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1. Inleiding 

In het voorjaar van 2016 is in de vier de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, 

hierna te noemen BUCH gemeenten, het Integraal beleidskader sociaal domein 2016-2018 

vastgesteld. In het Integraal beleidskader staat dat het college jaarlijks de (beleids)resultaten aan de 

gemeenteraden terugkoppelt. Voor u ligt de tweede rapportage sociaal domein.  In deze evaluatie 

geven de colleges de resultaten weer die vanaf het voorjaar van 2017 tot en met het voorjaar van 

2018 zijn geboekt binnen het sociaal domein. Daarbij is speciaal aandacht voor: 

- op welke wijze invulling is gegeven aan de uitgangspunten van de visie, 

- op welke wijze uitvoering is gegeven aan de uitvoeringsagenda,  

-  een evaluatie van de integrale verordening sociaal domein, 

- hoe ervaren onze inwoners de dienstverlening,  

- welke financiële implicaties heeft de uitvoering gehad  en welke resultaten zijn behaald (over 

het jaar 2017). 

 

Het huidige Integraal beleidskader sociaal domein loopt af in 2018. Met de nieuwe colleges en raden 

onderzoeken we vanaf het tweede halfjaar van 2018 hoe we het werken met het Integraal 

beleidskader voor het sociaal domein kunnen voortzetten.  
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2. Hoe hebben we uitvoering gegeven aan de uitgangspunten van de visie? 

2.1 Acties per uitgangspunt  

De visie van de BUCH gemeenten op het sociaal domein bestaat uit vijf uitgangspunten. In het kader 

van de visie zijn veel verschillende acties, projecten en experimenten opgezet. In bijlage 1 hebben we 

de belangrijkste van het afgelopen jaar in een tabel samengevat, waarbij we kort weergeven wat het 

doel is en wat het heeft opgeleverd. De  verschillende onderwerpen zijn gegroepeerd naar 

uitgangspunt van de visie, maar dragen vrijwel allemaal breder bij aan die visie. 

 

2.2 Ontwikkelingen binnen en buiten  

Naast de inhoudelijke ontwikkelingen in het sociaal domein hebben we het afgelopen jaar ook 

gewerkt aan verschillende organisatorische ontwikkelingen: 

- Evaluatie integraal dienstverleningsmodel 

- Vorming BUCH Werkorganisatie en Verbeterplan 

- Vernieuwde bekostiging jeugd 

- Nieuwe privacywetgeving 

 

Hieronder volgt een omschrijving van deze ontwikkelingen, welke acties we hebben ondernomen en 

welke resultaten zijn behaald (of wanneer we die verwachten). 

 

Evaluatie Integraal dienstverleningsmodel sociaal domein BUCH  

De BUCH gemeenten organiseren de ondersteuning in het sociaal domein sinds 1 januari 2015 via 

één brede toegang voor het hele sociaal domein en dichtbij inwoners. Het Integraal 

dienstverleningsmodel beschrijft hoe de gemeenten de werkwijze binnen de toegang tot het sociaal 

domein organiseren. De brede toegang zorgt ervoor dat inwoners op één plek terecht kunnen met al 

hun vragen en dat de gemeenten die vragen integraal kunnen beantwoorden. Daarbij zijn belangrijke 

uitgangspunten dat er een herkenbaar en laagdrempelige plek dichtbij is waar inwoners terecht 

kunnen, waar gewerkt wordt met een breed gesprek dat informatie oplevert over alle leefdomeinen 

en waar inwoners eenmalig hun verhaal hoeven te vertellen. Daar is ruimte voor een vraaggerichte 

benadering, waarbij de mogelijkheden van de eigen kracht en het eigen netwerk zoveel mogelijk 

worden gebruikt. De inwoner houdt daar waar mogelijk zoveel mogelijk zelf grip op de situatie en de 

geleverde hulpverlening. Wij geven deze dienstverlening vorm in de sociaal teams. 

 

Het is nu ruim drie jaar geleden dat de gemeenteraden dit model vaststelden en is gestart met deze 

werkwijze. Omdat de gemeenten nu behoefte hebben aan een evaluatie die inzicht geeft in de 

bijdrage van de werkwijze aan het behalen van beleidsdoelstellingen, zoals beschreven in het 

Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2016 – 2018, evalueren we momenteel het Integraal 

dienstverleningsmodel.  

 

De uitkomsten van de evaluatie moeten de gemeenteraden in staat stellen een besluit te nemen 

over: 

- of en in hoeverre we de uitvoering van het huidige dienstverleningsmodel met de gekozen 

variant kunnen en willen handhaven, 

- welke aanpassingen noodzakelijk en wenselijk zijn voor verbetering. 

 

Binnen de evaluatie onderzoeken we het bestaand beleid en (werk)afspraken, bestandsanalyses op 

basis van gegevens uit de gemeentelijke systemen, ervaringen van betrokken medewerkers en 
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samenwerkingspartners en gegevens over trends en ontwikkelingen op het gebied van demografie, 

financiën en beleid. Deze gegevens geven inzicht in de volgende onderzoeksvragen: 

• De mate waarin de werkwijze van het integraal dienstverleningsmodel overeenkomt met de 

werkwijze zoals beoogd in het ontwerp voor het model. 

• Hoe de medewerkers in de front- en backoffice -op basis van de geraamde 

personeelsformatie, hun competenties, bevoegdheden en de hen ter beschikking staande 

middelen en beleidsinstrumenten- invulling geven aan de drie uitgangspunten. 

• Resultaten van het integraal dienstverleningsmodel over de jaren 2015, 2016 en 2017 (zoals 

aantal cliënten, kosten, inzet voorzieningen, voor zover beschikbaar). 

• De (landelijke) trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten van het 

integraal dienstverleningsmodel. 

• De ervaringen van medewerkers betrokken bij het Integraal dienstverleningsmodel. 

• De overwegingen die een rol kunnen spelen in een keuze van de gemeenten om het huidige 

integraal dienstverleningsmodel te handhaven dan wel aan te passen. 

 

We verwachten dat besluitvorming door de raden op basis van de uitkomsten van deze evaluatie in 

het vierde kwartaal van 2018 kan plaatsvinden. 

 

Vorming BUCH Werkorganisatie en Verbeterplan 

Sinds 1 januari 2017 werken de gemeenten ambtelijk samen binnen de BUCH Werkorganisatie. De 

basis voor de bedrijfsvoering is beschreven in het bedrijfsplan ‘’Samen, maar toch apart’’ van juni 

2015. In de loop van 2017 bleek dat de ambities uit het bedrijfsplan nog niet stroken met de praktijk. 

De combinatie van externe ontwikkelingen, harmonisatieproblematiek, politieke ambities en een 

groeiend werkaanbod maakt dat de medewerkers hoge werkdruk ervaren. Ook binnen het sociaal 

domein ervaren we deze druk, met name in onze sociaal teams en in de backoffice. Oorzaken 

hiervoor liggen onder andere bij harmonisatieproblemen, ICT ontwikkelingen die minder snel gaan 

dan verwacht en een hoog ziekteverzuim. Om deze problemen op te lossen is in juni 2018 het 

Verbeterplan vastgesteld. 

 

Voor het sociaal domein betekent het vaststellen van het verbeterplan onder andere dat er 

structurele middelen beschikbaar komen voor extra aansturing en coördinatie van de sociaal teams. 

Daarnaast kunnen we de extra inzet, die nodig is omdat we voor de uitvoering van de participatiewet 

nog met verschillende systemen werken (in afwachting van de aanbesteding van de applicatie dit 

jaar) continueren. De extra inzet die al meerdere jaren op tijdelijke basis plaatsvindt wordt met het 

besluit rond het Verbeterplan gecontinueerd. Een besluit over het beschikbaar stellen van eventuele 

structurele middelen voor de sociaal teams kan genomen worden naar aanleiding van de evaluatie 

van het dienstverleningsmodel (zie hierboven). 

 

Vernieuwde bekostiging jeugd: Nieuwe werkwijze voor integrale ambulante jeugdhulp 

Binnen de regio Alkmaar wordt met ingang van 1 januari 2018 integrale ambulante jeugdhulp 

geboden. Dit betreft de integratie van de producten jeugd-ggz, jeugd- en opvoedhulp en 

(kortdurende) behandelingsgerichte producten uit de BPV (begeleiding en persoonlijke verzorging). 

We spreken ook wel over de vernieuwde bekostiging jeugd. De vernieuwde bekostiging is een 

modelwijziging en heeft als doel de administratie te vereenvoudigen, keuzevrijheid te vergroten, 

integraal maatwerk te realiseren en realistische tarieven te hanteren.  
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De vernieuwde bekostiging is opgenomen en geborgd in contracten met jeugdhulpaanbieders. Er zijn 

heldere afspraken gemaakt over werkprocessen en bedrijfsvoering van jeugdhulpaanbieders en 

gemeenten. De inhoud van de ondersteuning door jeugdhulpaanbieders wijzigt niet. 

 
In het laatste half jaar van 2017 is de vernieuwde bekostiging geïmplementeerd in de 

werkorganisatie Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Er is een handboek integrale ambulante 

jeugdhulp gemaakt en er zijn diverse interne en externe informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Ook is er informatie beschikbaar voor verwijzers, zoals huisartsen, Veilig Thuis en gecertificeerde 

instellingen. ICT systemen van gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn ingericht op de nieuwe 

werkwijze. 

 

De komende periode blijven we als gemeenten in gezamenlijk overleg met jeugdhulpaanbieders en 

overige betrokkenen, zodat we de nieuwe werkwijze goed kunnen monitoren. We gaan er vanuit dat 

de vernieuwde bekostiging een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de integrale ambulante 

jeugdhulp en op de tevredenheid van onze jeugdigen en hun directe omgeving.  

 

Nieuwe privacywetgeving 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Doel 

van deze wetgeving is dat de eigenaar van zijn/ haar persoonsgegevens hier meer over te zeggen 

krijgt. Voor gemeenten betekent dit bijvoorbeeld dat een cliënt kan vragen welke gegevens er met 

welk doel is vastgelegd in de systemen.  

 

Om te voldoen aan de eisen van de nieuwe wet hebben we een verwerkingsregister opgesteld. Op 25 

mei is een eerste versie van het verwerkersregister op de gemeentelijke websites gepubliceerd. 

Wanneer we persoonsgegevens met een externe partner delen, dan is het van belang dat we niet 

meer delen dan strikt noodzakelijk is en dat er een verwerkersovereenkomst gesloten is. In de 

verwerkersovereenkomst staat hoe met de gegevens omgegaan moet worden. Met veel partijen zijn 

al overeenkomsten gesloten. Met partijen waar nog geen verwerkersovereenkomst mee is gesloten 

wordt dit alsnog gedaan. Na de zomer gaan we onze medewerkers verder scholen in de 

veranderingen die er zijn met de komst van de AVG. 
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3. Uitvoeringsagenda 

In het integraal beleidskader is opgenomen dat wij ieder jaar een uitvoeringsagenda maken, die de 

raad vastgesteld. Van de onderwerpen die de raad op de uitvoeringsagenda zet, maakt het college 

actieplannen. Hieronder geven we een korte samenvatting van de voortgang van die actieplannen. 

 

Hoewel in het integraal beleidskader is opgenomen welke stappen we nemen om de kwaliteit te 

bewaken zien wij dat werkende weg de verschillende actieplannen anders zijn opgepakt en dat er  

minder aandacht is besteed aan de evaluatie (formuleren prestatie-indicatoren, meten en 

monitoren) van het actieplan. Daardoor is bij sommige actieplannen wel een 0-meting gedaan, een 

evaluatiemoment ingepland of prestatie-indicatoren vastgesteld en bij andere niet. Deze 

constatering is voor ons aanleiding om de komende periode de monitoring van de actieplannen meer 

op elkaar af te stemmen. 

 

3.1 2016-2017  

a. Informele inzet (mantelzorg en vrijwilligersbeleid)  

Vrijwilligers en mantelzorgers vormen het hart van onze BUCH gemeenten en zijn onmisbaar. 

Mantelzorger zijn is vaak geen vrijwillige keuze. De relatie die je met elkaar hebt, zorgt ervoor dat je 

gaat helpen. Vrijwilligers hebben wel een vrije keuze, omdat iemand iets voor een ander wil doen, 

omdat er plezier aan ontleend wordt of omdat iemand zinvol bezig wil zijn. Onder de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 is de positie van vrijwilligers en de rechten van mantelzorgers 

sterker geworden. Door middel van dit actieplan willen wij er voor zorgen dat vrijwilligers en 

mantelzorgers hun belangrijke werk kunnen blijven doen. De acties zijn met name gericht op 

zelfredzaamheid en eigen regie. Daarnaast wordt er ingezet op preventie en vroegsignalering. 

In de BUCH gemeenten werken de vier vrijwilligersinformatiepunten intensief samen. Vanaf 

december 2017 is er ook een vrijwilligersinformatiepunt in Uitgeest. In 2017 is de BUCH 

vrijwilligersacademie gelanceerd. Cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers uit de BUCH worden 

centraal aangeboden. 

Voor de mantelzorgers is in elke gemeente een lokaal informatiepunt mantelzorg geoptimaliseerd en 

zijn de verbindingen met het sociaal team gemaakt. In de gemeente Heiloo is het experiment 

Respijthulp aan huis gestart. Door de welzijnsorganisaties wordt in 2018 een pilot opgezet voor het 

verwerven van meer vrijwilligers voor zorgondersteuning.  

Jaarlijks wordt er vanuit het mantelzorgcompliment een cadeaubon verstrekt aan mantelzorgers. 

In 2018 ev. wordt de samenwerking tussen en met de maatschappelijke organisaties nog verder 

geïntensiveerd. 

 

b. Preventief jeugdbeleid  

Het preventief jeugdbeleid is gericht op het vroegtijdig signaleren van vragen en problemen bij het 

opgroeien en opvoeden. Doel is door inzet van voorzieningen aan de voorkant grotere problemen te 

voorkomen. De acties van dit actieplan gaan in eerste instantie uit van uitgangspunt “preventie en 

vroegsignalering”. We kijken wat nodig is, zo bleek er bijvoorbeeld behoefte aan ondersteuning bij 

echtscheidingsproblematiek. Hierin is maatwerk verleend. Het aanbod/ de acties worden afgestemd 

met de andere actieplanen en zoveel mogelijk integraal opgezet.  

In eerste instantie is het aanbod preventief jeugdbeleid in beeld gebracht. Op dit moment wordt 

aansluiting gezocht met het actieplan minima en financiële zelfredzaamheid (vanuit het programma 

Speaking Minds). Ook in 2018 ligt de prioriteit bij de thema’s (v)echtscheidingen, algemene 

weerbaarheid, versterken van ouderschap en de afspraken met onderwijs en huisartsen. Er is 

inmiddels, door inzet van de Zilveren Maan, een aanbod hulp bij (v)echtscheidingen. Daarnaast zijn 
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er afspraken over de samenwerking met huisartsen gemaakt en is de transformatieagenda onderwijs 

opgesteld. Het actieplan heeft een looptijd van 2016-2020. Tussentijdse ontwikkelingen worden 

middels de nieuwsbrief met de gemeenteraden gedeeld. 

 

b.1. Actieplan Kinder-Peuteropvang (Voorschoolse voorzieningen)  

De harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang op het gebied van kwaliteit en financiering 

betekende voor de gemeenten dat het beleid voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang op 

onderdelen moest worden aangepast. Deze harmonisatie is geregeld en daarmee afgerond. 

Aansluitend bij de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) richt dit actieplan zich op het voorkomen, 

vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. Hoe 

eerder met extra inzet wordt begonnen, hoe groter het positieve effect op het voorkomen van 

achterstanden, die anders moeilijk in te halen zijn. In het verlengde hiervan willen de BUCH 

gemeenten goede voorzieningen voor jonge kinderen die toegankelijk en betaalbaar zijn. Bij de 

evaluatie van het actieplan bleek dat in sommige gevallen de kosten van de VVE nog een drempel 

waren voor ouders om naar de opvang te gaan. Er zijn nu afspraken gemaakt om de opvang van VVE 

gratis aan te bieden zodat deze drempel wordt weggenomen. Onze ambitie voor de komende jaren is 

om de kwaliteit van de voorzieningen voor alle 0 tot 4 jarigen te verhogen. We zijn VVE werkgroepen 

gestart om de kwaliteit met elkaar te bespreken. Deze groepen worden als zeer waardevol ervaren. 

Verder borgen we de toegankelijkheid van het peuteraanbod en bereiken we alle peuters die op het 

consultatiebureau komen en een potentiele ontwikkelingsachterstand hebben, met een aanbod VVE. 

Daarnaast zorgen we voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn naar het basisonderwijs. Ook 

borgen we de aansluiting met jeugdhulp door inzet van de jeugdconsulent. 

 

c. Minima en financiële zelfredzaamheid  

Doelstelling van het actieplan Minima en financiële zelfredzaamheid is het voorkomen van armoede 

en het voorkomen van sociale uitsluiting door armoede. Daarnaast is het doel van het actieplan het 

realiseren van ondersteuning aan inwoners die in de financiële problemen dreigen te komen en aan 

inwoners die (tijdelijk) niet financieel redzaam zijn. 

Het beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021 is door de vier gemeenteraden vastgesteld. 

We ontwikkelen activiteiten (met maatschappelijke partners) op het terrein van preventie en 

vroegsignalering. Zo is er bijvoorbeeld gewerkt aan de realisatie van een inloopspreekuur geldzaken 

in Uitgeest en Castricum. Er is een netwerkbijeenkomst bijeenkomst rondom schuldhulpverlening 

gerealiseerd. Het project Speaking Minds is afgerond, met de adviezen van de jongeren gaan we aan 

de slag. Door samenwerking met de buurtsportcoach een afspraken met het Jeugdsportfonds en 

Jeugdcultuurfonds hebben kinderen uit minimagezinnen mee kunnen doen aan diverse 

sportactiviteiten. 

De evaluatie van dit actieplan staat gepland voor het 2e kwartaal van 2019. 

 

d. Participatie (van mensen met een arbeidsbeperking)  

Het actieplan is medio 2017 door de colleges vastgesteld. De doelstelling van dit actieplan  is om 

inwoners (met arbeidsvermogen) te laten re-integreren op de arbeidsmarkt en het aanbieden van 

beschutwerk aan inwoners met een indicatie. Naast ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling is 

inkomensondersteuning een wettelijk taak (relatie met actieplan c Minima en financiële 

zelfredzaamheid). Een tussentijdse evaluatie van het actieplan staat gepland voor het derde kwartaal 

2018.  

We lichten een aantal onderdelen uit het actieplan verder toe: 

- Beschut werk: in januari 2018 hebben we het invullen van de beschut werkplekken 

geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de BUCH gemeenten de taakstelling zoals die door 
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het Rijk is opgelegd in 2017 niet hebben behaald. Omdat de taakstelling ook landelijk 

achterbleef is de regelgeving gewijzigd en kunnen mensen nu ook zelf een aanvraag voor een 

indicatie doen bij het UWV als zij menen voor beschut werk in aanmerking te komen. Zij zijn 

daarin dus niet meer afhankelijk van de gemeente. Via de landelijk campagne “beschut aan 

de bak” is  aandacht gegeven aan beschut werk en in de tweede helft van 2018 zullen wij in 

BUCH verband nog een campagne-offensief starten en hierbij zoveel mogelijk lokale 

intermediairs betrekken.  

- Werkgeversservicepunt (WSP) Sinds 2017 is het Werkgeversservicepunt (WSP) BUCH actief. 

Wekelijks schuiven vanuit het WNK de accountmanager (vacaturebeheer) en de consulent 

(matching) een dagdeel aan bij het WSP BUCH om (de invulling van) vacatures te bespreken 

en eventueel geschikte kandidaten te matchen op de vacatures. Per 1 januari 2018 is een 

pilot gestart om met de HAL gemeenten, WNK en het UWV samen vanuit één team de 

werkgeversdienstverlening vorm te geven en uit te voeren. Dit betekent dat vanuit dit WSP 

regio Alkmaar de acquisitie plaatsvindt naar vacatures en werkgevers één aanspreekpunt 

hebben binnen dit team. De pilot loopt tot 1 januari 2019 en wordt in het 4e kwartaal 

geëvalueerd. 

- In de gemeente Uitgeest is de pilot “Bewegen werkt” voor zorgcliënten (met een loonwaarde 

van 0%-30%) in april 2017 afgerond. In een later stadium hebben ook cliënten van de 

gemeente Castricum aan deze pilot deelgenomen. Naar aanleiding van de resultaten van 

deze pilot onderzoeken we hoe we sport en bewegen BUCH breed in 2018 e.v. als instrument 

in kunnen gaan zetten om te activeren en toe te leiden naar (vrijwilligers) werk. De rol van de 

buurtsportcoach (ook in relatie tot de sociale teams) zal in dit onderzoek worden 

meegenomen. 

 

Regionaal of bovenregionaal sluiten we zo veel mogelijk aan bij re-integratie of 

werkgelegenheidsprojecten: 

- Eind 2017 is het regionale project maximale WW uitkering als pilot gestart. Tijdens dit project 

zet de gemeente zich in samenwerking met het UWV in om te voorkomen dat inwoners die 

zich in de laatste fase van hun WW uitkeringsperiode bevinden een uitkering bij de gemeente 

aanvragen. Deze pilot is in mei tussentijds geëvalueerd en loopt door tot en met december 

2018.  

- We zijn aangehaakt bij de ontwikkelingen omtrent een nieuw regionaal jongerenloket 2.0  

- We participeren in regionale projecten omtrent jeugdwerkeloosheid (Actieplan 

jeugdwerkgelegenheid). 

- We zijn aangesloten bij het Schakelpunt landelijke werkgevers dat gemeenten, UWV en 

arbeidsmarktregio’s helpt bij het maken van regio-overstijgende afspraken ten behoeve van 

werkgevers die uitkeringsgerechtigden in dienst willen nemen. 

- Voor de kwetsbare doelgroepen nemen wij deel aan de tweede tranche (2017-2020) van het 

project Actieve inclusie (met ESF subsidie).  

- We werken samen met de arbeidsmarktregio en de GGZ aan een project met als doelstelling 

een duurzame samenwerking tot stand te brengen om de arbeidsparticipatie van mensen 

met een psychische beperking te vergroten op regionaal niveau.  

 

e. Huisvesting, integratie en participatie vergunninghouders (voorheen Nieuwkomers)  

In het Integraal beleidskader sociaal domein 2016-2018 is een actieplan Nieuwkomers toegezegd. 

Vanwege een gezamenlijke aanbesteding van gemeenten in de regio Alkmaar voor een programma 

participatie en integratie van vergunninghouders is besloten hier voorrang aan te geven. De colleges 

van de BUCH gemeenten hebben op 7 maart 2017 het gunningsbesluit genomen. Het programma is 

gestart op 1 mei 2017.  
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Het programma bestaat uit een basisprogramma van 6 maanden, waarvan een participatie-

verklaringstraject onderdeel uitmaakt. Het programma sluit af met een onderbouwd advies voor het 

vervolgprogramma. Het vervolgprogramma van maximaal 12 maanden bestaat uit de onderdelen 

aanbodversterking, integratie en/of arbeidsbemiddeling. Het beoogde eindresultaat van het 

vervolgprogramma is, dat de vergunninghouder een baan heeft, een opleiding volgt of 

vrijwilligerswerk doet. Bij de opvang en integratie van vergunninghouders zijn veel partijen 

betrokken. Iedere organisatie vervult daarbij een eigen rol maar is tegelijkertijd afhankelijk van de 

acties van andere samenwerkingspartners. Een algemeen uitgangspunt van het programma is, dat de 

gecontracteerde partijen gebruik maken van de diensten van de bestaande lokale maatschappelijke 

professionele organisaties en vrijwilligersinfrastructuur.  

In maart 2018 is een netwerkbijeenkomst geweest waar alle partijen die zich bezighouden met de 

maatschappelijke begeleiding en participatie van de vergunninghouders aanwezig waren. Doel van 

deze bijeenkomst was de samenwerking beter af te stemmen en overlap te voorkomen, partijen 

hebben elkaar beter leren kennen en weten elkaar beter te vinden. Daarnaast wordt er momenteel 

een onderzoek gedaan (afstudeeropdracht arbeid, zorg en participatie) naar een “realistische” 

integratie van vergunninghouders in de BUCH. Uit de eerste resultaten blijkt dat vluchtelingenwerk 

veel tijd kwijt is aan de ondersteuning bij de “bureaucratie” terwijl de vergunninghouders sneller 

kunnen integreren als er meer verbinding is met andere Nederlanders en er aansluiting is in 

verenigingen (bijvoorbeeld gezamenlijk sporten). De onderzoeksresultaten worden in juli gedeeld en 

dienen als input voor het actieplan. 

De planning is dat het actieplan eind 2018 aan de colleges kan worden voorgelegd. 

 

3.2 2017-2018 

f. Beschermd Wonen  

Doelstelling is het meer lokaal organiseren van beschermd Wonen. 

Het transitieplan Beschermd Wonen is samen met de gemeenten binnen de regio Alkmaar opgesteld. 

De actiepunten gelden dus voor de 7 gemeenten (Regio Alkmaar) en worden gezamenlijk opgepakt. 

De volgende acties zijn/worden opgepakt: 

- beperking instroom en vergroten uitstroom beschermd wonen; 

- resultaatgericht werken en een herdefiniëring van Beschermd Wonen; 

- realiseren van 200-250 passende woningen; 

- versterking bemiddeling Transferpunt; 

- samenwerking bij plaatsing op de wachtlijst (centraal wachtlijstenbeheer); 

- uitvoeren pilot beschermd thuis. 

Door intensievere ambulante begeleiding thuis in te zetten kunnen inwoners langer zelfstandig thuis  

blijven wonen. Tevens kan door de inzet van intensievere begeleiding een zwaardere hulpvraag in de 

toekomst worden voorkomen. Door de samenwerking tussen lokale gemeenten binnen de regio Alkmaar 

komen signalen eerder bij elkaar, waardoor passende ondersteuning eerder wordt ingezet en inwoners  

niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De aanbieders en cliëntenorganisaties worden intensief  

betrokken in het meer lokaal organiseren van beschermd wonen.  

Wij maken gebruik van bestaande kennis en ideeën en faciliteren.  

In 2018 en 2019 wordt geëxperimenteerd met een pilot beschermd thuis om zorg meer op maat te 

kunnen bieden en het ‘gat’ tussen beschermd wonen en ambulante begeleiding te kunnen 

overbruggen waardoor inwoners langer zelfstandig thuis wonen.  

Het transitieplan heeft een looptijd tot 2020, maar ook doelstellingen die doorlopen tot 2023. De pilot 

beschermd thuis heeft een looptijd tot 1 april 2019 en wordt na die tijd geëvalueerd op basis waarvan 

keuzes gemaakt kunnen worden voor een eventueel vervolg en borging in de resultaatsturing. 
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g. Aanpak personen met verward gedrag  

Per 1 oktober 2018 moeten alle gemeenten afspraken hebben gemaakt over de opvang van 

personen met verward gedrag. 

De gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo vallen onder politieregio Alkmaar en de veiligheidsregio 

NHN en werken met de gemeenten in de regio Alkmaar samen. 

Uitgeest valt onder de politieregio IJmond en onder de Veiligheidsregio Kennemerland. Voor de 

gemeente Uitgeest wordt  een apart plan van aanpak gemaakt. Zij sluiten aan bij het project waaraan 

met de andere negen gemeenten binnen de veiligheidsregio Kennemerland invulling wordt gegeven.  

Over de ontwikkeling en de voortgang van zijn de “BCH” gemeenteraden en de adviesraden sociaal 

domein op 4 juli 2017 geïnformeerd over het actieplan aanpak personen met  verward gedrag. In de 

regio Alkmaar zijn 5 projecten beschreven en gestart: 

- Beoordeling: informatie-uitwisseling en verwijzing naar zorg binnen 24 uur; 

- Inzet van psychiater / verpleegkundige specialist; 

- Vervoer, eerste opvang en Time Out; 

- Sluitende zorgverzekering; 

- Beschikbaarheid van plaatsen. 

Door meer preventieve individuele aanpak per persoon en een verbeterde beoordeling en opvang 

verwachten wij dat het aantal meldingen terug gebracht wordt.  

De definitieve afspraken worden voor 1 oktober 2018 aan de colleges voorgelegd en ter kennisname 

aan de gemeenteraden aangeboden. 

 

h. Gezondheid en Bewegen  

Elke gemeente is verplicht op een lokaal gezondheidsbeleid te hebben. In het actieplan wordt een 

vertaling gemaakt van de 5 dimensies uit het integraal beleidskader voor invulling van het lokaal 

gezondheidsbeleid. Ambitie, focus en voorlopige acties (zie onder wat is gerealiseerd) zijn door de 

colleges van Bergen, Uitgeest en Heiloo omarmd. Voor Castricum volgt dit nog.  

Het actieplan is in het 4e kwartaal van 2018 gereed. 

Het uitgangspunt positieve gezondheid is een ander uitgangspunt dan de traditionele visie op gezondheid. 

De traditionele definitie gaat uit van gezondheid als de afwezigheid van ziekte. Positieve gezondheid gaat  

uit van zes dimensies waarbij de focus ligt op datgene waar mensen wel toe in staat zijn en waar zij dan eventueel 

nog hulp bij nodig hebben om daar verder invulling aan te geven. Dat uitgangspunt sluit zeer nauw aan op de ambitie 

zoals verwoord in het integraal beleidskader. 

Vooruitlopend op het actieplan zijn de volgende acties al ingezet: 

- Voor het meten van positieve gezondheid is een tool ontwikkeld. Deze tool kan worden 

ingezet als nadere invulling van het keukentafelgesprek, de werkwijze van de sociaal teams. 

Het sociaal team Heiloo gaat hier als eerste mee werken en ervaren (3e kwartaal 2018). 

Ervaringen en verdere uitrol wordt daarna binnen de andere sociale teams ter hand 

genomen.  

- Daarnaast zijn de buurtsportcoaches breder ingezet (verbreding in doelgroepen). 

- Op dit moment wordt samen met Beheer en onderhoud in Uitgeest gekeken naar de 

herinrichting van een van de wijken. Focus daarbij is om bij de herinrichtingswerkzaamheden 

ook te kijken naar aspecten als het eenvoudig in staat zijn om in de directe woonomgeving te 

bewegen, aansluiting op wandel- en fietsroutes en het creëren van ontmoetingspunten. 

 

i. Faciliteren maatschappelijke initiatieven  

De rol van de lokale overheid verandert. In het werkplan voor de organisatie en het op te stellen 

concernplan wordt een accentverschuiving omschreven van regisserende en regulerende overheid 

naar een faciliterende overheid. Dit vraagt om een overheid die zich richt op het samen met haar 
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inwoners en ondernemers zoeken naar de beste invulling van beleid, maar ook naar het samen 

invullen van de opgave om de gemeente(s) vitaal te houden. Vanuit die gedachte willen we 

maatschappelijke initiatieven en ideeën uit de samenleving ruimte bieden om tot ontplooiing te 

komen. We werken niet belemmerend, maar faciliterend. We denken mee en sluiten aan op wat de 

samenleving van ons vraagt. 

Dit uitgangspunt van het integraal beleidskader wordt opgenomen in de BUCH-brede werkgroep 

‘Faciliterende Overheid’ en is geen separaat actieplan binnen Samenleven 

De werkgroep faciliterende overheid werkt aan een programma voor de jaren 2018 tot en met 2021 

De evaluatie is onder ander opgenomen in de jaarlijkse meting onder inwoners waarin gemeten 

wordt hoe zij de gemeente ervaren (waar staat je gemeente?) 

 

j. Inclusieve samenleving  

Het actieplan inclusieve samenleving wordt lokaal met partners en inwoners opgesteld. Doel van het 

actieplan is  dat iedereen op een andere manier gaat kijken naar mensen met een (functie)beperking 

en dat het vanzelfsprekend wordt dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij: de 

inclusie(ve) samenleving (aansluiting bij het VN verdrag) 

Aan MEE&de Wering is opdracht gegeven om in de vier gemeenten zogenaamde “inclusietafel” 

bijeenkomsten te organiseren en samen met de deelnemers van de inclusietafels per gemeente een 

actieplan op te stellen. Na de zomer start Mee&De Wering met  de zogenaamde inclusietafels. 

Het is de bedoeling is dat Mee&De Wering met partijen binnen een jaar de actieplannen gaat 

opstellen. 

  

Het actieplan Handhaving is nog in ontwikkeling.  

Doel van dit actieplan is voorkomen dat inwoners en zorgaanbieders verkeerd of oneigenlijk gebruik 

maken van de voorzieningen. Tevens wordt  vastgelegd hoe er wordt gehandeld  als  er sprake is van 

verkeerd of oneigenlijk gebruik. 
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4. Evaluatie integrale verordening sociaal domein 

Doel integrale verordening 

In het voorjaar van 2017 hebben de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo één 

integrale verordening voor het sociaal domein vastgesteld. De BUCH gemeenten waren daarmee bij 

de eerste gemeenten in Nederland die gingen werken met één verordening voor de Wmo, Jeugdwet 

en Participatiewet. De twee belangrijkste doelstellingen van deze verordening voor de BUCH 

gemeenten waren: 

- ‘Integraal’ werken: we bekijken het sociaal domein als geheel en niet meer opgedeeld in drie 

(Wmo, Jeugd, Participatiewet) of meer beleidsterreinen. Door één verordening voor het hele 

sociale domein te hanteren beogen we meer samenhang aan te brengen in de ondersteuning 

en dienstverlening aan onze inwoners.  

- Maatwerk leveren: met deze verordening zetten we een stap in het meer mogelijk maken 

van maatwerk voor onze inwoners en het wegnemen van regels die dit in de weg staan. 

 

Evaluatie 

Nu we ongeveer een jaar met de nieuwe verordening werken hebben we onderzocht of deze doelen 

daadwerkelijk worden bereikt. Om dit te onderzoeken hebben we een interne evaluatie gedaan. 

Voor dit onderzoek hebben we in eerste instantie gesproken met kwaliteitsmedewerkers die zijn 

betrokken bij bezwaar en beroep, toetsing en een vraagbaak en coach zijn voor de consulenten die 

werken met de verordening. We hebben hen gevraagd naar hun ervaringen en signalen. Vanuit hun 

rol hebben zij goed zicht op onderdelen van de verordening die wel of niet goed werken, zowel aan 

de kant van de inwoner als aan de kant van de consulenten. Vervolgens hebben we deze signalen 

getoetst bij de consulenten van de sociaal teams. 

 

Ervaringen en signalen  

Uit de gesprekken blijkt dat de nieuwe verordening integraal werken en maatwerk leveren zeker 

mogelijk maakt. Specialisten die opereren vanuit de verschillende wetgeving geven aan dat 

ondersteuning op verschillende levensdomeinen goed toe te kennen is met behulp van de 

verordening. Ook ondersteuning specifiek afgestemd op een individueel geval behoort tot de 

mogelijkheden van de verordening. De verordening helpt bij het bereiken van beide doelstellingen 

en/of staat het de doelstellingen in ieder geval niet in de weg. 

Uit de gesprekken zijn ook enkele verbetersuggesties naar voren gekomen: 

- In de praktijk is uiteraard meer nodig om integraal werken en maatwerkoplossingen ook 

daadwerkelijk tot stand te brengen dan alleen een verordening die dit mogelijk maakt. De 

verordening staat het niet in de weg, maar niet iedereen voelt altijd de vrijheid of de 

mogelijkheden om dit ook zo te beslissen. Hiervoor is meer samenwerking tussen de 

beleidsvelden nodig en meer sturing op en training over wat er op dat vlak van consulenten 

wordt verwacht. Daarbij loopt maatwerk en integraal werken ook door elkaar heen en is het 

wellicht goed om beide begrippen verder uit te werken. 

- Vanuit Jeugd-, Wmo- en PGB-zaken missen consulenten en kwaliteitsmedewerkers 

mogelijkheden om aanvragen in te perken of af te wijzen. De richtlijnen Wmo gebruiken de 

consulenten wel, maar dit houdt geen stand in beroepszaken. Het idee is dat we met de 

nieuwe verordening meer toekennen en er bijna geen afwijzingen meer zijn. De vraag is of de 

huidige praktijk de wenselijke situatie is. 

- Consulenten geven aan dat de verordening toegankelijker kan worden gemaakt, ook voor 

onze inwoners. 
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Conclusie 

De conclusie van deze evaluatie is dat de belangrijkste doelstellingen van de integrale verordening 

worden bereikt: de verordening maakt integraal werken en maatwerk leveren mogelijk. 

Om de verordening nog effectiever te laten werken zien we de volgende mogelijke ontwikkelingen: 

- Om integraal werken en het leveren van maatwerk verder te simuleren kan samenwerking, 

het geven van vertrouwen om uit te proberen en het denken vanuit mogelijkheden worden 

gestimuleerd. Landelijk zijn voorbeelden bekend van programma’s die hierbij kunnen 

ondersteunen (Stimulansz met ‘de omgekeerde toets’ en Instituut voor Publieke waarden 

met het ‘afwegingskader voor maatwerk’). 

- Om te achterhalen welk effect de verordening heeft op de mogelijkheid om aanvragen voor 

ondersteuning af te wijzen en in te perken en in hoeverre dit effect wenselijk of niet 

wenselijk is, is nader onderzoek nodig. Dit onderzoek moet ingaan op aantallen en 

budgetten, op beleidsinhoudelijke keuzes en op signalen uit bezwaar- en beroepszaken. 

- De toegankelijkheid en bekendheid van de verordening kan worden verbeterd door hier 

extra over te communiceren. Daarnaast is het mogelijk de verordening toegankelijker te 

maken wat betreft taalgebruik, formulering en opmaak. Stimulansz heeft met zijn 

‘omgekeerde verordening’ hier een duidelijk voorbeeld van gepubliceerd.   
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5. Hoe ervaren inwoners de dienstverlening? 

5.1 Klanttevredenheidsonderzoeken Jeugd en Wmo  

Resultaten 2016 

Binnen de Wmo en de Jeugdwet is het een verplichting om jaarlijks onderzoek te doen naar de 

klanttevredenheid onder de inwoners van de gemeente die gebruik maken van een voorziening op 

het gebied van Wmo en Jeugdhulp. De BUCH gemeenten voeren deze onderzoeken uit door na 

afloop van een kalenderjaar onderzoek uit te voeren onder inwoners die ondersteuning hebben 

gekregen op het gebied van Wmo of Jeugdhulp. De keuze voor deze wijze van onderzoek komt vooral 

voort uit het feit dat het ministerie jaarlijks standaardvragen voorschrijft die moeten worden 

opgenomen in het onderzoek. Op dit moment zijn de meest recente resultaten van dit onderzoek die 

van de ervaringen in 2016 (de gemeenteraden hebben deze resultaten eind 2017 ontvangen).  

 
Wmo 

De overheid heeft een norm gesteld waaraan een klanttevredenheidsonderzoek moet voldoen qua 

respons om van een representatief onderzoek te kunnen spreken. Of een onderzoek representatief is 

hangt af van de omvang van de onderzoekspopulatie. Voor de Wmo onderzoeken is de norm 95% 

betrouwbaarheid en 5% foutmarge. Op basis van deze normen zijn de gemeenten Bergen en 

Castricum representatief, Uitgeest haalt de norm van de foutenmarge net niet (5,92%) en Heiloo zit 

er wat verder van af (6,76%). Dit betekent dat er conclusies kunnen worden getrokken uit de 

onderzoeken van Bergen en Castricum en dat de onderzoeken van Uitgeest en Heiloo als indicatie 

worden meegenomen in de onderzoeksresultaten. 

Onderstaande tabel vergelijkt de resultaten over 2016 met die van 2015. 

 Kwaliteit 

ondersteuning is 

goed  

(% positief) 

2015           2016 

Samen naar 

oplossingen 

gezocht  

(% positief) 

2015            2016 

Ondersteuning 

past bij mijn 

hulpvraag  

(% positief) 

2015               2016 

Met ondersteuning 

kan ik beter de 

dingen doen  

(% positief) 

2015            2016 

Bergen 83% 77% 72% 76% 81% 79% 78% 74% 

Uitgeest 77% 77% 75% 67% 67% 81% 67% 79% 

Castricum 74% 76% 67% 70% 75% 76% 68% 76% 

Heiloo 76% 70% 59% 66% 67% 76% 67% 66% 

Landelijk 79% 78% 70% 68% 77% 75% 74% 72% 

Tabel 1. Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Wmo over 2015 en 2016 

 

Jeugd 

Ook voor de Jeugdwet is een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet over 2016, maar hier hebben 

(evenals in 2015) onvoldoende respondenten aan deelgenomen waardoor de resultaten geen 

betrouwbaar beeld geven. Deze non-respons is een landelijk probleem, waar waarschijnlijk ook 

landelijke oplossingen voor worden gezocht. Naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek 

over 2015 hebben we als BUCH gemeenten getracht hiervoor een oplossing te zoeken door middel 

van de zogenaamde panelgesprekken voor ouders en jongeren. Deze methode heeft niet positief 

uitgewerkt, de belangstelling hiervoor was vrijwel nihil. 

Doorontwikkeling Klanttevredenheidsonderzoeken 

De manier waarop de BUCH gemeenten de afgelopen twee jaar het klanttevredenheidsonderzoek 

hebben uitgevoerd heeft duidelijk een aantal nadelen: 

- De resultaten van de onderzoeken worden pas een jaar na afloop van het kalenderjaar 

bekend. Hierdoor zijn de resultaten nauwelijks bruikbaar als sturings- en verbeterinstrument. 
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- Inwoners worden pas na een lange periode gevraagd naar hun ervaringen met de 

dienstverlening, waardoor vraagtekens kunnen worden gesteld bij de betrouwbaarheid van 

de gerapporteerde tevredenheid. 

- Het is lastig voldoende respons te krijgen voor de onderzoeken. Dit geldt vooral voor het 

onderzoek in het kader van de Jeugdwet. 

- Ervaringen met betrekking tot de Participatiewet of de ondersteuning op het gebied van 

schuldhulpverlening zijn niet in het onderzoek meegenomen. 

Vanwege deze nadelen werken de BUCH gemeenten momenteel aan een andere manier van 

onderzoek doen. In dat kader doen we over het jaar 2017 alleen onderzoek naar de tevredenheid 

over de Wmo. In 2018 starten we met een continu-meting voor Wmo, Jeugd, Schuldhulpverlening en 

Participatiewet. We verwachten in de rapportage over 2018-2019 hiervan de eerste resultaten te 

kunnen laten zien. 

 

5.2 Klachtenregeling en mediation     

KlachtenKlachtenKlachtenKlachten    

In 2017 zijn er 37 klachten ingediend over het domein Samenleven van de BUCH werkorganisatie. De 

klachten hadden betrekking op bejegening, werkwijze, geen of geen tijdige reactie. 

Daarnaast zijn er 7 klachten ingediend die doorgezet zijn naar de aanbieders (Kennemer Wonen, 

Connexxion, Axxicom, Parlan). 

 

 
 

In de periode 1 januari 2018 tot en met 28 juni 2018 zijn er in totaal 23 klachten ingekomen. Van de 

23 klachten waren er in totaal 14 klachten gegrond, 4 klachten waren niet ontvankelijk en 5 gegrond. 

De klachten hadden betrekking op bereikbaarheid, bejegening, uitblijven reactie en  werkwijze. In 

Castricum en Uitgeest zijn de meeste klachten ingediend, in totaal 19. Dit is te herleiden naar 

mindere bereikbaarheid, onder ander bij het KCC. Daarop hebben we geanticipeerd door in 

Castricum van één naar drie sociaal teams te gaan en afspraken te maken tussen de sociaal teams en 

het KCC. 
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Mediation 

De mediators hebben ondersteuning bij “moeilijke” gesprekken geboden. Er zijn geen mediations 

gestart. De mogelijkheden van (interne) mediation zijn in de organisatie nog onvoldoende bekend. 

In overleg de kwaliteitsmedewerkers wordt onderzocht of bezwaarzaken zich lenen voor mediation.  

 

Onderzoek ombudsman naar klachtenregelingen in het sociaal domein 

In zijn rapport “terug aan tafel, samen een klacht oplossen” van 2 maart 2017 over de klachten 

behandeling binnen het sociaal domein concludeert de ombudsman dat veel gemeenten het 

herkennen, oplossen of voorkomen van problemen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk 

niet op orde hebben. En dat burgers  onvoldoende weten waar, wanneer en hoe zij hun problemen 

kunnen melden. Gemeente zijn daarom uitgenodigd invulling te geven aan de in het rapport 

opgenomen uitgangspunten voor klachtbehandeling, waarna enkele gemeenten aangaven  een 

‘sociale ombudsfunctie’ in het leven te hebben geroepen of overwegen dit te doen omdat inwoners 

de weg niet meer weten te vinden, tussen ‘wal en het schip’ (dreigen te) vallen of geen maatwerk 

geleverd krijgen. 

 

Het bureau van de ombudsman is, naar aanleiding van diverse vragen van gemeenten, een 

vervolgonderzoek gestart. Voor de ombudsman is het onvoldoende duidelijk of de klachtregelingen 

voldoen, op elkaar aansluiten of elkaar misschien zelfs tegenwerken. Ook is onvoldoende duidelijk of 

alle mogelijkheden die er binnen een gemeente zijn ook bij iedereen in beeld zijn. Daar bovenop 

komt dat gemeenten de decentralisaties binnen het sociaal domein verschillend hebben 

vormgegeven en diverse taken hebben uitbesteed of samenwerkingsverbanden zijn aangegaan, met 

elk weer een eigen (interne) klachtenprocedure. De ombudsman acht het louter toevoegen van een 

‘sociale ombudsfunctie’ geen oplossing voor het doolhof dat nu al bestaat. 

Gelet op vooraanstaande wil de Nationale ombudsman middels gesprekken met een aantal 

gemeenten ingaan op de vraag onder welke voorwaarden of uitgangspunten een ‘sociale 

ombudsfunctie’ kan bijdragen aan het verbeteren van de mogelijkheden die inwoners hebben om 

een signaal, hulpvraag of klacht binnen het sociaal domein (inclusief de toegang tot de 

schuldhulpverlening) af te geven, hoe gemeenten daarvan kunnen leren en welke taak of rol daarbij 

voor de Nationale ombudsman als gemeentelijk ombudsman is weggelegd. 

 

Voor het onderzoek zijn de gemeenten Coevorden, Deventer, Emmen, Gennep, Gouda, Haarlem, 

Leusden, Teylingen, Utrecht, Venlo en Zuidhorn geselecteerd, omdat deze gemeenten op enige wijze 

bezig zijn met het vraagstuk van de sociale ombudsfunctie en/of de klachtenafhandeling in het 

sociaal domein. In verband met een aangenomen motie1 is in overleg met de ombudsman besloten 

om de gemeente Castricum ook voor dit onderzoek te selecteren. 

 

Het onderzoek wordt niet afgerond met een oordeel maar zal in gaan op de voorwaarden of 

uitgangspunten voor een “ombudsfunctie binnen het sociaal domein”, het leereffect voor 

gemeenten van klachten en de taak of rol voor de Nationale ombudsman. De verwachting is dat de 

ombudsman het onderzoek in juni afrond. Het resultaat van het onderzoek geeft input voor een 

goede afhandeling van de motie onafhankelijke klachtenafhandeling. De uitkomsten van het 

                                                             
1 Op 15 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Castricum de motie vreemd aan de orde van de dag 

onafhankelijke klachtenregistratie in het sociale domein aangenomen. De raad draagt het college van 

Castricum een voorstel te doen voor een onafhankelijk systeem van klachtenregistratie, en –rapportage in het 

sociaal domein; dit systeem op te nemen in de voorwaarden van de aanbestedingen sociaal domein en bij het 

gemeentelijk contractbeheer voor het sociaal domein; deze registratie door de onafhankelijke instantie te 

(laten) anonimiseren voor de raad en het college voor presentatie. 
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onderzoek worden BUCH breed gedeeld. Het is wellicht interessant om eventuele vervolgstappen, 

vanuit het onderzoek in BUCH verband op te pakken. 
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6. Kwantitatieve gegevens 

6.1 Financiële verantwoording 2017 

 

 
 

6.2 Resultaten  

Op de website Waarstaatjegemeente.nl worden landelijk gegevens over het sociaal domein 

verzameld in de Monitor Sociaal Domein. Deze monitor is in 2014 in opdracht van VNG ontwikkeld. 

KING, CBS en gemeenten werken samen aan het beheer en de doorontwikkeling van de monitor. De 

gemeentelijke monitor ondersteunt gemeenten bij hun horizontale informatievoorziening: 

informatie voor de gemeenteraad en de burgers. De monitor geeft inzicht in gebruik, voorspellers 

voor gebruik, cliëntervaring Wmo en toegankelijkheid van voorzieningen in het sociaal domein.  

Bergen Uitgeest Castricum Heiloo

Jeugd

Rijksbudget Jeugd* € 3.286.901 € 1.604.340 € 3.687.581 € 2.767.396

Begroting € 2.779.203 € 1.396.443 € 3.564.900 € 2.509.360

inzet jeugdhulp ZIN € 2.446.985 € 1.015.697 € 3.675.990 € 3.046.550

inzet jeugdhulp PGB € 141.565 € 89.561 € 134.604 € 169.087

 Bergen  Uitgeest  Castricum  Heiloo 

Wmo

Rijksbudget Wmo** € 3.650.083 € 953.544 € 3.417.076 € 2.383.882

Begroting € 2.637.944 € 592.362 € 1.981.300 € 1.463.698

inzet begeleiding ZIN € 1.183.172 € 299.064 € 1.529.865 € 1.050.859

inzet begeleiding PGB € 261.041 € 159.676 € 194.195 € 78.987

 Bergen  Uitgeest  Castricum  Heiloo 

Participatie & BUIG

Rijksbudget participatie € 1.711.023 € 908.101 € 949.771 € 1.349.865

WSW € 1.568.329 € 797.706 € 748.188 € 1.087.936

Re-integratie € 243.591 € 149.267 € 169.258 € 109.131

Rijksbudget BUIG € 4.297.669 € 1.721.242 € 3.870.809 € 3.114.904

BUIG uitgaven incl. IOAW en IOAZ € 4.098.718 € 1.969.789 € 4.835.562 € 3.431.730

Tabel 2. Financiële verantwoording

**Rijksbudget minus de afgesproken onttrekking van 8% voor uitvoeringskosten

* Rijksbudget minus de afgesproken onttrekking van 17,5% voor uitvoeringskosten

De cijfers in bovenstaande tabel kunnen afwijken van de financiele administratie.

Dit als gevolg van het opstellen van de vaststellingsovereenkomsten met de zorgaanbieders 

en het onttrekken in deze cijfers van de boekingen die betrekking hebben op 2016.

Het verschil tussen de baten Rijksbudget en de begroting ontstaat doordat het 

Rijksbudget uit verschillende onderdelen bestaat. Dit wordt in de begroting verwerkt 

op verschillende plaatsen. Niet elk onderdeel van de begroting op dit onderdeel wordt 

meegenomen in bovenstaand overzicht.
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De basis en het uitgangspunt van de Monitor Sociaal Domein is de eigen gemeentelijke 

managementinformatie, die gemeenten zelf al verzamelen. De Monitor Sociaal Domein verzamelt en 

hergebruikt deze gegevens. De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt tweemaal per jaar 

gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Hier is een rapportage te vinden op gemeente- en op 

wijkniveau. Halverwege mei 2018 zijn de cijfers voor Wmo en Jeugd over de tweede helft van 2017 

gepubliceerd. Voor de Participatiewet volgden deze cijfers begin juli, precies op tijd voor deze 

rapportage. 

 

In de rapportage over 2016-2017 gaven we al aan dat de gegevens die we laten zien uit de Monitor 

Sociaal Domein niet als harde waarheid kunnen worden gelezen. Dit geldt ook voor de gegevens die 

we dit jaar tonen. De ambtelijke fusie, het harmoniseren van systemen en de veranderingen binnen 

het sociaal domein zijn van invloed op de gegevens. Deze drie factoren veroorzaken meerdere 

trendbreuken en de gevolgen daarvan lopen door elkaar heen in de cijfers. De cijfers zijn hierdoor 

zowel tussen gemeenten als in tijd slecht met elkaar te vergelijken.  

 

Bij onderstaande cijfers moeten de volgende kanttekeningen worden gemaakt: 

- Voor Heiloo toont de Monitor sociaal domein geen gegevens over 2015 voor de Wmo, 

waardoor deze in de benchmark ontbreken. De gegevens zijn destijds op tijd aangeleverd 

maar CBS heeft ze niet verwerkt. 

- Voor Castricum ontbreken de Wmo cijfers over 2016. 

 

Jeugd 

De Monitor Sociaal Domein geeft onderstaand beeld van het aantal jeugdzorgtrajecten binnen onze 

gemeenten over de afgelopen drie jaar. Voor zowel Castricum als Uitgeest is hier een lichte daling te 

zien van het aantal jeugdzorgtrajecten. Uit de achterliggende cijfers blijkt dit vooral veroorzaakt te 

worden door een daling van het aantal jeugdzorgtrajecten zonder verblijf. 

 
Onderstaand overzicht laat zien dat het aantal jongeren met jeugdhulp in onze gemeenten in 2017 

lager ligt dan het gemiddelde van Nederland. Dat was ook in 2016 het geval. Daarnaast zien we voor 

alle BUCH gemeenten een daling van het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp zonder 

verblijf. Ook landelijk is een daling te zien. 
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Gebruik per type 

jeugdzorgtraject per 1.000 

inwoners 

 

Jeugdhulp 

zonder verblijf 

Jeugdhulp 

met verblijf 

Jeugd 

bescherming 

Jeugd 

reclassering  

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Bergen 9,3 7,4 0,9 0,8 0,8 0,7 0,2 0 

Uitgeest 9,0 5,9 0,5 0,5 0,6 0,5 0 0 

Castricum 7,9 5,9 0,6 0,5 0,6 0,6 0 0 

Heiloo 8,8 7,6 0,7 0,7 0,9 0,8 0 0 

Landelijk 10,7 9,7 1,3 1,2 1,2 1,0 0,5 0,4 

Tabel 3. Jongeren met jeugdzorgtrajecten per 1.000 inwoners 

 

Wmo 

Zoals al aangegeven zijn de gegevens over de Wmo niet volledig. Onderstaande grafiek laat een 

stabiel beeld zien voor het aantal Wmo cliënten in Bergen en Uitgeest. In Heiloo is over 2017 een 

duidelijke stijging te zien. We onderzoeken momenteel waar deze stijging door wordt veroorzaakt. 

 

 
 

Beide onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal cliënten met een 

maatwerkvoorziening Wmo per 1.000 inwoners. Landelijk is een daling te zien, terwijl de BUCH 

gemeenten, op Castricum na, een stijging vertonen van het aantal cliënten per 1.000 inwoners met 

een maatwerkvoorziening Wmo.  
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Gebruik per type 

maatwerkvoorziening Wmo per 

1.000 inwoners 

 

Ondersteuning 

 thuis 

Hulp bij het 

huishouden 

Verblijf en 

opvang 

Hulpmiddelen 

en diensten 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Bergen 7 9 9 8 0 0 46 50 

Uitgeest 6 6 3 3 0 0 28 31 

Castricum 10 9 25 8 0 0 40 37 

Heiloo 9 8 6 5 0 0 13 30 

Landelijk 13 12 22 21 4 4 38 34 

Tabel 4. Gebruik maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners 

 

Participatie 

Onderstaande grafiek toont het aantal personen met een bijstandsuitkering in de vier gemeenten. 

Daarin is voor alle gemeenten een lichte stijging van het bestand te zien (alleen voor Heiloo vlakt 

deze af). Dit is ook het landelijke beeld. 

 
De BUCH gemeenten kennen relatief weinig huishoudens met een bijstandsuitkering in vergelijking 

met de landelijke cijfers (zie onderstaande tabel). Ook het aantal lopende re-integratievoorzieningen 

is relatief gezien lager dan in de rest van het land.  
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Opvallend is dat het aantal re-integratietrajecten niet gelijk oploopt met het aantal uitkeringen, maar 

redelijk stabiel blijft of zelfs afneemt. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat vanaf de 1e 

helft van 2015 er sprake is van instroom van met name vergunninghouders in de bijstand. Tot 1 mei 

2017 was er geen goed afgestemd aanbod voor vergunninghouders. Vergunninghouders werden 

vrijgesteld van re-integratie om eerst te voldoen aan de inburgeringsverplichting. Er werden geen 

trajecten afgesloten. Met de inwerkingtreding van het programma integratie en participatie 

vergunninghouders in de BUCH gemeenten worden vergunninghouders actief benaderd en zoveel als 

mogelijk re-integratie en participatietrajecten aangeboden. Daarnaast ligt het aantal ontheffingen 

van de re-integratie en arbeidsverplichtingen in de BUCH gemeenten hoger dan het landelijk 

gemiddelde. Onze bijstandspopulatie kent relatief veel mensen met dusdanige fysieke en/of mentale 

problematiek waardoor re-integratie tijdelijk of voor langere tijd niet aan de orde is. 

 

Stapeling 

Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van zorg of ondersteuning in het sociaal domein blijkt in 

de BUCH gemeenten iets lager dan het landelijk gemiddelde (hieronder vergeleken met het 

gemiddelde van twee groepen referentiegemeenten). Zie hiervoor onderstaande grafiek. Onder zorg 

en ondersteuning verstaan we de individuele voorzieningen op grond van de Wmo, de Jeugdwet 

en/of de Participatiewet. Informatie over algemene voorzieningen is niet beschikbaar. De cijfers over 

daadwerkelijke stapeling van voorzieningen bij een inwoner of huishouden zijn (evenals vorig jaar) 

niet goed in beeld te brengen, en om die reden niet opgenomen. 
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Bijlage 1 

1. Zelfredzaamheid en eigen regie  
Daar waar onze inwoners kwetsbaar zijn, bieden wij ondersteuning om de zelfredzaamheid te vergroten. Wij ondersteunen inwoners, ook degenen die niet 

zelfstandig zijn, bij het vinden van een passende oplossing, samen met hun sociale omgeving. Doel is dat onze inwoners zoveel mogelijk eigen regie hebben, 

zelf bijdragen naar eigen kunnen en indien mogelijk een tegenprestatie leveren. 

Actie Korte omschrijving  Doelstelling en resultaat 

a. Intentie 

overeenkomst 

iedereen doet 

mee  

De gemeenten Castricum en Uitgeest hebben een 

intentieverklaring dementievriendelijke gemeenten 

Midden-Kennemerland ondertekend. De BUCH gemeenten 

hebben ipv een intentieovereenkomst 

dementievriendelijke gemeenschap een intentie 

overeenkomst “iedereen doet mee” opgesteld. Aan 

stichting Mee& de Wering is de opdracht verstrekt om per 

gemeente inclusietafels te gaan samenstellen. De 

inclusietafels moeten lokale actieplannen opstellen. 

De doelstelling is om te streven naar een inclusie samenleving. Een 

inclusie samenleving is een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan 

komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, 

talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een 

gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen worden 

aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen.  

De inclusietafels stellen lokaal de actieplannen op om dit te bereiken. 

b. Deelname 

onderzoek 

ombudsman 

klachtenregeling

en sociaal 

domein 

Nav de motie onafhankelijke klachtenregistratie in het  

sociaal domein (15 februari 2018) werkt Castricum mee 

aan een onderzoek van de nationale ombudsman. Met de 

motie draagt de raad het college op een voorstel te doen 

voor een onafhankelijk systeem van klachtenregistratie, en 

–rapportage in het sociaal domein. 

Voor de ombudsman is het onvoldoende duidelijk of de klachtregelingen 

binnen het sociaal domein in Nederland voldoen, op elkaar aansluiten of 

elkaar misschien zelfs tegenwerken. En of deze bij iedereen in beeld zijn. 

Omdat verschillende gemeenten hiermee worstelen onderzoekt de 

Nationale ombudsman hoe dit beter kan. Dit doet hij middels gesprekken 

met een aantal gemeenten. Daarbij onderzoekt hij onder welke 

voorwaarden of uitgangspunten een ‘sociale ombudsfunctie’ kan 

bijdragen aan het verbeteren van de mogelijkheden die inwoners hebben 

om een signaal, hulpvraag of klacht binnen het sociaal domein (inclusief 

de toegang tot de schuldverlening) af te geven, hoe gemeenten daarvan 

kunnen leren en welke taak of rol daarbij voor de Nationale ombudsman 

als gemeentelijk ombudsman is weggelegd. 

c. Social Brokers 

(Uitgeest) 

Kennissen, vrienden en familie van jongeren treden met 

elkaar in contact (mn via sociale media) en wisselen tips en 

ervaringen uit om  jongeren nog beter te ondersteunen 

Social brokers heeft er voor gezorgd dat inwoners bewust zijn hoe 

belangrijk ze zijn voor jongeren. We hebben afgesproken dat Social 

Brokers de gemeente helpt met de opstart van ‘positieve preventie en 

bewustwording’. De subsidierelatie met Social Brokers is mei 2018 

beëindigd. Na 1,5 jaar nemen we de werkwijze van Social Brokers mee in 
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de verdere preventieve beleidsontwikkelingen. De facebookpagina van 

Social Brokers Uitgeest blijft wel in de lucht. Daar worden bijvoorbeeld 

filmpjes en tips gedeeld hoe je jongeren kunt helpen en je leest waar je in 

Uitgeest terecht kunt voor hulp. De facebookpagina heeft zo’n 2000 

likes.. 

d. Toegankelijke 

schuldhulp-

verlening 

Per 1 januari 2017 hebben de BUCH gemeenten 

gezamenlijk een contract afgesloten voor de uitvoering van 

schuldhulpverlening met Sociaal.nl 

Doelstelling is een identieke aanpak en werkwijze van preventie en 

schuldhulpverlening voor de inwoners van de BUCH gemeenten. 

Sociaal.nl houdt wekelijks spreekuur op locatie in de sociaal teams 

waarmee een goede interactie en kennisdeling wordt beoogd tussen 

consulenten sociaal team en Sociaal.nl. 

e. Sociale kaart Begin 2018 is de  sociale kaart van de BUCH gemeenten 

online gegaan. Hierop geven we een zo volledig mogelijk 

beeld van het aanbod op het gebied van sociaal-

maatschappelijke ondersteuning.  

Organisaties worden actief gevraagd zich aan te melden op 

de website www.samenlevenin...nl 

Doelstelling is om inwoners op een eenvoudige wijze te informeren over 

organisaties die van belang kunnen zijn als er sprake is van bijv. 

geldproblemen, een laag inkomen, kinderrechten, beschikbare fondsen, 

etc. 

Diverse organisaties hebben zich inmiddels aangemeld op de sociale 

kaart. 

f. Jeugdfonds 

Sport & Cultuur 

Vanaf de zomer van 2017 nemen de 4 gemeenten deel aan 

het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds). Het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor 

kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is 

om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, 

toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. 

 

Doelstelling is om: 

- Kinderen waarbij het gezin een laag inkomen heeft mee te laten 

doen aan sportieve en culturele activiteiten; 

- Intermediairs te werven die deze aanvraag voor een kind kunnen 

indienen; 

- Bekendheid van de fondsen vergroten onder inwoners en 

maatschappelijke partners. 

In alle 4 de gemeenten hebben kickoffbijeenkomsten plaatsgevonden om 

de deelname aan de nieuwe fondsen feestelijk te starten. 

g. Programma 

vergunninghou-

ders 

Dit is een integraal programma voor vergunninghouders 

waarin de inburgering, (re)integratie en participatie zoveel 

als mogelijk parallel lopen en een snelle participatie 

bevorderen.  

De integratie is geslaagd als de vergunninghouder is ingeburgerd en 

huisvesting, betaald werk, vrijwilligerswerk of een passende 

(beroeps)opleiding heeft gevonden. We onderzoeken momenteel de 

functionaliteit van het programmaonderdeel maatschappelijke 

begeleiding. Dit onderzoek wordt in juli 2018 afgerond. De conclusies en 

aanbevelingen van dit onderzoek worden meegenomen bij het 

ontwikkelen van het actieplan vergunninghouders, dat eind november 

gereed is voor besluitvorming. 
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h. Werkgevers-

servicepunt 

(WSP) regio 

Alkmaar 

Vanaf 1 januari 2018 wordt vanuit het construct WSP NHN 

regio Alkmaar  één werkgeversbenadering uitgevoerd door 

een geïntegreerde publieke samenwerking van het WNK, 

Halte Werk, de BUCH en het UWV.  

Werkgevers ervaren een gezamenlijke, integrale benadering door 

partijen die hun krachten gebundeld hebben. Bij het WSP kunnen zij 

terecht voor informatie, advies en specialistische expertise. 

Het uitgangspunt is de mogelijkheden van de werkzoekenden en de vraag 

vanuit de markt.  

Het resultaat is dat de gezamenlijke uitstroomtarget bereikt wordt en dat 

daarnaast de instroom in de P-wet beperkt wordt door focus op directe 

bemiddeling aan de poort. 

Het WSP regio Alkmaar ondersteunt werkgevers en gemeenten bij het 

realiseren van de opdrachten in het kader van social return on 

investment en levert een actieve bijdrage aan het realiseren van de 

banenafspraak. 

i. Website 

www.unieksport

en.nl ihkv 

Programma 

Grenzeloos 

actief 

Voor het versterken van de netwerkstructuur en het 

inzichtelijk maken van sportaanbod zijn de BUCH 

gemeenten een samenwerking aangegaan met Uniek 

Sporten. Het resultaat van de deze samenwerking is de 

recente lancering van de website www.unieksporten.nl. Op 

deze website wordt o.a. het sportaanbod voor mensen 

met een beperking inzichtelijk gemaakt. 

Deze website is naast de landelijke promotie, gepromoot via 

informatiesessies aan het sociale domein (intern en extern) en de 

sportverenigingen binnen de BUCH gemeenten. De sociale teams en de 

buurtsportcoaches hebben vanuit de gemeente een belangrijke rol in de 

promotie en als loketfunctie. Ook stimuleren de buurtsportcoaches de 

sportverenigingen om een aanbod voor deze doelgroep op te 

zetten(indien daar vraag naar is). In het kader van het programma 

Grenzeloos Actief worden de komende jaren nog vervolgstappen 

genomen. 

j. Regionaal 

samenwerkingsv

erband/uitvoeri

ngsprogramma 

aangepast 

Sporten 

Op 12 februari 2018 is de ‘Samenwerkingsovereenkomst 

Aangepast Sporten’ door de wethouders Sport van Regio 

Alkmaar ondertekend. Het betreft een samenwerking 

waarmee de gemeente Alkmaar, Langedijk, 

Heerhugowaard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo het 

belang van het aangepast sporten op de voorgrond stellen. 

Gemeenten hebben een belangrijke functie in de 

toeleiding naar een structureel sport- en beweegaanbod 

van mensen met een beperking en/of chronische 

aandoening. 

Door deze toeleiding regionaal te organiseren beogen we: 

- de sportdeelname door mensen met een beperking en/of 

chronische aandoening te bevorderen; 

- de doorstroming van mensen met een beperking en/of 

chronische aandoening naar een structureel sport- en 

beweegaanbod te bevorderen; 

- ervoor te zorgen dat mensen met een beperking en/of 

chronische aandoening meedoen in de maatschappij. 

k. Taalhuis Het Taalhuis is  een netwerk-organisatie waarbij partners 

samenwerken om te komen tot een maatwerk aanbod 

Met de bibliotheken van Bergen, Castricum en Heiloo zijn afspraken 

gemaakt over de concrete inrichting van het Taalhuis. Veel van de 
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voor de mensen die laaggeletterd zijn. Het Taalhuis is de 

'paraplu' van waaruit bezoekers verwezen worden naar  

(digi)taalactiviteiten zoals het Taalcafé, het Open 

leercentrum, Taallessen bij het ROC, bij J@R, etc. 

voorgenomen voorzieningen zijn gerealiseerd. Vooral de invoering van de 

Taalmaatjes vergt nog wel extra aandacht. Er zal in de komende tijd 

vooral gewerkt worden aan een betere verwijzing naar de Taalhuizen.  Er 

worden in het najaar weer bijeenkomsten georganiseerd voor alle 

betrokken partijen en partners waarbij het verwijzen naar het Taalhuis 

een belangrijk thema is. 

 

 

2. Preventie en vroegsignalering  
Wij hechten veel belang aan preventie en vroegsignalering en we investeren  in een breed preventief aanbod. Ons doel is te voorkomen dat vragen 

uitgroeien tot problemen en dat kleine problemen escaleren. Dit bereiken wij ondermeer door: 

- in te zetten op de aanwezigheid van laagdrempelige vrij toegankelijke voorzieningen  
- goede samenwerking met organisaties die dichtbij onze inwoners staan doordat zij hen vertegenwoordigen of ondersteunen 
- het versterken van netwerken tussen organisaties, professionals, vrijwilligers en inwoners, om zo te bereiken dat inwoners makkelijker een 

beroep kunnen doen op informele zorg en ondersteuning  
- het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers en hun organisaties 

Actie Korte omschrijving Doelstelling en resultaat 

a. Uitvoeringspro-

gramma 

Jongerenwerk 

Castricum 

In het Uitvoeringsprogramma jongerenwerk 2017-2019 

Castricum wordt het visiedocument ‘Ondernemend 

Jongerenwerk’ uitgewerkt in concrete maatregelen. 

In het Uitvoeringsprogramma zijn verschillende maatregelen 

geformuleerd die de samenwerking tussen de jongerenorganisaties in de 

drie kernen intensiveren. Naast de uitbreiding van het ambulant 

jongerenwerk in de drie kernen  worden samenwerkingsafspraken 

geformuleerd met de jongerenwerkorganisaties in Castricum, Akersloot 

en Limmen waarbij elke organisatie vanuit zijn eigen doelstellingen en 

werkwijze een aandeel levert. In mei 2019 is een evaluatie gepland. 

b. Eenzaamheids-

conferentie 

Heiloo 

Inmiddels zijn er drie conferenties ‘samen tegen 

eenzaamheid’ georganiseerd in Heiloo. De bijeenkomsten 

zijn goed bezocht door lokale organisaties. De laatste 

conferentie had als thema ‘positieve gezondheid’.  

Uitkomst van de avonden is dat het netwerk van lokale organisaties 

versterkt is. Er is aandacht voor het meldpunt eenzaamheid en de sociale 

kaart. Zo wordt structureel aandacht gevraagd voor het onderwerp 

eenzaamheid en wordt dit bespreekbaar gemaakt.  

c. Voor- en 

Vroegschoolse 

Educatie (VVE) 

werkgroep BUCH 

In de VVE werkgroepen worden de onderwerpen over 

het VVE-beleid en de doorgaande ontwikkeling 

besproken.  

De eerste werkgroepen VVE zijn gestart. De werkgroepen zijn van 

structurele aard en komen minstens 4 keer per jaar samen om alle 

vorderingen te bespreken en op elkaar af te stemmen. Dit zorgt voor een 

mooi sluitend VVE aanbod voor het jonge kind. Er zijn afspraken met de 
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voorschoolse voorzieningen met basisonderwijs over de invulling van het 

VVE-beleid (voor- vroegschoolse educatie) en de doorgaande 

ontwikkeling. Ook is het consultatiebureau aangesloten. Door de brede 

werkgroep zien we nu al betere resultaten van toeleiding naar een VVE 

plek. Ons non-bereik daalt en we hebben inzichtelijk waarom kinderen 

niet op ene plek terecht komen.  

d. Samenwerking 

jongerenwerk 

BUCH  

De organisaties die jongerenwerk aanbieden in de vier 

BUCH gemeenten werken samen om zoveel mogelijk 

kwaliteit te kunnen bieden. Doel is een sluitend ambulant 

jongerennetwerk in de BUCH-gemeenten te realiseren.  

De organisaties voor jongerenwerk hebben een vakgroep opgericht om 

kennis uit te wisselen en eventueel bij ziekte elkaar te vervangen. 

e. Groepen voor 

kinderen in 

echtscheidings-

situaties 

Kinderen in echtscheidingssituaties krijgen aandacht en 

leren beter omgaan met de situatie. 

In alle 4 de gemeenten zijn nu groepen gestart. Begin 2019 kunnen we 

hier de eerste resultaten van delen. 

f. Inzet op sociale 

veiligheid bij 

vrijwilligersorgani

saties 

Door educatie en begeleiding wordt ingezet op preventief 

beleid door de lokale vrijwilligersinformatiepunten BUCH-

gemeenten. 

- De organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om 

(seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.  

- Er vindt een vergoeding vanuit de gemeente plaats voor 

’kwetsbare’ vrijwilligersfuncties onder meer: 

penningmeesterschap, één-op-één contacten en fondsenwervers 

als er geen recht bestaat op de landelijke VOG vergoeding 

- Informatieverstrekking door de steunpunten via hun websites, 

nieuwsbrieven en mediaberichten. 

- Trainingen via de Vrijwilligersacademie in de verschillende 

gemeenten: https://www.vrijwilligersacademiebuch.nl/ 

g. Actief aanbod 

minimagezinnen 

Ouders van kinderen uit minimagezinnen worden door 

ons actief geïnformeerd over activiteiten voor kinderen. 

Doelstelling is dat kinderen in minimagezinnen mee kunnen doen aan 

activiteiten. Bij de gemeente bekend gezinnen worden pro-actief 

geïnformeerd over de mogelijkheid om (gratis of tegen gereduceerd 

tarief) deel te nemen aan activiteiten van het jongerenwerk en 

buurtsportcoaches. 

h. Preventie en 

vroegsignalering 

schoonmaak-

De huishoudelijke hulp is één van de eerste professionals 

die ‘achter de voordeur’ komt bij een inwoner en die 

signaleert hierbij veel zaken. Het is wenselijk om deze 

signalen op de juiste plek te krijgen waardoor 

Meer inzetten op preventie en vroegsignalering bij inwoners die gebruik 

maken van schoonmaakondersteuning, waardoor de 

ondersteuningsmogelijkheden vanuit de welzijnsorganisaties beter benut 

worden en kleine problemen niet escaleren.  



 

5 

 

ondersteuning en 

welzijn 

preventieve maatregelen mogelijk zijn. Om dit mogelijk 

te maken wordt meer geïnvesteerd door gerichte 

scholing in te zetten voor de medewerkers en de 

verbinding tussen schoonmaakondersteuning en welzijn 

sterker te maken.  

 

i. pilot Overbelaste 

mantelzorgers 

In de regio Alkmaar (trekker gemeente Alkmaar) loopt tot 

half 2018 de pilot Overbelaste mantelzorgers. Daarin 

worden de huishoudelijk hulpen getraind (door 

Mantelzorgcentrum) in het herkennen van signalen van 

overbelaste mantelzorgers en mogelijk in relatie tot de 

meldcode.  

Doelstelling is het voorkomen van overbelaste mantelzorgers. Eind 2018 

wordt de pilot geëvalueerd. 

j. Vergunning-

houders en 

gezondheid 

Aan taalaanbieders, GGD en Vluchtelingenwerk is 

gevraagd een programma te ontwikkelen inzake 

gezondheidsmodules voor vergunninghouders. 

Vergunninghouders hebben kennis over en vinden de weg in de 

Nederlandse gezondheidszorg’ met thema’s als ‘Ken de wet in de 

gezondheidszorg’ (daarbij moet ook gedacht worden aan psychische 

gezondheid), ‘gezondheidsvaardigheden’ en ‘leefstyle’ 

k. Pilot max ww De pilot behelst een samenwerking tussen de BUCH en 

HAL gemeenten en het UWV. Doelgroep zijn personen 

die een WW uitkering ontvangen van het UWV en binnen 

zes maanden de max. WW periode bereiken en daarna 

bijstandsgerechtigd zijn/worden. 

Doelstelling is om klanten die de maximale WW periode bereiken en nog 

geen zicht hebben op werk, in het kader van de re-integratie gezamenlijk 

op te pakken om instroom in de bijstand te voorkomen. Uitgangspunt is 

dat 25% van de doelgroep (die na het bereiken van de maximale WW 

duur in de bijstand zou stromen) geen aanspraak maakt op bijstand in 

verband met werkervaring of opleiding/studie. De pilot is gestart op 1 

januari 2018 en na 3 maanden geëvalueerd. Besloten is de pilot te 

verlengen tot en met 31 december 2018 waarbij meer de nadruk wordt 

gelegd bij de individuele bendering en coaching in plaats van de 

groepsgewijze aanpak. 

l. Stimulering 

regionale 

samenwerking 

GGZ-Werk & 

Inkomen 

Werksaam WF, Halte Werk en de BUCH gemeenten 

onderzoeken in samenwerking met GGZ instellingen en 

het UWV de mogelijkheden om een duurzame regionale 

samenwerking te realiseren ter bevordering van de 

arbeidsparticipatie van mensen met een psychische 

aandoening.  

De doelstelling is om een duurzame samenwerking tot stand te brengen 

in de 3 subregio’s om de arbeidsparticipatie van mensen met een 

psychische beperking te vergroten op regionaal niveau. Een projectgroep 

ontwikkelt een proces/handreiking op grond waarvan regionaal inzicht 

ontstaat in de mogelijkheden binnen de verschillende partijen om 

mensen met een psychische beperking te bemiddelen naar de reguliere 

arbeidsmarkt. Er wordt een symposium georganiseerd om gemeenten en 
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GGZ nader kennis te laten maken en uitleg te geven over het herkennen 

van ziektebeelden en het gebruik maken van elkaars expertise. 

Begin 2018 is de regionaal ingediende subsidieaanvraag (Financiële 

ondersteuning regionale planvorming samenwerking GGZ-Werk & 

inkomen) gehonoreerd. 

m. Buurtsportcoach Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van 

voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners 

van jong tot oud, heeft het ministerie van VWS 

geïnvesteerd in de uitbreiding en een bredere inzet van 

combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches.  

De buurtsportcoaches hebben de opdracht om sportparticipatiecijfers en 

de beweegnorm te verhogen met als doel het bevorderen van de 

gezondheid, talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid 

(vrijwilligerswerk) en het tegen gaan van eenzaamheid, overlast & 

vandalisme. Ze creëren hierbij een verbinding tussen sport- en 

beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, 

kinderopvang en het onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie 

met sport en bewegen. In de BUCH gemeente zijn 4 buurtsportcoaches 

actief waarvan  36 uur voor Heiloo, 18 uur voor Uitgeest, 18 uur voor 

Castricum en 14 uur voor Bergen. 

n. Vakleerkrachten 

gymnastiek 

In Bergen en Castricum kunnen de basscholen aangeven 

of ze gebruik maken van een vakleerkracht gymnastiek 

via de regeling combinatiefuncties. Deze vakleerkracht 

verzorgt in overleg ook diverse naschoolse 

sportactiviteiten. 

De basisscholen in Bergen nemen 2,2 fte af en in Castricum 2,08. Het 

doel is om via de vakleerkracht de kwaliteit van de gymnastiekles te 

waarborgen. Kinderen leren worden de les van een vakleerkracht beter 

ontplooid in hun beweging. Sommige scholen zetten in op MRT 

(motorische remedial teaching) om beweegachterstanden in te halen.  

o. Sportverkiezingen In samenwerkingen met OSU radio zijn in Uitgeest de 

sportverkiezingen georganiseerd.  

Topsporters zijn het voorbeeld voor velen amateursporters. Topsporters 

als zowel amateursporter worden in het zonnetje gezet.  

p. Homestart  Homestart is een relatief lichte opvoedondersteuning 

voor gezinnen met minstens 1 kind jonger dan 14 jaar 

voor een periode van minimaal van een half jaar met de 

inzet van getrainde vrijwilligers.  

In 2017 en 2018 is Homestart aangeboden in Castricum en Uitgeest en 

het aanbod is in Heiloo uitgebreid doordat een toename van de vraag 

ontstond. De ondersteuning door de inzet van een vrijwilliger kan de 

inzet van jeugdhulp voorkomen. De ervaringen zijn erg goed en het 

aanbod wordt vanaf 2019 gecontinueerd. 

 

3. Integraal werken en Maatwerk  
We zorgen voor verbinding tussen de domeinen zorg, werk, inkomen, welzijn, onderwijs, jeugd en economische zaken om integrale ondersteuning te bieden 

waar nodig. Bij enkelvoudige vragen bieden we eenvoudige oplossingen. Inwoners die ondersteuning nodig hebben bieden we maatwerk. Naast 

‘rechtmatigheid’ spelen ‘effectiviteit’ en ‘eigen kracht’ mee in de afweging om tot dit maatwerk te komen. 
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Actie Korte omschrijving Doelstelling en resultaat 

a. Thuiszitterspact 

(Bergen en Heiloo) 

De samenwerkingsverbanden van het primair en 

voortgezet (speciaal) onderwijs en de samenwerkende 

gemeenten in de regio Noord-Kennemerland hebben 

een regionaal thuiszitterspact  getekend. Gemeenten 

Bergen en Heiloo doen hier aan mee. Uitgeest en 

Castricum zijn geen deelnemer, zij vallen in een andere 

regio.  

Met dit pact wordt de gemeenschappelijke ambitie verankerd dat 

thuiszitten geen optie is. In 2020 zit geen enkel kind-jongere langer dan 

drie maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. 

De acties die hierop worden ingezet zijn velerlei. Een aantal 

voorbeelden: 

- De verbinding tussen het J-GGZ en het onderwijs. Door een 

snellere verbinding zorg je dat problemen minder snel 

escaleren. 

- Daarnaast wordt er gewerkt aan betere afstemming tussen 

jeugdhulp en onderwijs, waarbij de wachtlijsten nu een nieuw 

struikelblok vormen. 

- Ook met participatie worden er afspraken gemaakt voor een 

drempelloze overgang. Zo is het proces tussen wat de 

jobcoaches en het jongerenloket doen in beeld gebracht en 

verbonden.  

- Daarnaast is er een stappenplan gemaakt om kinderen van de 

Praktijkschool met uitstroomprofiel dagbesteding daar snel en 

geleidelijk naar toe te geleiden. Het gaat hier om een werkwijze 

tussen onderwijs en de jeugdconsulenten.  

 

Hoewel Castricum en Uitgeest geen deelnemer zijn in het 

Thuiszitterspact worden ook in die regio projecten opgepakt om de 

aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp en participatie te verbeteren. 

Zo is er een trajectbegeleider van het jongerenloket gekoppeld aan de 

gesprekken die er met het onderwijs en RMC in Midden-Kennemerland 

zijn over leerlingen uit Castricum en Uitgeest.  

Daarnaast wordt ook de J&G-coach voortgezet onderwijs zoals die in 

Noord-Kennemerland al actief waren ingezet op het voortgezet 

onderwijs in Castricum tot grote tevredenheid van de partijen. 

a. Maatwerkbudget   Het maatwerkbudget is een stimulans voor generalisten 

in het sociaal team om slimme shortcuts te bedenken, 

De sociale teams hebben met het maatwerkbudget de beschikking over 

middelen die ze kunnen inzetten in situaties waar voorliggende 

voorzieningen geen oplossing bieden.  In de periode januari tot en met 
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die de hulpverlening versnellen en zo dure zorg 

uitsparen.  

april 2017 heeft de evaluatie van het maatwerkbudget plaatsgevonden. 

Naar aanleiding van de evaluatie hebben de colleges besloten de inzet 

van het reeds beschikbare maatwerkbudget te verlengen. Op dit 

moment is een tweede evaluatie in voorbereiding. 

b. Vakantiefun VakantieFUN is een programma dat zich volledig richt 

op kinderen met een indicatie in het GGZ-spectrum. 

Tijdens de zomervakantie nemen deze kinderen deel 

aan een sportief en creatief  dagprogramma. 

De kinderen beleven fantastische dagen en de ouders hebben een 

goede invulling van de vakantie, waardoor er ook tijd “voor zichzelf” 

ontstaat. We voorzien in de vraag van vakantieopvang van deze 

doelgroep en zorgen ervoor dat ouders daarna weer energie hebben 

om voor hun kind te kunnen zorgen. In 2018 wordt er voor het eerst 

ook een programma in de herfstvakantie gestart. Er wordt geëvalueerd 

of dit ook dezelfde resultaten oplevert als het zomerprogramma. 

c. Doorontwikkeling 

resultaatsturing 

Vanaf 1 januari 2017 wordt voor begeleiding, 

dagbesteding en respijtzorg resultaatgestuurd gewerkt. 

Dit wil zeggen dat de focus ligt op het te behalen 

resultaat (het ‘wat’) en niet op de manier waarop dit 

resultaat behaald wordt (het ‘hoe’). De te behalen 

resultaten worden bepaald aan de hand van de ZRM op 

alle levensdomeinen.  

Het werken met resultaatsturing is relatief nieuw voor de BUCH-

gemeenten. Dit vraagt daarom in 2018 om een doorontwikkeling van 

werkinstructies en scholing voor de sociaal teams.  

d. Intensieve 

casusregie 

De colleges hebben besloten tot meer inzet en 

expertise op regievoering en begeleiding van gezinnen 

met complexe problematiek naar hulp ter 

ondersteuning van de sociaal teams in de BUCH. Deze 

inzet wordt ‘Intensieve casusregie’ (ICR) genoemd. 

Doel van deze extra inzet is: 

- Experimenteren om te bepalen wat de juiste werkwijze is 

- Veiligheid in gezinnen waarborgen  

- Sneller en beter helpen 

- Doen wat nodig is  

- Betere coördinatie van hulp 

- Minder gezichten (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) 

- Meer expertise  

Halverwege 2018 is de evaluatie en worden de eerste resultaten 

verwacht. 

 

De evaluatie loopt nog maar vooralsnog zijn de resultaten als volgt: 

- Een daling in het aantal drangtrajecten dat vanuit Gecertificeerde 

Instellingen (voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering) wordt 

uitgevoerd; 
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- Alle casussen die worden afgeschaald vanuit Veilig Thuis en de 

Gecertificeerde Instellingen worden zonder wachttijd overgepakt 

door de consulenten (al dan niet ICR, meestal ICR). 

- Sterke punten die in deze aanpak worden ervaren door de 

inwoners: flexibel in tijd, aanpak wordt op maat aangeboden, regie 

en coördinatie over lopende hulp aan het gezin is helder. 

 

Een uitgebreidere evaluatie waarin ook meer cijfermatig gekeken wordt 

volgt in of na het zomerreces. 

e. Route Arbeid RMC, Onderwijs en gemeenten in Noord 

Kennemerland realiseren in gezamenlijkheid een 

sluitend netwerk voor kwetsbare jongeren naar een 

haalbaar en passend toekomstperspectief.  

Bij Route Arbeid gaat het om de toeleiding van 

jongeren vanuit VSO/PRO/Entree naar werk. 

De BUCH gemeenten zijn beleidsmatig en via WSP BUCH aangehaakt bij 

Route Arbeid en de re-integratieconsulent is getraind om te werken 

met de inkijkfunctie van de applicatie Pro/VSO/Entree van Intergrip.  

Een soort cliënt-volg-systeem dat jongeren in de leeftijd van 15 jaar tot 

23 volgt, in de aanloop van de overstap van Pro/VSO/Entree naar 

onderwijs, dagbesteding of arbeid, tijdens de overstap en daarna. 

Een sluitend netwerk omdat op ieder moment duidelijk wie er 

betrokken is bij de jongere, of wie er al bezig is, en wie contactpersoon 

is. 

f. Verordening 

sociaal domein 

vastgesteld 

De bestaande verordeningen in het kader van de 

Jeugdwet, WMO 2015, Participatiewet, IOAW en IOAZ 

zijn samengebracht tot één integrale Verordening 

Sociaal domein. 

Door wijzigingen in wetten of beleid is de Verordening het afgelopen 

jaar diverse malen aangepast. Dat zal ook de komende periode aan de 

orde zijn. Het is de uitdaging om de Verordening zoveel mogelijk up to 

date te houden en de belasting op bestuurlijke 

besluitvormingstrajecten in te perken.  

g. Vernieuwde 

bekostiging 

ambulante 

jeugdhulp 

Binnen de regio Alkmaar wordt met ingang van 1 

januari 2018 integrale ambulante jeugdhulp geboden. 

Dit betreft de integratie van de producten jeugd-ggz, 

jeugd- en opvoedhulp en (kortdurende) 

behandelingsgerichte producten uit de BPV 

(begeleiding en persoonlijke verzorging). We spreken 

ook wel over de vernieuwde bekostiging jeugd.  

De vernieuwde bekostiging is een modelwijziging en heeft als doel de 

administratie te vereenvoudigen, keuzevrijheid te vergroten, integraal 

maatwerk te realiseren en realistische tarieven te hanteren.  

De komende periode blijven we als gemeenten in gezamenlijk overleg 

met jeugdhulpaanbieders en overige betrokkenen, zodat we de nieuwe 

werkwijze goed kunnen monitoren. We gaan er vanuit dat de 

vernieuwde bekostiging een positieve invloed heeft op de kwaliteit van 

de integrale ambulante jeugdhulp en op de tevredenheid van onze 

jeugdigen en hun directe omgeving. 
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h. Collectieve 

zorgverzekering 

minima Uitgeest 

Vanaf 2018 kunnen inwoners van Uitgeest deelnemen 

aan de Collectieve zorgverzekering voor minima (CZM).  

Doel van de CZM is inwoners een betaalbare en toegankelijke 

zorgverzekering te bieden. Daarbij is een speciaal pakket voor inwoners 

met hoge zorgkosten waarbij het eigen risico kan meeverzekerd 

worden. In tegenstelling tot de andere drie BUCH gemeenten had 

Uitgeest niet eerder dit aanbod. Sinds 2018 maken hier zo’n 144 

inwoners (incl 56 meeverzekerde kinderen) van Uitgeest gebruik van. 

 

4. Faciliteren maatschappelijke initiatieven  
Maatschappelijke initiatieven en ideeën uit de samenleving bieden wij de ruimte om tot ontplooiing te komen. We werken niet belemmerend, maar 

faciliterend. We denken mee en sluiten aan op wat de samenleving van ons vraagt. 

Actie Korte omschrijving Doelstelling en resultaat 

a. Right to challenge Het uitdaagrecht is het recht van buurtgebonden 

(sociale) ondernemers en bewonersgroepen om lokale 

voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen 

of te coproduceren, wanneer zij denken dat het beter of 

anders kan. 

In de gemeente Castricum is het uitdaagrecht met een afwegingskader 

vastgesteld. Doorontwikkeling in breder BUCH- verband wordt eventueel 

meegenomen in de uitwerking van het project Faciliterende Overheid. 

b. (onderzoek naar 

haalbaarheid) 

Realisatie 

Exodushuis 

Exodus Nederland heeft zich bij de BUCH-gemeenten 

gemeld met het verzoek de mogelijkheid te onderzoeken 

om te komen tot begeleid wonen voor ex-gedetineerden 

ergens in de BUCH-gemeenten. Exodus biedt begeleiding 

en stelt zich als doel om de kansen van ex-gedetineerden 

op een geslaagde terugkeer in de samenleving te 

vergroten.  

Onderzocht wordt of er een mogelijkheid is om een locatie voor begeleid 

wonen voor ex-gedetineerden in de BUCH-gemeenten te vinden.  

c. Buurman en 

Buurvrouw Heiloo 

Twee inwoners ontvangen sinds 5 juni 2018 van de 

gemeente Heiloo subsidie voor de kosten van ruimte en 

hulpmiddelen om jongere vergunninghouders in Heiloo 

bovenop de bestaande dienstverlening te begeleiden bij 

hun integratie en participatie. 

De gemeente vindt het van belang, dat de integratie en participatie van 

de AMV’ers voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar zoveel mogelijke 

gerealiseerd wordt en wil daarom initiatieven van inwoners in aanvulling 

op het landelijke programma daartoe ondersteunen. Het aanbod van 

B&B is aanvullend op wat er al wordt georganiseerd. Zij ondersteunen de 

jongeren bij bijvoorbeeld het vinden van stageplaatsen, afspraken met 

instanties, kennis van de Nederlandse taal, huiswerk, een gesprek aan te 

gaan over en met Nederlanders, over wat het nut is van een 

reclamefolder en hoe deze te lezen. Om te praten over de onderwerpen 
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van het (jeugd-) journaal en om de uitdrukking in eigen woorden van 

hetgeen is begrepen te waarderen.  

d. Beweegtuin Dijk 

en Duin 

In samenwerking met Dijk en Duin en inwoners zijn er 2 

beweegtuinen aangelegd. De gemeente Castricum 

subsidieert voor 2 jaar het bijbehorende 

beweegprogramma. 

Meer kwetsbare ouderen aan het sporten en bewegen krijgen. 

e. Serious game Op basis van een online game ga je met elkaar in gesprek 

over op welke manier jij binnen de organisatie ruimte 

geeft aan maatschappelijke initiatieven. In 2017 is de  

deze game ontwikkeld.  

 

Welke mogelijkheden zijn er om maatschappelijke 

initiatieven te ondersteunen, wat kun je er zelf aan kan 

bijdragen en welke belemmeringen zijn er (nog). 

Doelstelling is bewust worden van veranderende taakinvulling en rol van 

zowel overheid als maatschappij. 

 

Het spel is ontwikkeld en wordt vanaf de tweede helft van 2018 intern in 

de BUCH organisatie gespeeld. 

 

5. Experimenteren  
Om de transformatie vorm te geven bieden we ruimte aan experimenten. We vinden het belangrijk om samen met betrokkenen uit te proberen wat wel en 

wat niet goed werkt in de praktijk. Daarbij kijken we ook wat elders al gebeurt en goed werkt. Op basis van de ervaringen met de experimenten werken wij 

toe naar goede oplossingen.  

Actie Korte omschrijving Doelstelling en resultaat 

a. GGZ dagbesteding als 

algemene voorziening 

De pilot bestaat uit het creëren van een algemene 

voorziening voor deze doelgroep, waarin er geen 

eigen bijdrage meer gevraagd wordt aan de cliënten 

en is afgestemd op de uitgangspunten van 

resultaatsturing. 

Doel van deze innovatie is het laagdrempeliger maken van de GGZ-

dagbesteding, als aansluiting op de bestaande gesubsidieerde 

inloopvoorziening GGZ. Begin 2018 werd de pilot geëvalueerd. Uit 

de evaluatie blijkt dat de overall waardering voor de pilot positief is. 

Het is een win-winsituatie voor alle partijen: geen eigen bijdrage 

voor de deelnemers, een vast contact vanuit de gemeente, snelle 

wijze van aanmelden en indiceren en gelijk kunnen starten met de 

gewenste dagbesteding. 

b. Maatwerkklassen In samenwerking met het onderwijs onderzoeken we 

welke ondersteuning kinderen en jongeren nodig 

hebben om uitval te voorkomen. Er ontstaan steeds 

Doel van de maatwerkklassen is om kinderen/jongeren extra 

ondersteuning te bieden en hen binnen het onderwijs te houden. 

Resultaat is dat kinderen onderwijs volgen en afronden met een 
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meer maatwerkconstructies, bijvoorbeeld in de vorm 

van tijdelijke ‘maatwerkklassen’. 

diploma. Dit bereiken we door gerichte inzet van middelen, 

draagvlak en samenwerking tussen gemeente en onderwijs hierover.  

c. Inzet jeugd & 

gezinscoach als 

praktijk-ondersteuner 

(Uitgeest) 

De praktijkondersteuner jeugd werkt samen met 

huisartsen voor consult en advies, biedt korte periode 

ondersteuning en behandeling aan kinderen/jongeren 

in huisartsenpraktijk 

In Uitgeest is in juni 2017 een pilot gestart met een POH Jeugd. Uit 

de evaluatie die begin 2018 is uitgevoerd blijkt dat in de periode van 

een half jaar 47 jongeren zijn gezien. Er waren 30 jongeren door de 

POH Jeugd geholpen konden worden zonder door te verwijzen naar 

zwaardere zorg en er 24 trajecten met succes zijn afgerond. Dit 

vormde voldoende aanleiding om de pilot te verlengen tot juni 

2019.  

d. Inzet Domotica  Slimme ICT toepassingen inzetten, mede met behulp 

van het digitale instrument ‘de Keuzewijzer,  waardoor 

mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  

De belangrijkste resultaten zijn: 

• Maatwerk & Begeleiding is geboden: het faciliteren van 

begeleidingstrajecten van keukentafelgesprek tot installatie van de 

technologische hulpmiddelen. 

• Educatie: het trainen en voorlichting van professionals op 

het gebied van technologische ondersteuning bij het langer 

zelfstandig thuis blijven wonen 

• De Keuzewijzer is ontwikkeld. De keuzewijzer is een digitale 

module die de cliënt, de mantelzorger of de hulpverlener helpt in 

het vinden van de juiste technologische oplossing bij 

zelfredzaamheidsproblemen. Na 3/4 jaar (In het najaar van 2018) 

wordt bekeken of dit een bruikbaar instrument is en hoe de 

bekostiging daarvan in het vervolg gaat. 

e. Vereenvoudiging 

bijzondere bijstand 

Collectieve 

Zorgverzekering 

Minima (CZM) 

Het college heeft besloten het een administratieve 

lastenvermindering door te voeren in het 

(aanvraag)proces deelname CZM. 

Het doel was het realiseren van een administratieve 

lastenvermindering  voor de inwoners en de interne organisatie. De 

afhandeling van de aanvragen is geharmoniseerd en vereenvoudigd. 

Het bereik is vergroot. De deelnemersgraad is gegroeid. Het proces 

is sterk vereenvoudigd, minder mensen hoefde een aanvraag in te 

dienen. De website www.gezondverzekerd.nl is verbeterd. Uitgeest 

neemt sinds 1-1-2018 ook deel aan de CZM. 

f. Speaking Minds De 4 gemeenten hebben meegedaan aan het project 

Speaking Minds. Jongeren van het Horizoncollege 

hebben de gemeenten geadviseerd over de vragen 

‘wat hebben jongeren die opgroeien in armoede nodig 

De jongeren hebben hun advies gepresenteerd aan de wethouders 

sociaal domein diverse collega’s en maatschappelijke partners. 

De jongeren hebben de colleges waardevolle adviezen gegeven. 

Over wat een jongere nodig heeft is geen invulling gegeven. De 
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om mee te kunnen doen’ en ‘hoe willen zij hierover 

geïnformeerd worden’. 

gemeenten bieden al veel aan. Maar op het terrein van 

communicatie valt er nog veel te winnen. De jongeren hebben ons 

hier concrete suggesties voor gegeven. De jongeren willen graag 

betrokken worden bij de uitwerking van de adviezen.  

We zijn zo enthousiast over onze deelname dat we de 

mogelijkheden onderzoeken om het project binnen onze eigen 

organisatie en het onderwijs te verduurzamen. 

g. Vereenvoudiging 

bijzondere bijstand 

Collectieve 

Zorgverzekering 

Minima (CZM) 

Het college heeft besloten een pilot te starten waarbij 

inwoners die vanaf 1-1-2018 deelnemen aan de CZM 

dit voor een periode van 3 jaar mogen blijven doen. 

  

Doelstelling is om: 

- Inwoners voor een langere periode duidelijkheid te geven 

over het recht op deelname aan de CZM en de 

gemeentelijke bijdrage; 

- Een administratieve lastenvermindering door te voeren; 

- In de periode van overgang naar een nieuw 

uitkeringssysteem begin 2019 geen piek in aanvragen CZM 

te hebben; 

- Voor de periode van 3 jaar aansluiting te zoeken bij de 

nieuwe concept beleidsregels bijzondere bijstand. Hierbij 

wordt ook voorgesteld om bepaalde groepen de 

draagkrachtperiode voor een periode van 3 jaar vast te 

stellen. 

h. Pilot Beschermd Thuis Van 1 april 2018 tot 1 april 2019 wordt in de regio 

Alkmaar de pilot beschermd thuis uitgevoerd. Aan de 

pilot kunnen 20 tot 35 cliënten deelnemen. Voor de 

BUCH-gemeenten gaat het om maximaal 10 

deelnemers. Beschermd thuis is een intensieve vorm 

van ambulante begeleiding die tussen Wmo 

begeleiding en beschermd wonen in zit.  

Conform de visie van Dannenberg is het doel van de pilot het 

vergroten van de uitstroom vanuit beschermd wonen en het 

verkleinen van de instroom beschermd wonen waardoor inwoners 

langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De pilot moet uitwijzen of 

beschermd thuis dit mogelijk kan maken en experimenteert 

tegelijkertijd met een resultaatgerichtere inzet van beschermd 

wonen.  

i. Appeltje eitje Onder de naam ‘Appeltje Eitje – Gezond voorbeeld 

Heiloo’ is de Gemeente Heiloo in oktober 2013 gestart 

met het verzamelen van initiatieven, die bijdragen aan 

een gezonde leefstijl. ‘Appeltje Eitje’ is de uitwerking 

van het lokaal gezondheidsbeleid.  

Doel van ‘Appeltje Eitje’ is om het voor inwoners vanzelfsprekender 

te maken om voor een gezonde leefstijl te kiezen door een 

omgeving na te streven waarin de gezonde keuze voor de hand ligt. 

Onder het mom ‘goed voorbeeld, doet goed volgen’ stimuleren wij 

organisaties in Heiloo om inwoners het goede voorbeeld ten aanzien 

van een gezonde leefstijl te geven. 
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‘Appeltje Eitje’ telt momenteel 45 partners. Onder de vlag van 

Appeltje Eitje hebben ook in 2017-2018 diverse activiteiten 

plaatsgevonden voor een wisselende doelgroep. Eind 2016 is 

‘Appeltje Eitje’ geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van deze 

evaluatie beleeft het programma in 2017-2018 een 

doorontwikkeling. Er is een ‘Appeltje Eitje’-fonds beschikbaar 

gesteld van 8.000 euro per jaar. Tijdens het ‘Appeltje Eitje’-café dat 

twee keer per jaar plaatsvindt, bepalen de partners gezamenlijk hoe 

de middelen uit het fonds voor het komende half jaar zullen worden 

ingezet en daarmee hoe het programma er uit gaat zien.  

j. Schakelpunt 

Landelijke 

Werkgevers 

In de arbeidsmarktregio is het Schakelpunt Landelijke 

Werkgevers het aanspreekpunt voor landelijk 

opererende werkgevers. Zo maken werkgevers met 

vestigingen in meerdere gemeenten die mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen 

nemen uniforme afspraken met UWV, SW bedrijven 

en gemeenten.  

De BUCH gemeenten spannen zich in om personen met een 

doelgroep verklaring die onder de verantwoordelijkheid van de 

gemeente vallen aan te melden bij de deelnemende werkgevers 

voor vacatures. Om deze doelgroep de juiste begeleiding te bieden, 

worden indien nodig diverse arbeidsmarktinstrumenten ingezet 

zoals loonkostensubsidie en jobcoaching.  

k. Schooljudo In Bergen en Castricum is een pilot Schooljudo gestart. 

Met Schooljudo wordt een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de sociale en motorische ontwikkeling 

van kinderen. Met echte judomatten en judopakken 

wordt de gymzaal van de school omgetoverd tot een 

“dojo”. 

Tijdens de lessen wordt er samen met de gekwalificeerde 

judoleraren hard gewerkt aan de Schooljudo waarden; vertrouwen, 

respect, discipline, weerbaarheid, beheersing, samenwerken en heel 

veel plezier. Met Schooljudo krijgen de kinderen 'Skills for Life' mee. 

Het uiteindelijk doel is om; 

1. Kinderen sociaal-emotioneel te ontwikkelen; 

2. Te werken aan een sociaal veilig klimaat in de school en in de wijk; 

3. Kinderen meer te laten bewegen en motorische vaardigheden te 

laten ontwikkelen. 

l. Zeezwemmen In Bergen is een pilot zeezwemmen gestart. Gezien de 

positieve reacties is dit initiatief BUCH breed uitgezet. 

Deze zomer wordt dit opgestart. 

Eerst krijgen de leerlingen van groep 7/8 theorieles over de zee, 

hierbij leren zij over de stromingen, eb en vloed, zwinnen, muien en 

kwallen in de Noordzee. Hierna wordt onder begeleiding de theorie 

in praktijk gebracht door diverse activiteiten in de zee. 

m. Vervoersmaatjes Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen oefenen 

– met de hulp van een maatje – om zelfstandig te 

Een groot aantal van de afgesproken trajecten is gestart of is 

gerealiseerd. De pilot loopt wel langer door dan aanvankelijk de 

bedoeling was tot eind 2018.  Dit vanwege een opgelopen vertraging 
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leren reizen met het openbaar vervoer, de fiets, met 

de rolstoel of te voet.  

in de uitvoering. Er zijn nu voldoende potentiele deelnemers en 

vrijwilligers die de leerlingen kunnen begeleiden. De pilot wordt 

afgesloten met een eindevaluatie. 

 

 


