
OPGAVEN SOCIAAL 
DOMEIN IN 

VIJFHEERENLANDEN
SMA



Trots op onze gemeente



Sociaal Maatschappelijke Agenda

SMA
11 

Uitgangspunten
4 opgaven

3 programma-
lijnen

1. Gezondheid
– Benadering vanuit 

positieve gezondheid

2. Financiën
– Tegengaan armoede en 

problematische schulden

3. Een leven lang 
ontwikkelen 
– Met voldoende talent- en 

ontwikkelingskansen 
kunnen inwoners zich 
redden in de samenleving



Strategische visie Vhl; verbinding fysiek 
en sociaal



Opgaven (transformatie) sociaal domein

• Programma: Het versterken van de zelfredzaamheid en 
de samenredzaamheid van inwoners 

• Versterken basis in de samenleving doorontwikkeling 
sociaal team

• Zicht op kosten

• Regionale samenwerking in de regio Lekstroom/AV en 
de U10

• Wijkgericht werken in De Hagen

• Arbeidsmarktregio

• Opgave woningbouw en de relatie wonen en zorg 

• Duurzaam Integraal Huisvesting Plan Onderwijs 



Regionale samenwerking in de regio 
Lekstroom/AV en de U10

Regio Lekstroom
• Waardevolle samenwerking
• Slimmer en efficiënter samenwerken/richting GR
• Sterker positioneren VHL

Regio AV
• Samenwerking vanuit solidariteit
• Sterker positioneren VHL

Regio U10
• Samenwerking voortzetten (o.a. GIR, MOBW)
• Gezonde en Inclusieve Regio



Speerpunten

• Inzetten op preventie

• Participatie

• De samenleving zelf (0e lijn)

• De inclusieve regio

• Beleid is faciliterend naar sociaal team

• Voorliggende voorzieningen

• Kostenbewustzijn

• Regionale inkoop

• Casusregie/contractmanagement



Dilemma’s

1. Herbevestiging combinatieperspectief. Minder 
moeten we niet willen, omdat dit over een periode 
van 5 jaar averechts uitpakt; dus keuze voor het 
sociaal domein voor het ontwikkelperspectief en dus 
voor de bedragen die in de begroting 2022 met 
meerjarenramingen tot en met 2025 zijn opgenomen.

2. Herbevestiging dat:
– decentralisatie en specifieke uitkeringen sociaal domein 

ten goede komen aan het sociaal domein;

– overschotten binnen het sociaal domein naar de reserve 
sociaal domein gaan



Doel programma
• Het versterken van de zelfredzaamheid en de 

samenredzaamheid van inwoners:
– dit draagt bij aan de 4 opgaven uit de SMA

– inzetten op preventie, vroegtijdig problemen 
signaleren en oplossingsrichtingen bieden

– focus op armoede en schulden, gezondheid en 
een leven lang leren

– zodat inwoners zich (naar vermogen) daar ook zelf 
met zijn of haar omgeving  voor inzetten om zo 
zelfstandig mogelijk te functioneren in de 
samenleving



Houding en gedrag

Een andere houding en gedrag intern en extern is 
nodig
We ontwikkelen van een werkwijze, methodiek, 
proces, houding en gedrag die aansluiten bij de 
opgaven, uitgangspunten en ontwikkelopdrachten 
van de SMA, waarin integraliteit, opgavegericht en 
ontschot werken, strategisch partnerschap, 
monitoring en sturing aan de hand van data, 
wijkgericht werken en inwonerparticipatie is 
geborgd (transformatie). 



Thema Gezondheid: benadering vanuit positieve 
gezondheid

• Gezondheid vanuit meerdere invalshoeken 
(bijvoorbeeld gezonde leefstijl, sociaal 
netwerk, opvoeding, psychisch 
welbevinden): cruciaal om mee te doen, 
vitaal te zijn, voor jezelf te zorgen, je te 
ontwikkelen

• Opleiding en financiële situatie zijn van 
invloed op de gezondheid van de inwoners



Positieve gezondheid



Thema Financiële problemen: 
Tegengaan armoede en 

problematische schulden
• Als je kunt rondkomen kun je meedoen, voor 

jezelf zorgen, je ontwikkelen, ben je vitaal;

• Armoede en schulden liggen aan de basis van 
veel problemen blijkt o.a. ook uit de casuïstiek 
van ons sociaal team



Thema Een leven lang ontwikkelen; 
beginnen bij de jeugd

• Met voldoende talent- en 
ontwikkelingskansen kunnen inwoners zich 
redden in de samenleving, op school en op de 
arbeidsmarkt;

• Dit draagt  bij aan breed inzetbare inwoners in 
de buurt, de wijk, op de arbeidsmarkt, etc.

• Het draagt bij aan de zelfredzaamheid van 
inwoners



Ingrijpende levensgebeurtenissen die 
van belang zijn bij de uitwerking van 

de thema’s



Beoogd effect

Inwoners:

- ervaren minder problemen met hun financiën;

- voelen zich fysiek en mentaal gezonder en 

- kunnen zich zelf meer ontwikkelen,

waardoor zij en hun naasten zelfredzamer en 
samenredzamer zijn 



Participatie is cruciaal

• Het proces dat we daarbij willen doorlopen met 
inwoners en maatschappelijke partners is minstens zo 
belangrijk als de uiteindelijke weergave in een 
schriftelijk plan. 

• Dit proces is nodig om commitment te krijgen, 
samenwerking te bevorderen, ideeën te genereren, 
netwerken te vormen, waarbij we de overtuiging 
hebben dat het  programma daardoor aan kracht en 
betekenis wint. Dit vertrouwen in onze inwoners en 
maatschappelijke partners is cruciaal en willen we ook 
uitstralen. 




