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Maatschappelijke doelen en effecten voor periode  

2016-2019  
 
 
 

Gemeente Bergen, juni 2016 



Anders werken:    1. Zelfredzaamheid en eigen regie          3. Integraal werken en maatwerk  5.Experimenteren 

                                                  2. Preventie en vroegsignalering  4. Ruimte aan maatschappelijke initiatieven       

                                               (bron: Integraal Beleidskader Sociaal Domein  BUCH, april 2016)  
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 Maatschappelijke doelen en – effecten Sociaal Domein gemeente Bergen  juni 2016  

   Periode 2016 - 2019 

             
Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

Sociaal 

            

Inwoners en 

Ondernemers 

Wijkbeheer 
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 Maatschappelijke doelen en – effecten Sociaal Domein gemeente Bergen  juni 2016  

   Periode 2016 - 2019 

             
Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

Sociaal 

            

Inwoners en 

Ondernemers 

Wijkbeheer 

Inwoners van Bergen kunnen 

volwaardig meedoen en 

krijgen daarbij waarnodig 

ondersteuning 

Inwoners van Bergen 

ondersteunen elkaar en zetten 

zich actief in voor hun omgeving 

Alle inwoner van Bergen 

hebben gelijke kansen op 

een goede gezondheid 

 

 

 

 

 

De jeugd kan zich maximaal 

ontwikkelen en  groeit gezond 

en veilig op 

 



Inwoners van 
Bergen doen op 

eigen kracht zo lang 
mogelijk mee aan de 

samenleving en 
krijgen daarbij 

voldoende 

ondersteuning en 
zorg 

Meer inwoners 
van Bergen 
leveren een 
(vrijwillige) 

informele inzet 

 Meer mensen 
leveren een 

bijdrage aan hun 
woonomgeving en 

de daarin 
aanwezige 

voorzieningen           

Meer inwoners 
nemen al dan niet 
in georganiseerd 
verband deel aan 

sport- en 
beweegactiviteiten 

Minder geweld in 
afhankelijkheids-

relaties 

Meer inwoners van 
Bergen komen in 

aanraking met 
voorlichting en 
advies op het 

gebied van gezond 
leven Meer kinderen en 

jongeren tot 27 jaar 
volgen een 

opleiding of zijn aan 
het werk 

 Minder 
eenzame 
mensen           

Meer jeugdigen 
met een gezonde 
leefstijl en gezond 

gewicht 

Minder 
laaggeletterdheid 

Minder mensen 
ervaren 

financiële 
belemmeringen 
om mee te doen 

in Bergen 

De 
arbeidsparticipatie-
graad van inwoners 

van Bergen stijgt 

Culturele-  en 
kunstzinnige  

creativiteit onder 
inwoners neemt 

toe 

Meer inwoners en 
bezoeker van de 

gemeente Bergen 
maken gebruik van 

een gevarieerd 
aanbod aan kunst en 

cultuuractiviteiten 

Meer mensen 
helpen elkaar 

Meer mensen met 
een  goede 

mentale 
gezondheid 

Meer jeugdigen 
groeien op in een 

veilige en 
positieve 

thuissituatie 

Meer jeugdigen 
ontwikkelen zich 

optimaal 
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Afname professionele 

hulp (2e lijns- 

maatwerkvoorziening

en) 

Het aantal 

mensen dat 

gebruikmaakt 

van een 

algemene of 

voorliggende 

voorziening stijgt 

Minder mensen leven 

met schulden 

Een stijging van het  

aantal inwoners dat 

zich vrijwillig inzet voor 

anderen en hun buurt 

of wijk 

Meer mensen 

hebben een zinvolle 

daginvulling 

Minder mensen 

voelen zich 
geïsoleerd 

Minder 

laaggeletterden 

Minder mensen met 

een verslaving 

Minimaal 80% van de 

volwassenen en 90% 

van de jeugdigen sport 

wekelijks 

Het genotmiddelen 

gebruik onder 

jongeren neemt af 

Het aantal kinderen in 

een voorschoolse 

voorziening neemt toe. 

Het aantal jeugdigen met 

een startkwalificatie neemt 

verder toe 

Stijging van het 

aantal 

asielgerechtigden  

dat binnen 3,5 jaar 

participeert in het 

arbeidsproces  

Het aantal 

zelfstandig 

wonende 

ouderen stijgt 
Het aantal 

uitkeringsgerechtigden 

met een zinvolle 

daginvulling (school, 

werk, maatschappelijke 

activiteit) stijgt 

Afname van het 

aantal overbelaste 

mantelzorgers 

Aantal eenzame inwoners is 

niet toegenomen 

Het aantal activiteiten op 

het gebied van 

talentontwikkeling stijgt 

Afname van het 

aantal inwoners met 

psychische klachten 

Alle kinderen met een 

(risico op een) 

taalachterstand hebben 

de mogelijkheid een VVE 

programma te volgen 

Het aantal jeugdigen 

op gezond gewicht 

wijkt maximaal 5% af 

van nationaal niveau 

Een aantal 

ondertoezichtstellingen 

neemt af 

Minimaal 95% van de 

jongeren zit op school of 

is aan het werk 
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Stichting 

Vluchtelingenwerk 

 

Stichting Anders 

Aktieven 

 

Slachtofferhulp 

Nederland 

 

 

Buurtbus 

Bergen 

 

 

Dorpshuizen 

 

Stichting Welzijn 

Bergen 

 

 

Kranenburgh 

 

Stichting Artiance 

Kunst- en 

cultuurstichtingen 

 

Muziekverenigingen 

 

 

MEE & de 

Wering 

 

Humanitas 

 

RCO de Hoofdzaak 

 

 

GGZ NHN 

 

 

Sportverenigingen 

 

Bibliotheek 

Kennemerwaard 

 

 

GGD 

 

Voortgezet 

Onderwijs 
 

Primair 

Onderwijs 

 

 

Kinderopvangorganisaties 



Inwoners van Bergen kunnen 

volwaardig meedoen en krijgen 

daarbij waarnodig ondersteuning 

Alle inwoner van Bergen 

hebben gelijke kansen op een 

goede gezondheid 

 

 

 

 

 

De jeugd kan zich maximaal 

ontwikkelen en  groeit gezond en 

veilig op 

 

Inwoners van Bergen 

ondersteunen elkaar en zetten zich 

actief in voor hun omgeving 

Inwoners van Bergen 
doen op eigen kracht 
zo lang mogelijk mee 

aan de samenleving en 
krijgen daarbij 

voldoende 

ondersteuning en zorg 

Meer inwoners van 
Bergen leveren een 

(vrijwillige) informele 
inzet 

 Meer mensen leveren 
een bijdrage aan hun 
woonomgeving en de 

daarin aanwezige 
voorzieningen           

Meer inwoners nemen 
al dan niet in 

georganiseerd verband 
deel aan sport- en 
beweegactiviteiten 

Minder geweld in 
afhankelijkheids-

relaties 

Meer inwoners van 
Bergen komen in 

aanraking met 
voorlichting en advies 

op het gebied van 
gezond leven 

 Minder eenzame 
mensen           

Meer jeugdigen met 
een gezonde leefstijl 
en gezond gewicht 

Minimaal 80% van de 

volwassenen en 90% van 

de jeugdigen sport 

wekelijks 

Minder mensen 
ervaren financiële 

belemmeringen om 
mee te doen in Bergen 

Afname professionele 

hulp (2e lijns- 

maatwerkvoorzieningen) 

De arbeidsparticipatie-
graad van inwoners van 

Bergen stijgt 

Culturele-  en 
kunstzinnige  

creativiteit onder 
inwoners neemt toe 

Meer inwoners en 
bezoeker van de 

gemeente Bergen 
maken gebruik van een 
gevarieerd aanbod aan 

kunst en 
cultuuractiviteiten 

Meer mensen helpen 
elkaar 

Minder mensen voelen 

zich geïsoleerd 

Meer mensen met een  
goede mentale 

gezondheid 

Meer jeugdigen 
groeien op in een 

veilige en positieve 
thuissituatie 

Minder mensen leven met 

schulden 

Meer mensen hebben 

een zinvolle daginvulling 

Het aantal zelfstandig 

wonende ouderen stijgt 

Het aantal mensen dat 

gebruikmaakt van een 

algemene of voorliggende 

voorziening stijgt 

Stichting Welzijn 

Bergen 

Afname van het aantal 

overbelaste 

mantelzorgers 

Een stijging van het  

aantal inwoners dat zich 

vrijwillig inzet voor 

anderen en hun buurt of 

wijk 

Het aantal activiteiten op 

het gebied van 

talentontwikkeling stijgt 

Aantal eenzame inwoners 

is niet toegenomen 

Voorbeeld 1 

Een aantal 

ondertoezichtstellingen 

neemt af 



Inwoners van Bergen kunnen 

volwaardig meedoen en krijgen 

daarbij waarnodig ondersteuning 

Alle inwoner van Bergen 

hebben gelijke kansen op 

een goede gezondheid 

 

 

 

 

De jeugd kan zich maximaal 

ontwikkelen en  groeit gezond en 

veilig op 

 

Inwoners van Bergen 

ondersteunen elkaar en zetten 

zich actief in voor hun omgeving 

Inwoners van Bergen 
doen op eigen kracht 
zo lang mogelijk mee 

aan de samenleving en 
krijgen daarbij 

voldoende 

ondersteuning en zorg 

Meer inwoners van 
Bergen leveren een 

(vrijwillige) informele 
inzet 

 Meer mensen leveren 
een bijdrage aan hun 
woonomgeving en de 

daarin aanwezige 
voorzieningen           

Meer inwoners nemen 
al dan niet in 

georganiseerd verband 
deel aan sport- en 
beweegactiviteiten 

 Minder eenzame 
mensen           

Bibliotheek Kennemerwaard 

Minder 
laaggeletterdheid 

Minder mensen 
ervaren financiële 

belemmeringen om 
mee te doen in Bergen 

Afname professionele 

hulp (2e lijns- 

maatwerkvoorzieningen) 

De arbeidsparticipatie-
graad van inwoners 

van Bergen stijgt 

Culturele-  en 
kunstzinnige  

creativiteit onder 
inwoners neemt toe 

Meer mensen helpen 
elkaar Meer jeugdigen 

ontwikkelen zich 
optimaal 

Het aantal jeugdigen met 

een startkwalificatie 

neemt verder toe 
Meer mensen hebben 

een zinvolle daginvulling 

Het aantal mensen dat 

gebruikmaakt van een 

algemene of 

voorliggende voorziening 

stijgt 

Minder laaggeletterden 

Aantal eenzame 

inwoners is niet 

toegenomen 

Het aantal activiteiten op 

het gebied van 

talentontwikkeling stijgt 

Voorbeeld 2 



Inwoners van Bergen kunnen volwaardig meedoen en krijgen daarbij 

waarnodig ondersteuning 

Inwoners van Bergen doen op 
eigen kracht zo lang mogelijk 
mee aan de samenleving en 

krijgen daarbij voldoende 

ondersteuning en zorg 

Buurtbus Bergen 

Het aantal zelfstandig 

wonende ouderen stijgt 

Stichting Welzijn Bergen 

Dorpshuizen 

Stichting Anders Aktieven 

Voorbeeld 3 



Totaaloverzicht 



 

 
 

Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

Sociaal 

            

Inwoners en 

Ondernemers 

Wijkbeheer 

Inwoners van Bergen kunnen 
volwaardig meedoen en krijgen 

daarbij waarnodig ondersteuning 

Alle inwoner van Bergen 
hebben gelijke kansen op een 

goede gezondheid 

 

De jeugd kan zich maximaal 
ontwikkelen en  groeit gezond en 

veilig op 

 

Inwoners van Bergen 
ondersteunen elkaar en zetten 

zich actief in voor hun omgeving 

Inwoners van Bergen 
doen op eigen kracht 
zo lang mogelijk mee 

aan de samenleving en 
krijgen daarbij 

voldoende 
ondersteuning en zorg 

Meer inwoners van 
Bergen leveren een 

(vrijwillige) informele 
inzet 

 Meer mensen leveren 
een bijdrage aan hun 
woonomgeving en de 

daarin aanwezige 
voorzieningen           

Meer inwoners nemen 
al dan niet in 

georganiseerd verband 
deel aan sport- en 
beweegactiviteiten Minder geweld in 

afhankelijkheids-
relaties 

Meer inwoners van 
Bergen komen in 

aanraking met 
voorlichting en advies 

op het gebied van 
gezond leven 

Meer kinderen en 
jongeren tot 27 jaar 
volgen een opleiding 
of zijn aan het werk 

 Minder eenzame 
mensen           

Meer jeugdigen met 
een gezonde leefstijl 
en gezond gewicht 

Stijging van het aantal 
asielgerechtigden  dat 

binnen 3,5 jaar 
participeert in het 

arbeidsproces  

Humanitas Muziekverenigingen 

Bibliotheek Kennemerwaard 

Kranenburgh 

Kunst- en cultuurstichtingen 

Buurtbus Bergen 

Minder 
laaggeletterdheid 

Minder mensen 
ervaren financiële 

belemmeringen om 
mee te doen in Bergen 

Afname professionele 
hulp (2e lijns- 

maatwerkvoorzieningen) 

De arbeidsparticipatie-
graad van inwoners 

van Bergen stijgt 

Culturele-  en 
kunstzinnige  

creativiteit onder 
inwoners neemt toe 

Meer inwoners en 
bezoeker van de 

gemeente Bergen 
maken gebruik van 

een gevarieerd aanbod 
aan kunst en 

cultuuractiviteiten 

Meer mensen helpen 
elkaar 

Minder mensen voelen 
zich geïsoleerd 

Meer mensen met een  
goede mentale 

gezondheid 

Meer jeugdigen 
groeien op in een 

veilige en positieve 
thuissituatie 

Meer jeugdigen 
ontwikkelen zich 

optimaal 

 

Het genotmiddelen 

gebruik onder jongeren 

neemt af 

Het aantal kinderen in 

een voorschoolse 

voorziening neemt toe 

Het aantal jeugdigen met 
een startkwalificatie 

neemt verder toe 

Het aantal jeugdigen op 
gezond gewicht wijkt 
maximaal 5% af van 

nationaal niveau 

Kinderopvangorganisaties GGZ NHN 

Minder mensen leven 
met schulden 

Meer mensen hebben 

een zinvolle daginvulling 

Het aantal zelfstandig 

wonende ouderen stijgt 

Stichting 
Vluchtelingen

werk 

RCO de Hoofdzaak 

Sport- 

verenigingen 

GGD 

Het aantal mensen dat 

gebruikmaakt van een 
algemene of 

voorliggende voorziening 

stijgt 

Dorpshuizen 

Stichting Artiance 

Afname van het aantal 

inwoners met psychische 

klachten 

Alle kinderen met een 

(risico op een) 
taalachterstand hebben 

de mogelijkheid een VVE 
programma te volgen 

Voortgezet 
Onderwijs 

Het aantal 
uitkeringsgerechtigden 

met een zinvolle 

daginvulling (school, 
werk, maatschappelijke 

activiteit) stijgt 

MEE & de 

Wering 

Minimaal 95% van de 
jongeren zit op school of 

is aan het werk 

Een aantal 

ondertoezichtstellingen 

neemt af 

Primair 

Onderwijs 

Afname van het aantal 
overbelaste 

mantelzorgers 

 
Een stijging van het  

aantal inwoners dat zich 
vrijwillig inzet voor 

anderen en hun buurt of 

wijk 
Minimaal 80% van de 
volwassenen en 90% 

van de jeugdigen sport 
wekelijks 

Minder mensen met een 
verslaving 

Minder laaggeletterden 

Het aantal activiteiten op 
het gebied van 

talentontwikkeling stijgt 

Stichting Welzijn 
Bergen 

Aantal eenzame 
inwoners is niet 

toegenomen 

Slachtofferhulp Nederland 

Stichting Anders Aktieven 
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Anders werken:    1. Zelfredzaamheid en eigen regie         3. Integraal werken en maatwerk  5.Experimenteren 

 
                                                  2. Preventie en vroegsignalering  4. Ruimte aan maatschappelijke initiatieven                          (bron: Integraal Beleidskader Sociaal Domein  BUCH, april 2016)  

 


