‘Houtense routes’ afspraken gemaakt tussen huisartsen, JGZ,    
 gemeente en Sociaal Team om elkaar tijdig te betrekken en informeren.

Wat staat er nog open of moeten we van leren?

• Het breder implementeren van de Houtense routes (breder dan alleen jeugd)
• Verder verstevigen van de samenwerking onderwijs en jeugdhulp 
• Het lokaal kunnen bieden van hulp lokaal (zoals met POH-GGZ jeugd) uitbreiden    
 met meerdere expertises.

4. Mantelzorg

Wat hebben we bereikt?

• Realisatie Steunpunt Mantelzorg en het Mantelzorgcafé bij Van Houten&co.
• Jaarlijkse waardering van mantelzorgers in november met een waarderingsmarkt    
 voor mantelzorgers
• (pilot) Mantelzorgmakelaar

Wat staat er nog open of moeten we van leren?

• In maart 2019 is samen met de werkgroep mantelzorg van de Adviesraad Sociaal    
 Domein teruggekeken op de gerealiseerde activiteiten o.b.v. het Uitvoeringsplan.    
 We hebben toen ook zaken benoemd die nog aandacht nodig hebben.

5. Gezondheid

Wat hebben we bereikt?
 
• Welzijn voor Elkaar is beschikbaar in alle eerstelijns Medische Centra (EMC’s);  
 Op alle EMC’s is er een welzijnsconsulent (125 verwijzingen per jaar, 50% wordt    
 vrijwilliger).
• Ketensamenwerking DuurSaam; Samenwerkingsafspraken zorg, welzijn en onde-   
 steuningspartners. Multidisciplinair overleg op casusniveau. We hebben een app    
 in gebruik genomen voor communicatie tussen hulpverleners onderling en cliënt.    
 Ook organiseerden we een scholingsbijeenkomst over zorg en ondersteuning van    
 thuiswonende inwoners met dementie en hun mantelzorgers.
• We hebben combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches gerealiseerd. Dit heeft    
 geleid tot jeugdsportpas - in 2018 uitgebreid met cultuuraanbod - trainers voor de    
 klas, beweeg- en beleefdag, sportgala en sportfonds, sportief netwerken en     
 Sportmix.
• Er is extra ingezet op het stimuleren van bewegen door ouderen, mensen met een    
 beperking of psychische stoornis. Sportpunt Houten, van Houten&co,  
  Fysiotherapie, Lister en de Krachtfabriek werken samen. Koffieplus voor senioren,    
 Sport en Spel inloop in de Krachtfabriek en Balans trainingen door fysiotherapi-   
 praktijken zijn ontwikkelde activiteiten.
• We realiseerden een convenant Sport en alcohol, met daarbij gastheergesprekken    
 met sportverenigingen, informatie, bewustwording verantwoordelijkheden en geven    
 van het goede voorbeeld.
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Wat staat er nog open of moeten we van leren?

• Er is een nationaal Preventieakkoord afgesloten over het terugdringen van roken,    
 overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De lokale invulling van dit akkoord    
 staat nog open en biedt kansen.
• Bij psychosociale gezondheid zal het nog steeds gaan over zingeving en     
 eenzaamheid, maar zullen we meer inzetten op jongeren en jonge vrouwen als    
 risicogroep.
• Als het gaat over gezonde leefstijl gaat de meeste aandacht naar bewegen en    
 daar zal valpreventie aan worden toegevoegd. 
• Het belang van een gezonde leefomgeving in de ruimtelijke koers en gezondheid    
 in de Omgevingsvisie.
• Gezondheid als onderdeel van de sociale koers en maakt het mogelijk om nog    
 breder/ meer integraal te kijken naar mogelijke gezondheidseffecten van     
 beleidsmaatregelen. Gezondheid wordt immers beïnvloed door armoede,     
 uitsluiting, wonen, leefomgeving, mobiliteit, enz.

Algemene lessen 

• Leidende principes concreet vertalen in beleid, uitvoering en samenwerkingsover- 
  eenkomsten. We zorgen ervoor dat we met samenwerkingspartners (zoals     
 zorgaanbieders, Sociaal Team, huisartsen, etc.) goede afspraken maken over: wie    
 voert welk onderdeel van de afspraken uit, op welk moment en hoe wordt     
 daarover gecommuniceerd. 
• Resultaten moeten nauwkeurig gemonitord worden. Het is belangrijk om vooraf-   
 gaand aan projecten na te denken over hoe we het effect kunnen meten. Dus hoe    
 zien we straks ‘of het werkt’?
• Het nieuwe beleidskader moet gemeengoed worden. We vinden het belangrijk om    
 zowel binnen de gemeenten als met samenwerkingspartners meer integraal     
 samen te werken. Dit betekent dat we op tijd de expertise van anderen weten te    
 vinden en inschakelen. 
• Grote meerwaarde van goede samenwerkingsrelaties, blijf hierin investeren!
• Prioriteren en beperken doelstellingen. Binnen opgaven aantal complexe integrale    
 opgaven identificeren die als sleutelprojecten kunnen dienen om de voorgestane    
 aanpak vorm te geven. Als we die succesvol organiseren en de doelen bereiken    
 helpt dat draagvlak te vergroten voor werkwijze. Voorbeelden hiervan zijn de     
 aansluiting tussen sociaal en ruimtelijk domein en integrale samenwerking binnen    
 de Houtense Werkplaats.
• Kennis uit de praktijk gebruiken: betere verbinding tussen uitvoering en beleid en    
 meer gebruik maken van ervaringen van inwoners (bijvoorbeeld bij opstellen /    
 prioriteren uitvoeringsprogramma). Daarbij balans zoeken tussen inspanningen en    
 opbrengst.
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Bijlage 3: totaaloverzicht doelstellingen en effectindicatoren  

Thuis:

Inwoners 
kunnen
veilig wonen in
een passende
woning en
woonomgeving

Jongeren en ouderen hebben
een passende woning

% sociale huurwoningen ten
opzichte van totaal aantal
woningen
Nieuwbouw van gelijkvloerse
woningen (Planvoorraad
Wonen)

De woonomgeving in Houten
is fysiek en sociaal passend

Woonzorginitiatieven

Project domotica
Aantal jongeren pleegzorg,
gezinshuis of alternatieven
(RBL)

Er zitten zo min mogelijk
jongeren in jeugdhulp met
verblijf

Basisset randvoorwaarden
realiseren (regionaal)

Extra impuls buurtgezinnen 
en pleeggezinnen

Doorstroming ouderen25%

78%

77

25%

78%

95

 Strategisch  Tactisch (doelstellingen) Effectindicator (bron)     2020    2023  Operationeel (jaarplan)

Gezondheid:

Een gezonde
leefstijl en
mentaal
welbevinden is
voor alle inwoners
bereikbaar

Inwoners hebben een
positieve gezondheid

Jongeren en ouderen kunnen
omgaan met
maatschappelijke druk

Sociale Kracht van de inwoners
(MSK)
% volwassenen dat tenminste
1x per week sport (MSK)

Inwoners hebben een
gezonde leefstijl

Preventieakkoord

% inwoners zonder psychische
gezondheidsproblemen (MSK)

Actieplan mentale
gezondheid (regionaal)

% clienten dat zegt: Ik werd
tijdig geholpen (CEO)

Gezinnen met jeugd-GGZ
problematiek worden snel
geholpen

Duurzame partnerrelaties

Innovatie Wmo-vervoer
(Maatje/Electrocar etc)

Zelfredzaamheid (MSK)Ouderen ervaren regie over
hun eigen leven

Mate van eenzaamheid (MSK)Inwoners zijn weinig eenzaam Project MOTTO

Uitvoeringsplan Sociale
Koers7,7

68%

88%

70%

8,2

8,6

7,8

70%

88%

70%

8,2

8,6

Ombuigingen:

Door
inhoudgestuurde
kostenbesparing
de uitgaven
Jeugd en Wmo
onder controle
krijgen

We monitoren aanbieders op
prestaties en afspraken

We bieden ondersteuning die
passend en zo licht en kort
mogelijk is

We gaan uit van
zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid van
inwoners

Afname financiële waarde 10
duurste gezinnen (RBL)
Afname kosten jeugdhulp
grootste aanbieders (RBL)

Handhaven en
verscherpen contracten
jeugdhulp

Afname inzet specialistische
GGZ (RBL)

Inzet POH/GGZ in EMC’s

Daling financiële waarde
jeugdigen in residentieel verblijf
(RBL)

Jeugdhulp: residentieel
naar gezinsvormen

Instroom Wmo en jeugd
door nieuwe verordening

Afname uitgaven Wmo
maatwerkvoorzieningen (RBL)
Afname uitgaven Wmo
hulpmiddelen (RBL)

Wmo besparing
hulpmiddelen

Afname bekostiging naschoolse
opvang (RBL)

Ouders laten betalen voor
opvang BSO+

Kosten regiotaxi zijn conform
begroting (RBL)

Beheersen kosten
regiotaxi

Monitoren grootste
aanbieders€100.000

€550.000

€300.000

€100.000

€85.000

€70.000

€100.000

€ 0

€250.000

€550.000

€300.000

€100.000

€85.000

€70.000

€100.000

€80.000

Saamhorigheid:

Inwoners
respecteren
elkaar en bieden
elkaar de
helpende hand

Er is een sterk informeel
netwerk in Houten

In Houten zijn er sterke
vrijwilligersorganisaties

# hulpvragen opgelost door
informele zorg (STH)

% inwoners die voor hulp terecht 
kunnen bij buurtgenoten (MSK)

In Houten is er sociale steun
en cohesie

Bewustwordings
campagne

% inwoners tov totale bevolking
die buren helpt (MSK)

Project Sterke Buurten

Sociale samenhang in de buurt
(MSK)

Er zijn veel inwonersinitiatieven

Ondersteuning en
waardering mantelzorgers

% mantelzorgers tov totale
bevolking (MSK)

Er is een grote en sterke
groep mantelzorgers

Uitbreiden informatie
informele zorg (Hulpwijzer?)452

35%

5%

6,4

41%

488

40%

15%

7

43%

Leren en werken:

Inwoners hebben
een zinvolle
daginvulling en
kunnen zichzelf
ontwikkelen

Inwoners kunnen zich
financieel redden

Financiele zelfredzaamheid
(MSK)
relatief verzuim per 1000
inwoners 5-18 jaar (DUO)

Er zitten zo min mogelijk
kinderen thuis zonder onderwijs

regionale richtlijnen Onder-
wijs-Zorgarrangementen

% voortijdige schoolverlaters
zonder startkwalificatie (DUO)

regionale kerngroep
thuiszitters

Banen per 1000 inwoners
(BBV)

Alle werkzoekenden helpen
we aan betaald of onbetaald
werk

Houtense Werktafel en
Werkplaats

% inwoners t.o.v. totale bevolking
die vrijwilligerswerk doet (MSK)

Inwoners van Houten hebben
een zinvolle daginvulling

Project laaggeleterdheid8,6

11

1,5%

646

47%

8

11

1,5%

622

55%

StreefwaardeActueel
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Colofon

De Sociale Koers 2020-2023 is een uitgave van de gemeente Houten. 

De koers is gemaakt op basis van onderzoek en gesprekken met inwoners, belangenorganisaties en medewerkers 
van maatschappelijke organisaties. 

Postbus 30
3990 DA Houten
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
Website: www.houten.nl
Telefoon: (030) 63 92 611

 @ gemhouten

 @ gemhouten

 @ gemhouten

 gemeente-houten

Foto’s:
Marjolein Thijse (p. 5), René van den Brandt (p. 8), Thomas Koerts (p.16), Peter van Wieringen (p. 11, 23), 
Hollandsch Welvaren (p. 33, omslag achterzijde midden), gemeente Houten (p. 20, 25, 30, omslag)

Houten, april 2020

 @ gemhouten

 @ gemhouten

 @ gemhouten

 gemeente-houten
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