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In Januari 2015 werden alle gemeenten, dus 
ook Zeist, verantwoordelijk voor de jeugdzorg, 
arbeidsparticipatie en Wmo zorg. Bij deze grote 
overgang van het sociaal domein van het rijk 
naar de gemeente kreeg de gemeente ook de 
mogelijkheid voor het formuleren en uitvoeren 
van eigen beleid.

Monitor sociaal domein
In Zeist leeft bij de gemeenteraad de vraag 
hoe het ermee staat in het sociaal domein 
en op welke punten bijsturing van het 
beleid  wenselijk is. De rekenkamer heeft het 
daarom op zich genomen een instrument te 
ontwikkelen waarin deze informatie praktisch 
inzichtelijk wordt gemaakt. Uitgangspunt is te 
komen tot een monitor sociaal domein ofwel 
kompas die bovengenoemde punten in beeld 
brengt. Het resultaat is in dit interactieve 
document weergegeven.

Prioriteiten uitvoeringspraktijk
De rekenkamer heeft niet zelf het beleid en 
daarbij horende prioriteiten geformuleerd. Dat 
was al gebeurd, op vele plaatsen en op veel 
niveaus. De rekenkamer heeft wel het beleid 
geïnventariseerd en structuur aangebracht. 
Daarbij heeft de focus gelegen op de 

belangrijkste aandachtsgebieden en hoogste 
prioriteiten in de huidige uitvoeringspraktijk. 
Deze zijn bepaald door en in samenspraak met 
raadsleden, college, ambtelijke organisatie 
en uitvoeringsorganisaties. Daarnaast is ook 
bepaald op welke wijze informatie kan worden 
gegeven over de stand van zaken, zowel 
getalsmatig als ook in verhalende vorm. 

Soms wel, soms geen informatie 
Uit de resultaten blijkt dat voor een aantal 
gebieden de gewenste informatie beschikbaar 
is. Er zijn echter ook doelstellingen waarover 
geen of gedeeltelijk informatie beschikbaar is 
om te bepalen in welke mate het doel bereikt 
wordt. Dat geeft aan dat er op die onderwerpen 
werk te doen is om die informatie te verkrijgen. 

Bijsturen door gemeenteraad
Het instrument gaat over de inwoners van 
Zeist en is bedoeld voor de gemeenteraad. 
Het uiteindelijke doel van dit instrument is de 
mogelijkheid te geven aan de gemeenteraad 
om bij te sturen. Dat kan zowel door de 
(prioriteit van de) doelstellingen aan te passen 
als ook door maatregelen te nemen om ervoor 
te zorgen dat de realisatie van de doelstellingen 
wordt verbeterd.

Als de inhoud van het instrument met een 
bepaalde frequentie (bijvoorbeeld eens per jaar 
of twee jaar) wordt bijgewerkt kan het helpen 
om de vorderingen te volgen.

Ook gespreksinstrument
Tijdens het ontwikkelen van het instrument 
hebben we gemerkt dat het ook een gespreks- 
instrument is om te komen tot gemeen-
schappelijk gedragen visies en doelstellingen 
bij iedereen die betrokken is bij het sociaal 
domein. De rekenkamer is blij daar een steentje 
aan te hebben bijgedragen.
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Meedoen in Zeist
Mee kunnen doen is belangrijk voor een 
goed leven in Zeist. De gemeente wil dat 
haar inwoners gelijke kansen hebben op 
ontplooiing, talentontwikkeling, werk, leren, 
ontmoeten en ontspannen. Ongeacht hun 
achtergrond of inkomen. 

De Rekenkamer Zeist heeft verleden jaar met 
enthousiasme de uitdaging opgepakt om de 
gemeenteraad een handvat te bieden om 
te volgen hoe het staat met participatie in 
Zeist. Het vertrekpunt was de ambitie om een 
handzaam instrument te ontwikkelen dat focust 
op hoofddoelen die de gemeente nastreeft in 
het Sociaal Domein. Gezocht is naar een manier 
om een totaalbeeld te geven voor participatie 
in Zeist dat in de tijd gevolgd kan worden en 
besproken. Binnen de context van de veelheid 
aan feiten en cijfers die in een gemeentelijke 
dashboard worden samengebracht. 
En in aansluiting op allerlei (regionaal) 
monitoringsonderzoek dat inzicht geeft in 
specifieke vraagstukken en ontwikkelingen. 

In een dynamisch participatieproces met 
partners binnen en buiten de gemeente is 
toegewerkt naar een sociale wandelkaart 

met een set cruciale prestaties om de 
maatschappelijke opgave ‘meedoen in Zeist’ te 
monitoren. Het gaat om activiteiten die voor 
inwoners het verschil maken in termen van hun 
weg kunnen vinden in de samenleving. 

Bekijk in 'Totstandkoming sociale wandelkaart' 
de participatieonderdelen waaraan een breed 
gezelschap heeft deelgenomen.

Door een totaalbeeld te creëren doet de 
Rekenkamer een handreiking om doelen en 
prestaties in samenhang te volgen en erop te 
reflecteren. De sociale wandelkaart beoogt 
daarmee een gespreksinstrument te zijn, dat 
overzicht, inzicht en doorzicht kan gaan bieden 
in wat werkt en niet werkt. Niet alleen voor de 
raad, maar voor iedereen die Zeist tot een plek 
maakt waar het veilig en stimulerend is om te 
leven. Inclusief de ambtelijke organisatie. 

Tien hoofddoelen 
Meedoen raakt aan alle leefdomeinen. Of het 
nu gaat om wonen, leren en werken, actief  
deelnemen aan het verenigingsleven en 
geloofsgemeenschappen, vrijwilliger of mantel- 
zorger zijn, klaar staan voor buurt- en wijk-
genoten. Of om initiatieven die de kwaliteit 

van het leven en de leefomgeving vergroten. 
Het Sociaal Domein is kortom veelomvattend. 
Daarom zijn in de eerste fase van het 
participatieproces 10 beleidsdoelen uitgelicht, 
die in samenhang gevolgd en bekeken 
moeten worden. Het zijn de breed gedragen 
hoofddoelen die we in Zeist willen bereiken:

1.  Financieel gezonde huishoudens
2.  Passende huisvesting
3.  Kwetsbare jongeren voorbereiden  

 op zelfstandigheid
4.  Inwoners voelen zich gezond
5.  Samenspel tussen ondersteuners
6.  Balans voor mantelzorgers
7.  Ruimte voor initiatief
8.  Prettige bejegening
9.  Ondersteuning die aansluit
10. Preventie

Cruciale indicatoren en prestaties
Voor ieder hoofddoel zijn vervolgens cruciale 
indicatoren bepaald. Dit zijn meetbare aspecten 
die een belangrijke aanwijzing geven of de 
gestelde beleidsdoelen worden gerealiseerd. 
Voor het hoofddoel ‘financieel gezonde 
huishoudens’ is zo’n indicator bijvoorbeeld 
het percentage inwoners van Zeist dat in 
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de Burgerpeiling aangeeft (zeer) moeilijk te 
kunnen rondkomen. De indicatoren hebben 
een signalerende functie. Ze vormen het 
kompas voor de gemeenteraad en alle andere 
partijen en organisaties. 

Aan de hoofdoelen zijn ook cruciale prestaties 
gekoppeld: concrete activiteiten die het verschil 
(kunnen) maken voor inwoners van Zeist in 
termen van meedoen in de samenleving. Als 
deze activiteiten worden uitgevoerd, dan is 
de kans groot dat doelen worden bereikt. 
Het zijn de knoppen waar we in Zeist met 
elkaar op willen drukken om te bevorderen 
dat ieder op z’n eigen manier kan meedoen 
in de samenleving. Zo is aan bovenstaand 
hoofddoel de cruciale prestatie gekoppeld dat 
de wijkwerkers er vroeg op af gaan: het Sociaal 
Team gaat langs bij inwoners met 1 maand 
huurachterstand. 

Sociale wandelkaart
De sociale wandelkaart brengt hoofddoelen 
en cruciale indicatoren en prestaties bij elkaar 
in de leefwereld van mensen. Op deze kaart 
wordt namelijk de beweging in het Sociaal 
Domein verbeeld vanuit het perspectief van 
inwoners(groepen). Hoe lopen zij hun routes 
door de samenleving? Hoe benutten zij 
hun netwerk, nemen zij initiatief en maken 
zij gebruik van algemene en eventueel 
maatwerkvoorzieningen? Hoe waarderen zij 

de dienstverlening, draagt deze bij aan hun 
welbevinden? Preventie en veiligheid maken 
deel uit van die routes. Weten inwoners waar zij 
terecht kunnen met hun signalen als mensen 
om hen heen in een kwetsbare positie (dreigen 
te) raken, of als de veiligheid in het gedrang 
komt? En wie pakt die signalen dan verder op? 

Hoe de wandelkaart gebruikt kan worden  
als gespreksinstrument is beschreven in  
'Zo gebruik je de sociale wandelkaart'.

Met de sociale wandelkaart geeft de Reken-
kamer de gemeenteraad en andere partners 
een instrument in handen dat laat zien in 
hoeverre Zeist met en voor inwoners op de 
goede weg is om te bevorderen dat iedereen  
in Zeist op z’n eigen manier kan meedoen. 
—

 We spreken in dit document over inwoner. Daar waar het 

over inwoners gaat in de zorgcontext gebruiken we het 

woord cliënt. 
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VITALE BUURTEN VITALE INWONERS

INWONERS 
HEBBEN 

REGIE

MELD-
PLEKKEN

DE ALGEMENE 
VOORZIENINGEN

HULP OP MAAT

   De algemene voorzieningen, vrij toegankelijk voor alle 
inwoners, behoren tot de basisroute: Inwoners van Zeist 
benutten en maken gebruik van algemene voorzieningen, zoals 
de school, peuter- en kinderopvang, de huisarts, het CJG, het 
welzijnswerk van MeanderOmnium, de spreekuren van het 
Sociaal Team, woningbouwvereniging, klussen/ boodschap/ 
maaltijd/alarmeringsdiensten, sociale dienst, kredietbank. 

   Vitale inwoners van Zeist vinden de weg naar netwerken 
van familie, vrienden, mantelzorgers, buren, kennissen, werk-
gevers of contacten vanuit eigen vrijwilligerswerk en/of internet. 
Deze blauwe netwerkroute is voor mensen cruciaal om te leven 
zoals ze kunnen en willen.  

   In vitale buurten zijn inwoners van Zeist actief als sociaal 
ondernemer en vrijwilliger. Zij nemen initiatieven en vinden de 
weg naar activiteiten, verenigingen of vormen van sport, of de 
diensten van zorgcooperatie. Austerlitz Zorgt. Zij nemen deel 
aan muziek, cultuur, kunst, natuur, buurtverenigingen, scouting 
en vrijwilligersorganisaties.

   Hulp op maat is er voor inwoners van Zeist die niet 
zelfstandig of met hulp en steun van hun omgeving kunnen 
meedoen, of daarbij meer dan dat nodig hebben. Zij maken 
gebruik van individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke 
hulp, dagbesteding, uitkering en/of bijzondere bijstand,  
jeugdhulp en jeugdzorg, beschermd wonen. Vaak regionaal 
georganiseerd met centrumgemeente Utrecht (beschermd 

wonen); RSD (voor de vijf gemeenten in de Kromme Rijn Heuvel-
rug (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en  
Zeist); SAVE teams (Midden-Nederland), regionale inkoop Jeugd. 
 

   Preventie en Veiligheid zijn op alle routes aan de orde. 
In huiselijk verband, in de buurt, het verenigingsleven, in een 
instelling. Met elkaar zijn de inwoners van Zeist alert. Samen 
met de professionals vormen zij het preventieve vangnet. Op de  
kaart is dat vangnet zichtbaar gemaakt door het raster onder de  
routes. Veiligheid moet worden gewaarborgd, in het bijzonder 
voor kinderen. Signalen kunnen op veel plekken worden gemeld,  
zoals de huisarts, politie en het Veiligheidshuis. De grijze rotonde  
staat symbool voor al deze meldplekken. Van daaruit kan veilig-
heid worden hersteld met de inzet van zorg en/of strafrecht. 
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De sociale wandelkaart verbeeldt de routes die inwoners lopen door de samenleving. Hoe benutten zij  
hun netwerk, nemen zij initiatief en maken zij gebruik van algemene en eventueel maatwerkvoorzieningen? 

Johan is 18 jaar en 
heeft autisme. Hij is 
enthousiast over het 
leerwerktraject waar 
hij sinds een jaar  
aan meedoet.       

5
    veiligheid herstellen 

met de inzet van zorg 
en/of strafrecht

PublicStuff
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Zeist streeft naar financieel gezonde 
huishoudens. Het hebben van 
schulden is een belangrijke voorspeller 
van disbalans in (financiële) redzaam-
heid. Inwoners met schulden hebben 
vaak ook problemen op andere 
gebieden zoals werkloosheid, slechte 
gezondheid, soms gecombineerd met 
een verstandelijke beperking. 

Doel
Financieel gezonde huishoudens: huishoudens 
die kunnen rondkomen met het totale netto 
huishoudinkomen.
Brede sociale visie, 2012

Focus
Dit doel richt zich op inwoners met schulden. 
Huishoudens met schulden kunnen in beeld 
zijn bij de schuldhulpverlening, maar er zijn 
ook onzichtbare huishoudens met risicovolle, 
of problematische schulden. Bekend is dat 
huishoudens met een laag inkomen, een 
huurwoning en zonder kinderen een grotere 
kans hebben op problematische schulden.

Samenhang met andere doelen
Signaleren, voorkomen en aanpakken van 

schulden vindt plaats op het kruispunt van de 
rode basisroute (inzet schuldhulpverlening, het 
Sociaal Team), de blauwe netwerkroute door 
de inzet van bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes 
én de gele initiatiefroute zoals initiatieven als 
de voedselbank, kledingruil etcetera. Dit doel 
vergt een goed samenspel tussen formele 
in informele ondersteuners, leidend tot een 
samenhangende aanpak.

Cruciale indicatoren 
De meetbare aspecten om inzicht te krijgen  
in het bereik van doelen zijn:
- het percentage inwoners van Zeist 

dat aangeeft (zeer) moeilijk te kunnen 
rondkomen. In 2017 geeft 85% van de 
inwoners van Zeist aan makkelijk tot zeer 
gemakkelijk rond te komen, met name in 
Den Dolder Zuid (91%) en Austerlitz (85%). 
5% komt moeilijk tot zeer moeilijk rond, met 
name in Vollenhove (14%); 

-  het percentage huishoudens met schulden in 
Zeist;

-  het percentage kinderen dat in armoede 
opgroeit in Zeist is 5,9 in 2015.

Burgerpeiling, 2017

In contacten met (informele) ondersteuners kan 
men zicht krijgen op de onzichtbare huishoudens 

met risicovolle, of problematische schulden.

Cruciale prestatie waar de gemeente  
op stuurt
De Vroeg erop af aanpak bestaat eruit dat het 
Sociaal Team aanbelt bij inwoners met 1 maand 
huurachterstand.
Preventiematrix, 2017

Het is volgens betrokkenen effectiever wanneer 
óók gekeken wordt naar betalingsachter- 
standen bij energie en/of zorgverzekering.

Wat valt op? 
-  Er is op basis van de Burgerpeiling inzicht in de 

financiële redzaamheid van inwoners in Zeist.
-  Er zijn ons geen recente outputcijfers 

aangereikt over het aantal mensen dat in 
de schuldhulphulpverlening danwel aan de 
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
(WSNP) deelneemt, wachttijden voor intake 
en daadwerkelijke hulpverlening, looptijden 
traject, terugval uit de gemeentelijke regeling. 

-  De gemeente heeft geen inzicht in het 
aantal mensen met problematische schulden 
dat geen gebruik maakt van formele 
schuldhulpverlening.

Meer informatie  

FINANCIEEL GEZONDE HUISHOUDENS
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PASSENDE HUISVESTING
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Zolang mogelijk zelfstandig wonen; 
dat is het uitgangspunt voor de 
gemeente Zeist. Passende huisvesting 
maakt dat mogelijk. Zeist wil een 
woonomgeving scheppen waar 
inwoners zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Waar woont 
een cliënt nu en kan op die plek de 
ondersteuning zó worden ingericht 
dat zelfstandig wonen mogelijk is 
en blijft? Dat geldt voor bewoners 
die eigen zelfstandige woonruimte 
hebben, maar ook voor bewoners die 
nu intramuraal wonen. 

Doel
Inwoners hebben passende huisvesting, zo 
nodig met passende ondersteuning die hen in 
staat stelt om zo lang mogelijk thuis te wonen.
Woonvisie Zeist, 2016 en Hoofdlijnenakkoord 2018

Passend betekent in deze context: passend 
bij de mogelijkheden en leefsituatie van 
verschillende kwetsbare groepen zoals senioren 
en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Focus
Prettig wonen is voor alle inwoners belangrijk. 
Vanuit ‘wonen en zorg’ worden twee 
categorieën inwoners aangewezen die extra 
aandacht vragen:
- kwetsbare ouderen met mobiliteits-

problemen, eenzaamheid, dementie;
- cliënten die dakloos zijn, en/of psychisch 

ernstig kwetsbaarheid zijn en of licht 
verstandelijk beperkt. Bij veel cliënten 
is sprake van multi-problematiek 
gecombineerd met drugsverslaving en 
schuldenproblematiek. 

Vaak gaat het om inwoners met een lager 
besteedbaar inkomen, wonend in een sociale 
huurwoning.
Woonvisie Zeist, tussen flexibiliteit en Zekerheid, 2016

Samenhang met andere doelen
Signaleren van kwetsbaarheid bij zelfstandig 
wonen vindt plaats op het kruispunt van 
de rode basisroute (huisarts, wijkgebouw, 
eetvoorzieningen, supermarkt etc.), de 
groene maatwerkroute (woningaanpassingen, 
passende ondersteuning, ondersteuning 
mantelzorg) en de blauwe netwerkroute door 
de support die wordt geboden door informele 
zorgers. Het realiseren van dit doel kan alleen 

in samenhang met passende ondersteuning 
en een goed samenspel tussen formele en 
informele zorgers.

Cruciale indicatoren 
De meetbare aspecten om zicht te krijgen in 
het bereik van doelen zijn:
-  effect van Wmo-voorzieningen op zelfstandig 

wonen; hebben mensen het gevoel dat 
voorzieningen mogelijk maken dat zij langer 
thuis wonen? In 2011 geeft 89% van de 
gebruikers aan dat de hulp bij het huishouden 
of de WRV- voorziening dusdanig effect heeft 
dat het zelfstandig (blijven) functioneren en 
wonen bevordert;

Companen, 2012 

-  ruim 80% van de cliënten kan zich door de 
WMO voorzieningen beter redden;

Clientervaringsonderzoek, 2017

- de mate van tevredenheid met 
woningaanpassingen.

Cruciale prestaties waar de gemeente  
op stuurt
- Gemeente en haar partners, zoals Woongoed  

Zeist en de Katholieke Woningbouw-
vereniging voorzien in woningaanpassingen 
voor daarvoor geïndiceerde personen.

Passende huisvesting2
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- Gemeente maakt met corporaties afspraken 
over het aanbod van voldoende betaalbare 
(en kleinere) huurwoningen in de gemeente.

- De professional van het Sociaal Team 
stippelt in samenhang met GGZ en 
ouderenverpleegkundige een passende route 
uit voor kwetsbare bewoners, waarbij een 
zelfstandige woonplek leidend is.

Wat valt op?
-  Clienttevredenheidsonderzoeken zouden 

in de toekomst meer aandacht kunnen 
geven aan de invloed van ondersteuning en 
voorzieningen op redzaamheid.

Meer informatie  
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KWETSBARE JONGEREN VOORBEREIDEN OP ZELFSTANDIGHEID 
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Scholing bereidt jongeren voor op 
de wereld die komen gaat door het 
overbrengen van kennis, vaardigheden 
en attitude. Een aantal jongeren is niet 
in staat om een startkwalificatie te 
behalen. Voor hen is een alternatieve 
route naar werk of participatie nodig.

Doel
Voorkomen van verzuim en schooluitval. En 
zonodig jongeren verbinden en begeleiden 
naar een alternatieve werk-, of participatieroute. 

Focus
Dit doel richt zich op specifieke groepen  
die om extra aandacht vragen:
- 16+ jongeren, op school, zorgvragen, geen 

Wajong, uitstroom naar een plek in de 
keten van dagbesteding, beschut werk, 
(gedeeltelijk) betaald werk;

- 16+ thuiszitters, zonder startkwalificatie,  
met zorgvragen, met en zonder beperking;

- Jonge statushouders (zij mogen een opleiding 
volgen en werken).

Samenhang met andere doelen
Signaleren, voorkomen en aanpakken van 
verzuim en uitval vindt plaats op het kruispunt 

van de rode basisroute (onderwijs, bibliotheken, 
voorkomen van schulden), de blauwe netwerk-
route door de inzet van bijvoorbeeld vrijwillige 
taalmaatjes, ondernemers die actief begeleide 
werkplekken creëren voor kwetsbare jongeren 
en de groene maatwerkroute, bijvoorbeeld 
geïndiceerde ondersteuning voor jongeren 
met autisme of dyslexie. Het realiseren van dit 
doel vergt een samenhangende aanpak met 
passende ondersteuning en vrijwillige inzet. 

Cruciale indicatoren
De meetbare aspecten om inzicht te krijgen  
in het bereik van doelen zijn: 
-  Zeist kent 135 jongeren in een RMC-traject;
RMC jaarverslag, 2016-2017

-  aantal 16+ jongeren zonder startkwalificatie 
dat een stap richting participatie zet 

-  % Voortijdig School Verlaters (VSV) in Zeist  
is 1,54;

RMC jaarverslag, 2016-2017

- Zeist kent 21 thuiszitters in 2016-2017. 
Jaarverslag Leerplicht, schooljaar 2016-2017

Cruciale prestaties waar de gemeente  
op stuurt
- Trajectbegeleider RMC, RSD en klantregisseur 

werken samen t.b.v. kwetsbare jongeren.
- De streefwaarden in het Actieplan jeugd-

werkloosheid 2017 worden gerealiseerd.  
- De leerplichtambtenaar en CJG bespreken 

alternatieve participatieroutes met jonge 
thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. 

Wat valt op?
-  Er zijn ons geen recente outputcijfers 

aangereikt over het aantal geslaagde 
trajecten dat voor schoolverlaters is uitgezet. 
Ook is er geen analyse beschikbaar over de 
succes- en faalfactoren die daarbij een rol 
spelen.

Meer informatie  

Kwetsbare jongeren voorbereiden op zelfstandigheid 3
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INWONERS VOELEN ZICH GEZOND
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Gezondheid is één van de belang-
rijkste voorspellers van welzijn en 
geluk en komt zowel het individu als 
de samenleving ten goede: gezonde 
mensen hebben vaker een betaalde 
baan, melden zich minder vaak ziek 
op het werk en staan actief in het 
leven. Daarom wil de gemeente Zeist 
dat inwoners zich gezond voelen en 
veerkrachtig zijn.

Doel
Inwoners van Zeist voelen zich gezond en doen 
naar eigen kunnen mee in de samenleving. 
Meedoen is gezond, Kadernota Integraal Gezondheidsbeleid

2017-2020

Focus 
Dit doel richt zich met name op inwoners die 
sociaal-economisch op achterstand staan.
De verschillen in gezondheidsachterstand 
tussen (grofweg) hoog- en laagopgeleiden zijn 
groot. Mensen met een lage opleiding en laag 
inkomen overlijden gemiddeld 6 jaar eerder 
dan hoogopgeleiden en ervaren bijna 19 jaar 
minder gezonde levensjaren.
RIVM, 2014

De drie speerpunten van het gezondheids- 
beleid 2017- 2020 zijn: bewegen en gezond 
gewicht, mentale weerbaarheid  
en alcoholpreventie

Samenhang met andere doelen
Het terugdringen van gezondheidsachter-
standen raakt niet alleen aan gedrag, maar 
ook aan economische omstandigheden en de 
fysieke en sociale leefomgeving. Een gezonde 
leefstijl wordt bevorderd op het kruispunt van 
de rode basisroute (basiszorg, voorlichting over 
gezond eten en drinken en bewegen) en de 
gele initiatiefroute (elkaar ontmoeten, sport- 
en spelactiviteiten in de wijk). Om het doel 
te bereiken is een goed samenspel in de wijk 
essentieel tussen organisaties en initiatieven. 
In dat samenspel kunnen activiteiten worden 
afgestemd en slimme combinaties worden 
gemaakt met gezonder gedrag. 

Cruciale indicator
Het meetbare aspect om inzicht te krijgen  
in het bereik van doelen is: 
-  Het percentage jeugd dat de eigen 

gezondheid als zeer goed of goed beoordeelt.  
In 2015 was dit 88%.

- Het percentage volwassenen dat de eigen 

gezondheid als zeer goed of goed beoordeelt. 
In 2016 was dit 83,2%. 

- Het percentage 65+-ers dat de eigen 
gezondheid als zeer goed of goed beoordeelt.  
In 2016 was dit 64,5%. 

Cruciale prestatie waar de gemeente 
op stuurt
Onder regie van de gemeente wordt in  
1 wijk/buurt met veel sociaal-economische 
achterstand een uitvoeringsagenda Gezonde 
Wijkaanpak opgesteld en tot uitvoering 
gebracht. 

Wat valt op?
-  Door periodieke onderzoeken van de 

GGDrU en door de Burgerpeiling is er 
(relatief ) veel informatie beschikbaar over 
gezondheidsaspecten van de jongeren, 
volwassenen en senioren in Zeist. 

-  De gezondheid van inwoners hangt 
veelal samen met andere factoren, zoals: 
opleidingsniveau, opleiding, woonomgeving, 
leefstijl, waardoor er sprake is van 
gezondheidsverschillen tussen wijken.

Meer informatie  
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Inwoners in Zeist maken gebruik van 
informele steun uit hun eigen netwerk 
en de buurt, gecombineerd met 
formele (geïndiceerde) ondersteuning. 
Informele ondersteuning omvat alle 
hulp, ondersteuning en zorg die 
geleverd wordt door mantelzorgers 
én (zorg)vrijwilligers. Het gaat om 
ondersteuning aan inwoners met 
uiteenlopende problemen op het 
gebied van gezondheid, eenzaamheid, 
werk, inkomen en regievoering over 
het eigen huishouden.

Doel 
Informele en formele ondersteuners komen in 
samenspel met cliënten tot een oplossing met 
en voor de cliënt. 
Werken vanuit één visie en gemeenschappelijke 
taal helpt daarbij.

Focus
Vrijwilligers willen gehoord en gezien 
worden en benaderd worden als partner 
in het meedenken over oplossingen. Een 
risicogroep vormen de overbelaste informele 
ondersteuners; ondersteuners die hun grenzen 
niet beschermen. In een goed samenspel met 

de formele ondersteuner kan overbelasting snel 
gesignaleerd worden.

Samenhang met andere doelen
Samenspel vindt plaats op de rotonde rondom 
de inwoner. Op alle routes is samenspel 
tussen formele en informele ondersteuners 
belangrijk. Op de rode basisroute (sociaal 
team, huisarts) de groene maatwerkroute 
(passende ondersteuning, dementiezorg, 
financiële instrumenten vanuit werk en 
inkomen, ondersteuning mantelzorg), 
de gele initiatiefroute (zorgcoöperatie, 
schuldhulpmaatjes) en de blauwe netwerk-
route door de inzet van bijvoorbeeld het 
mantelzorgsteunpunt of (zorg)vrijwilligers.

Cruciale indicatoren
De meetbare aspecten om inzicht te krijgen  
in het bereik van doelen zijn:
- cliënten zijn tevreden over het samenspel 

tussen hun eigen netwerk en formele 
ondersteuners;

- zorgvrijwilligers geven aan dat zij constructief 
samenwerken met formele ondersteuners;

- Sociale Teams zien de informele zorger als 
partner bij het zoeken naar oplossingen.  
In 60% van de klanten van het sociaal team  

is de informele zorger betrokken.
Tellen en vertellen, Zeist, 2017

Cruciale prestaties waar de gemeente 
op stuurt
- Professionele ondersteuners hanteren een 

netwerkaanpak waarin informele zorgers 
gehoord en betrokken worden.

- De betrokkenheid van informele zorgers 
is terug te zien in de plannen die gemaakt 
worden met cliënten.

Wat valt op?
-  Evaluatie van het samenspel tussen 

formele en informele ondersteuners 
heeft nog geen plaats in monitoring en 
tevredenheidsonderzoeken. 

-  Over de cruciale prestaties heeft de gemeente 
ons geen gegevens aangereikt danwel 
kunnen aanreiken.

Meer informatie  
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Mantelzorgers zorgen langdurig en 
onbetaald voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende 
partner, ouder, kind of ander familielid, 
vriend of kennis. Zij zijn geen beroeps-
matige zorgverleners, maar geven zorg  
omdat zij een persoonlijke band hebben 
met degene voor wie ze zorgen. Veel van  
hen vinden het moeilijk om tijdig onder-
steuning te vragen, met als risico dat zij  
overbelast raken. De gemeente Zeist wil  
mantelzorgers een steun in de rug geven.

Doel
De gemeente Zeist streeft naar balans voor 
mantelzorgers. Hiervan is sprake als er balans 
is tussen draagkracht en draaglast.
Brede Sociale Visie Zeist 2012 

Focus 
Dit doel richt zich op inwoners die 
mantelzorger zijn. Met extra alertheid op jonge 
mantelzorgers. En op diegenen die zichzelf 
niet als mantelzorger zien, omdat het zo 
vanzelfsprekend is om te zorgen voor naasten. 
De meeste mantelzorgers zijn familie of partner 
van de persoon die zij verzorgen. Er zijn meer 
vrouwelijke dan mannelijke mantelzorgers 

(58%). De grootste groep mantelzorgers is 
tussen de 35 en 65 jaar. 
 
Samenhang met andere doelen
Mantelzorgers bevinden zich op de blauwe 
netwerkroute en staan in verbinding met de 
groene maatwerkroute met professionals en 
(zorg)vrijwilligers die niet alleen hun naasten 
hulp bieden, maar ook de mantelzorgers 
handvatten kunnen bieden om niet overbelast 
te raken. Preventie is essentieel om te 
bevorderen dat mantelzorgers hun zorgtaak 
kunnen volhouden en kunnen blijven 
deelnemen aan het sociale leven. Het draait 
om signaleren, actief benaderen, waarderen, 
informeren over ondersteuningsmogelijkheden 
en daadwerkelijk ondersteunen. Dat vergt 
een goed samenspel tussen allerlei mensen 
en organisaties in het (wijk)netwerk van de 
mantelzorgers. En een zorgvuldige bejegening 
met oprechte aandacht voor mantelzorgers en 
de situatie zoals zij die beleven. 

Cruciale indicatoren 
De meetbare aspecten om inzicht te krijgen  
in het bereik van doelen zijn:
-  het aandeel mantelzorgers dat aangeeft zich 

tamelijk zwaar belast / zeer zwaar belast of 

overbelast te zijn. In 2017 voelt 12% van de 
mantelzorgers zich tamelijk zwaar of zeer 
zwaar belast en 0% voelt zich overbelast.

Burgerpeiling 2017 

-  de mate waarin mantelzorgers zich gesteund 
en ondersteund voelen door de geboden 
formele en informele support. 

Cruciale prestaties waar de gemeente  
op stuurt
- Sociale Teams en CJG hebben in alle klant- 

situaties (100%) aandacht voor de balans 
tussen draagkracht en draaglast van de 
mantelzorger en verbinden deze zo nodig  
en gewenst aan passende ondersteuning. 

- Sociale Teams en CJG houden vinger aan 
de pols als het gaat om de belasting van de 
mantelzorgers door hierover met hen continu 
in gesprek te blijven.

Wat valt op?
-  Er wordt in Zeist relatief veel mantelzorg 

verleend.
-  Uit de Burgerpeiling 2017 komt naar voren dat 

geen van de mantelzorgers die deelnamen 
aan dit onderzoek zich overbelast voelde.

Meer informatie  
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Bewoners nemen initiatief om op 
een eigentijdse manier waarde 
toe te voegen aan hun eigen wijk. 
Eigenaarschap van bewoners is 
terug te zien in een bruisende wijk, 
de activiteiten en reuring rondom 
een wijkgebouw, of de toename van 
activiteiten.  

Doel 
Verhoogde participatie en eigenaarschap  
bij bewoners.

Focus
Het doel heeft betrekking op (groepen van) 
inwoners en/of bedrijven die zich inzetten voor 
een taak of belang waar zij zelf en/of anderen 
een publieke waarde aan toekennen. 
Een risico vormen wijken die laag scoren op 
thuis-voelen en betrokkenheid, zoals de wijk 
Vollenhove met lage scores op woonplezier, 
waardering woonomgeving, leefbaarheid en 
veiligheid. In de veronderstelling dat lage 
scores op deze aspecten negatief werken 
op participatie en eigenaarschap. Wijken 
verschillen in sociaal-economisch profiel en 
mate van initiatief. De rol van de gemeente past 
zich hierop aan.

Samenhang met andere doelen
Zelfbeheer, eigen initiatief, vitaliteit in de 
wijk vinden plaats op het kruispunt van de 
gele initiatiefroute en blauwe netwerkroute, 
waar bewoners zich inzetten voor hun 
naaste buren en initiatieven nemen tot 
bijvoorbeeld onderhoud van tuinen, creëren 
van speelplekken, voetbaltraining aan een 
groep lastige jongeren. De rode basisroute 
is verbonden omdat de gemeente een 
faciliterende rol heeft als mogelijk-maker 
door informatie, verbinden van netwerken, 
organiseren van samenspraak en het bieden 
van expertise en financiële instrumenten zoals 
buurtbudgetten. Dit doel hangt samen met 
bejegening. 

Cruciale indicatoren 
De meetbare aspecten om inzicht te krijgen  
in het bereik van doelen zijn:
- % inwoners dat zich uitgenodigd en 

gefaciliteerd voelt bij het nemen van 
initiatieven; 

- aantal challenges;
De right to challenge, het recht om uit te dagen,  

is sinds 2015 onderdeel van de Wmo met als doel  

versterking van buurtrechten.

- inwoners nemen initiatief tot zelfbeheer  
van gebouwen of gebieden;

- % initiatiefnemers dat aangeeft tevreden  
te zijn over het samenspel met de gemeente 
bij hun initiatief.

Cruciale prestaties waar de gemeente  
op stuurt
- de gemeente en haar partners inspireren en 

nodigen uit tot maatschappelijk initiatief;
- de route naar ondersteuning (vergunningen, 

fysieke ruimte, geldpotten, beheer, expertise) 
is helder. 

Wat valt op?
-  Er is ons geen kwantitatieve en kwalitatieve 

informatie aangereikt over aantallen 
initiatieven, participatietrajecten en het 
verloop daarvan.

Meer informatie  
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Inwoners van Zeist die niet zelfstandig 
of met hulp en steun van hun omgeving 
kunnen meedoen, of daarbij meer dan 
dat nodig hebben, maken gebruik 
van individuele voorzieningen, zoals 
huishoudelijke hulp, begeleiding, 
uitkering en/of bijzondere bijstand, 
jeugdhulp en jeugdzorg, beschermd 
wonen. Dit zijn de zogenoemde maat- 
werkvoorzieningen waar een indicatie/
beschikking voor wordt afgegeven. Een
prettige bejegening van hulpverleners  
jegens hulpvragers en hun naasten
draagt bij aan het streven van de
gemeente om de klant centraal te stellen 
en maatwerk te leveren bij geïndiceerde 
ondersteuning in een thuissituatie.

Doel
Het door de gemeente geformuleerde doel 
luidt: 90% van de cliënten waardeert de 
bejegening als positief. 
Tellen en Vertellen Zeist, eindrapportage fase 1 ontwikkeling 

monitor Sociaal Domein Zeist (2018).

Focus 
Dit doel richt zich op (toekomstige) cliënten van 
maatwerkvoorzieningen en de medewerkers 

die betrokken zijn bij (de totstandkoming van) 
de zorgverlening.

Samenhang met andere doelen
Een betrokken en prettige bejegening speelt 
zich af op alle routes. We plaatsen dit doel 
daarom op de rotonde rondom de inwoner. 
Het gaat bij contacten tussen professionals, 
informele helpers, cliënten en mensen uit hun 
sociale netwerk om het goede gesprek, het 
luisterend oor, de bereidheid tot samenwerking. 
In de contacten en de bejegening worden 
inwoners en cliënten gezien als co-producent 
van oplossingen. Zij zitten zelf aan het stuur 
van hun eigen leven. Het samenspel tussen 
formele en informele helpers en organisaties 
op wijkniveau is cruciaal. Om ondersteuning en 
zorg op elkaar af te stemmen en aan te laten 
sluiten op de leefstijl en leefsituatie van de 
cliënt. Het gaat immers om ondersteuning die 
past bij het toekomstperspectief van de cliënt.

Cruciale indicatoren 
De meetbare aspecten om inzicht te krijgen 
in het bereik van doelen zijn voor de Wmo, 
jeugdwet en participatiewet:
- cliënten voelen zich serieus genomen door 

de medewerker(s) van de aanbieders/

gemeentelijke dienstverleners;
- Cliënten hebben samen met de mede-

werker(s) van de aanbieders/gemeentelijke 
dienstverleners naar een oplossing gezocht;

- Cliënten vinden dat de medewerker(s) van de 
aanbieders/gemeentelijke dienstverleners hun 
uiterste best deden om hen verder te helpen. 
Dit aspect kan worden opgenomen in een 
schriftelijke vragenlijst: ‘de hulverlener doet 
zijn best voor mij’.

De meetbare aspecten om inzicht te krijgen  
in het bereik van doelen zijn voor Jeugd:
- jonge cliënten en hun ouders/verzorgers 

vinden dat er goed naar hen is geluisterd.

Cruciale prestaties waar de gemeente  
op stuurt 
- Aanbieders/gemeentelijke dienstverleners 

communiceren in een prettige toon en in 
begrijpelijke taal. Het betreft de medewerkers 
van CJG, Sociaal Team en RSD/RDWI die de 
toegang tot zorg en ondersteuning verzorgen.

- Medewerker(s) van de aanbieders/
gemeentelijke dienstverleners voeren 
goede gesprekken met de klanten over de 
benodigde hulp en ondersteuning in de 
thuissituatie, zodat deze zich gehoord en 
gesteund voelen.

Prettige bejegening8
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Wat valt op?
-  Een prettige bejegening is meer dan het 

vinden van de juiste toon, het gaat ook om 
het geven van regie aan de cliënt, zodat deze 
aan het stuur blijft zitten.

-  Het door de gemeente geformuleerde doel 
luidt: 90% van de cliënten waardeert de 
bejegening als positief. Er wordt echter geen 
onderzoek uitgevoerd om na te gaan of dit 
doel behaald wordt. 

-  Clienttevredenheidsonderzoeken vinden 
op deelterreinen (Wmo, jeugd) plaats en 
maken geen onderdeel uit van een breder en 
structureel kwaliteitsbeleid van de gemeente.

Meer informatie  
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Inwoners van Zeist die niet zelfstandig 
of met hulp en steun van hun omgeving 
kunnen meedoen, makengebruik van  
voorzieningen, zoals huishoudelijke 
hulp, begeleiding, jeugdhulp en jeugd-
zorg, beschermd wonen. Dit zijn de 
geïndiceerde maatwerkvoorzieningen. 
De gemeente wil ondersteuning 
die aansluit op de leefsituatie van 
de inwoners en deze samen met de 
inwoners en diens netwerken invulling 
geven. 

Doel
De geïndiceerde ondersteuning in de thuis-
situatie sluit aan op de situatie van de cliënt 
en krijgt in co-creatie met de cliënt en diens 
naasten invulling. 
Brede Sociale Visie Zeist 2012

Focus
Dit doel richt zich op cliënten van de maat-
werkvoorzieningen en de medewerkers die 
betrokken zijn bij (de totstandkoming van) 
de zorgverlening. Met extra aandacht voor 
cliënten die met verschillende formele en 
informele ‘helpers’ te maken krijgen. En met 
cliënten die door hun specifieke beperking niet 

vanzelfsprekend de ondersteuning krijgen die 
bij hen past. Bijvoorbeeld mensen met een licht 
verstandelijke beperking, of met autisme. 

Samenhang met andere doelen
We plaatsen dit doel op het kruispunt van
de groene maatwerkroute (passende onder-
steuning, support vanuit werk en inkomen, 
passende huisvesting) en de blauwe netwerk-
route (support door mantelzorgers en 
vrijwilligers). De samenhang met bejegening en 
samenspel is evident; wanneer ondersteuning 
en zorg in co-creatie met de cliënt tot stand 
komen vergt dit diepgaand luisteren en 
samenwerking met mensen uit het eigen 
netwerk van de cliënt en organisaties die
de (financiele) zelfredzaamheid van cliënten 
kunnen bevorderen. 

Cruciale indicatoren 
De meetbare aspecten om inzicht te krijgen  
in het bereik van doelen zijn:
- Het percentage uitval en mate van doel-

realisatie (outcome-indicatoren regionale 
peiling Jeugd, ook toe te passen op Wmo-
ondersteuning).

- Het percentage cliënten van maatwerk-
voorzieningen dat: 

• tevreden is over de kwaliteit van de 
geboden ondersteuning;

• vindt dat de geboden ondersteuning past 
bij zijn/haar hulpvraag;

 Het percentage cliënten van maatwerkvoorzieningen 

Wmo dat in 2016 vindt dat de geboden onder- 

steuning aansluit bij zijn/haar hulpvraag is 75,7%.  

13,5% antwoordde neutraal en 10,8% is het hier 

(helemaal) mee oneens;

• zeggenschap heeft ervaren bij het zoeken 
naar oplossingen;

• vindt dat het netwerk adequaat betrokken  
is bij het zoeken naar oplossingen;

• vindt dat er samen met hen, hun kind en 
eventueel andere betrokkenen één plan 

  is gemaakt (specifiek voor jeugd).

Cruciale prestaties waar de gemeente  
op stuurt
- Medewerker(s) van de aanbieders/

gemeentelijke dienstverleners werken 
volgens het principe: 1 gezin, 1 plan,  
1 coördinator (regiehouder).

- Aanbieders/gemeentelijke dienstverleners 
zorgen dat de cliënt en zijn netwerk centraal 
staan.

- Medewerker(s) van de aanbieders 
gemeentelijke dienstverleners benutten 
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ervaringsdeskundigheid van de cliënt en zijn 
netwerk.

- Medewerker(s) van de aanbieder/
gemeentelijke dienstverleners sluiten aan bij 
het gewone leven van de cliënt.

Wat valt op?
-  Het leveren van daadwerkelijk passende 

zorg, die aansluit bij de persoonlijke situatie 
van een cliënt, is, zeker als er meerdere 
organisaties en loketten bij betrokken zijn, 
complex.

-  Er is geen aanvullende en concrete informatie 
gevonden over de wijze waarop de gemeente 
in zijn algemeenheid invulling geeft aan dit 
doel.

Uit het technisch hoor- en wederhoor is naar 
voren gekomen dat de organisatie op dit punt 
nog stappen moeten zetten om de basis op 
orde te krijgen.

Meer informatie  
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Problemen worden voorkomen 
(primaire preventie), vroeg ontdekt 
(secundaire preventie) en terugval 
of complicatie wordt verhinderd 
(tertiaire preventie). En steeds vanuit 
de principes van Positieve gezondheid: 
wat kunnen inwoners wél, ook 
wanneer iemand te maken heeft met 
een chronische aandoening. 
Bron: Tellen en Vertellen Zeist (2018) 

Deze driedeling is in de eerste fase van de 
ontwikkeling van de monitor vastgesteld. 
De indeling die gehanteerd wordt in de 
preventiematrix van de gemeente en haar 
partners – namelijk universeel, selectief, 
geïndiceerd – kan gezien worden als een 
operationalisatie daarvan.

Doel
Snel signaleren van problemen en toegang 
organiseren tot passende ondersteuning.

Focus
Voor alle inwoners op kwetsbare overgangs-
momenten of life events is extra aandacht 
nodig: bij verlies van werk, echtscheiding, 
toenemende kwetsbaarheid van ouderen, 

de overgang van primair naar voortgezet 
onderwijs.
Sociale Wandelkaart, eerste fase

Samenhang met andere doelen
Preventie en veiligheid zijn op alle routes 
aan de orde. Bij het realiseren van alle doelen 
is sprake van preventie-aanpakken (bijv. 
voorkomen van overgewicht), vroegtijdig 
ontdekken (van bijv. schoolverzuim) en terugval 
voorkomen (bijv. nieuwe schulden maken).  
De wijk is bondgenoot bij preventie. Bewoners 
en ondernemers signaleren en participeren in 
aanpakken zoals de dementievriendelijke wijk 
of verwarde personen.
We plaatsen deze indicator op de grijze rotonde 
waar signalen op veel plekken kunnen worden 
gemeld en waar kan worden doorgepakt.

Cruciale indicatoren
De meetbare aspecten om inzicht te krijgen in 
het bereik van doelen zijn:
- bewoners ervaren dat zij met hun vraag 

terecht kunnen op de juiste plek;
- bekendheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid 

van de Wijk-, Sociale- en CJG-teams.

Cruciale prestaties waar de gemeente  
op stuurt
- De Wijkteams, Sociale Teams en CJG vangen 

signalen op, gaan er actief op af, en zorgen 
dat bewoners op de juiste plek en bij de juiste 
persoon terecht komt.  

- De gemeente en partners geven uitvoering 
aan de preventiematrix (2017).

Wat valt op?
-  De gemeente heeft een actuele 

preventiematrix opgesteld, waarin de 
ambitie en activiteiten van de gemeente 
staan om gezondheid te versterken en uitval 
te voorkomen, maar deze is bij de partners 
nagenoeg onbekend.

Meer informatie  

 PREVENTIE

Preventie10
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De Rekenkamer Zeist heeft partners binnen 
en buiten de gemeente betrokken bij de 
totstandkoming van de sociale wandelkaart. 
Van meet af aan was het de bedoeling om 
een handzaam instrument te ontwikkelen 
dat gebruikt zou gaan worden in de 
dagelijkse praktijk. Als welkome aanvulling 
op al bestaande peilingen en (monitoring)
onderzoeken. 

• De eerste fase startte in september 2017. 
Uit alle relevante beleidsdocumenten met 
doelstellingen werden 10 hoofddoelen 
vastgesteld voor het Sociaal Domein. Dat 
gebeurde in een aantal gespreksrondes met 
beleidsadviseurs, wethouders, raadsleden en 
Rekenkamerleden. Partijen gaven met elkaar 
aan dat dit set van doelen ertoe doet om de 
maatschappelijke opgave ‘meedoen in Zeist’ 
te realiseren. 

 De doelen werden doorgesproken met 
coördinatoren van de Sociale Teams en CJG én 
met medewerkers van de Regionale Sociale 
Dienst en GGDrU. Hun kennis en ervaring over 
de uitvoering kleurde de essentie van de 10 
hoofddoelen verder in. 

 De eerste fase werd in februari 2018 afgerond 
met twee producten:

- Tellen en vertellen in Zeist, een logisch 
raamwerk met bouwstenen voor evaluatie 
en monitoring.

- De sociale wandelkaart als gespreks-
instrument voor stakeholders.

• In de vervolgfase van mei tot augustus 
2018 is voortgebouwd op deze producten. In 
samenspraak heeft de Rekenkamer voor ieder 
hoofddoel cruciale indicatoren bepaald die 
het kompas vormen voor de gemeenteraad 
en alle andere partijen en organisaties. 
Het zijn stuk voor stuk aanwijzingen of de 
gestelde beleidsdoelen worden gehaald. 

• Op maandag 9 juli 2018 organiseerde 
de Rekenkamer een werksessie voor 
beleidsverantwoordelijke ambtenaren en 
onderzoekers om door te praten over de 
cruciale indicatoren en vooral over de cruciale 
prestaties die daaraan waren gekoppeld. 
De kernvraag was: zijn dit de knoppen 
waar we met elkaar op willen drukken om 
meedoen te bevorderen? Tijdens de inloop 
die hierop volgde kreeg een grotere kring 
gemeenteambtenaren de gelegenheid om 
die vraag te beantwoorden. Zij deelden 
hun kennis en ervaring over wat zij in Zeist 

als professional én inwoner zelf meemaken 
en horen rond sociale vraagstukken. Ook 
bestuurders kwamen langs om hun inbreng 
te leveren. Deelnemers werden ter plekke 
meegenomen in de discussie. 
- Beleidsadviseurs op het terrein van zorg, 

welzijn, en bestaanszekerheid scherpten de 
prestaties aan en noemden  aanvullende 
bronnen. 

- Onderzoekers gaven aan dat bestaande 
registratiesystemen van de gemeente 
veel informatie bevatten waarmee we ons 
voordeel kunnen doen. 

- Wethouders legden de koppeling met het 
Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 van het 
nieuwe college en ’De Maaltijd’ in oktober 
2018, een moment waarop ambtenaren de 
agenda van de stad ophalen om te komen 
tot een Inwonerakkoord. 

 In lijn hiermee werd benadrukt dat 
de sociale wandelkaart een gespreks-
instrument is voor de raad om met 
bewoners, vrijwilligers, initiatiefnemers en 
uitvoeringsorganisaties in gesprek te gaan 
over de activiteiten die het verschil maken 
om mee te doen in Zeist. 
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• Alle aanscherpingen zijn meegenomen in 
een werksessie met samenwerkingspartners 
op donderdag 12 juli 2018. We waren te 
gast in het centrum voor zorg en welzijn de 
Binnenbos in Kerckebosch. Partners uit het 
brede sociale domein (welzijn, zorg, werk en 
inkomen, informele zorg) namen deel om hun 
kennis, ervaring en inzicht in te brengen. De 
focus lag opnieuw op prestaties die echt het 
verschil maken voor inwoners.

 
 De deelnemers legden vooral het accent 

op een beweging die zichtbaar wordt in de 
uitvoering en zich kenmerkt door: 
- werken vanuit één visie en gezamenlijke 

taal;
- faciliteren van oplossingen die inwoners  

en cliënten formuleren;
- een actieve er-op-af houding van 

ondersteuners;
- de wijk als bondgenoot bij preventie. 

Informele organisaties wezen in dit 
verband op het belang van vrijwillige 
buurtbewoners die een brug vormen naar 
de formele ondersteuning. Het lukt hen 
vaak makkelijker om contact te leggen met 
inwoners. 

 
 

 Deelnemers gaven aan behoefte te hebben 
aan sturing op samenwerking. Tussen 
verschillende uitvoeringspartners, zoals: 
sociaal raadslieden, medewerkers van de RSD, 
Sociale Teams en CJG én tussen informele en 
formele ondersteuners.

 Ook deze aanscherpingen zijn meegenomen 
in het product dat nu voorligt. 

TOTSTANDKOMING SOCIALE WANDELKAARTINHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



Waarom?
Om gesprekken te voeren over de routes 
die verschillende inwoners uit Zeist lopen in 
het Sociaal Domein en hoe zij die ervaren. 
Met als doel om scherp te krijgen of onze 
dienstverlening in de praktijk werkt voor de 
inwoners waar het om gaat: doen we voor 
hen de goede dingen goed? (doelmatig, snel, 
transparant) 

Met wie? 
De brede kring van raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren in Zeist. Uit te breiden met 
professionals, vrijwilligers en inwoners. 

Hoe? 
a) Stel met elkaar vast welke wandelaar centraal 

staat in het gesprek: over welk type inwoner/
gezin gaan we het hebben? De profielen in 
deze bijlage kunnen daarbij richting geven. 
Evenals de levenslooplijn: in welke levensfase 
zit deze wandelaar? Een beschrijving daarvan 
is opgenomen in doel 10 Preventie.

b) Bespreek de route. Welke mogelijkheden 
en voorzieningen zijn voorhanden op deze 
route. Te beginnen met het eigen sociale 
netwerk? Welke (mogelijke) helpers komt 
deze persoon tegen op z’n route, welke 
haltes/loketten passeert hij en welke 
producten en diensten zijn daar beschikbaar? 
Benut de informatie bij de verschillende 
routes.  

c) Bespreek de bewegwijzering op de routes. 
Hoe weet de wandelaar welke kant hij op kan 
of moet?  

d) Welke informatie (streefwaarden, indicatoren, 
data, verhalen, casuïstiek) hebben we over 
de route en de verschillende haltes op die 
route?  

e) Liggen we met de doelstellingen voor dit 
type wandelaar op koers: gezondheid, 
financiële redzaamheid, balans in zorgtaken?  

f ) Waardeer de gang van zaken. Bespreek wat 

deze wandelaar als positief ervaart en tegen 
welke obstakels en frustraties hij aanloopt. 
Benut de kaart om elkaar te vertellen waar 
het écht om gaat.  

g) Trek conclusies voor verbeteringen. Wat 
willen we Vasthouden in beleid en uitvoering 
omdat het goed loopt, waar willen we méér 
van en moet worden Versterkt, wat is er 
niet en willen we Vernieuwen, waar willen 
we vanaf en moeten we Verlaten. Elk van 
de stakeholders – raad, college, ambtelijke 
organisatie, instelling – kan een eigen 
kwadrant invullen.  

h) Waar willen we meer van weten in 
vervolgonderzoek over deze inwoner? 
Hoe gaan we dat meten, of kiezen we voor 
vertellen?  

i) Spreek met elkaar maximaal drie wensen uit: 
wat moet met voorrang worden opgepakt 
met en voor deze inwoner? Geef bij iedere 
wens de oplossingsrichting aan: hoe krijgen 
we dit voor elkaar?  

j) Hoe gaan we om met dilemma’s die we 
tegenkomen in ons gesprek over deze 
wandelaar?  

Ter inspiratie is het voorbeeld op de wandel-
kaart uitgewerkt: Johan, een jongen met autisme. 

ZO GEBRUIK JE DE SOCIALE WANDELKAART

Zo gebruik je de sociale wandelkaart

INHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



Jongeren met autisme 
a) Johan is een 16+ jongere met autisme. Hij 

had niet gedacht dat leren ook voor hem 
was weggelegd. Hij kijkt met gemengde 
gevoelens terug op zijn middelbare school-
periode. Steeds wisselende leraren; daar 
raakte hij van in de war.

b) Toen Johan de overstap zou gaan maken 
van primair naar voortgezet onderwijs, 
werd duidelijk dat hij autisme heeft. Op de 
middelbare school is hij simpelweg nooit 
aangekomen. Contact ging hij uit de weg  
en hij kwam eigenlijk alleen zijn bed uit 
voor de thuisbegeleiding die hij kreeg  
om hem in de schoolbanken te krijgen.  
(Hier ligt een relatie met doel 3 van de  
monitor: voorkomen verzuim en school-uitval 
op kwetsbare overgangsmomenten).

c) Het balletje rolt voor Johan de goede kant op 
als hij via de leerplichtambtenaar in contact 
komt met de Jeugdconsulent van het CJG 
en de coach van de Jonge Krijger. Hij is dan 
16 jaar en heeft geen idee wat hij met zijn 
leven aan moet. Wat hem stimuleert is dat hij 
al lerend zijn eigen geld kan verdienen. Het 
allerbelangrijkste is dat hij een goed contact 
heeft met zijn Jobcoach op de werkvloer. 
Dat is zijn steun en toeverlaat, die begrijpt 
dat hij de dingen niet altijd begrijpt en 
daardoor in de stress schiet. Plannen vindt 
hij heel moeilijk. De jobcoach coacht hem 
op praktische dingen, hoe hij bijvoorbeeld 

minder kopjes kan breken en het menu kan 
onthouden. De jobcoach bewaakt dat hij zijn 
eigen tempo kan volgen. 

 Soms heeft hij moeite met zijn collega’s. 
Hun gedrag is voor hem moeilijk te ‘voor-
spellen’. Hij kan het niet aflezen aan hun  
gezichtsuitdrukkingen of emoties. Vriend-
schappen sluiten gaat niet vanzelf. Hoe vindt 
hij mensen die zijn vriend kunnen zijn? 

 (Hier ligt een relatie met doel 3 van de 
monitor: voorkomen verzuim en school-
uitval op kwetsbare overgangsmomenten en 
begeleiding naar een alternatieve werk- of 
participatieroute, doel 8: prettige bejegening, 
doel 9: passende zorg en doel 5: relatie formele 
en informele zorg).

d) Zeist kent 135 jongeren die een RMC traject 
volgen. In het Aktieplan Jeugdwerkloosheid 
2017 zijn streefwaarden geformuleerd over 
plaatsingen in specifieke trajecten zoals 
Jobhunter, KixWorks, Young Ambition, De 
Jonge krijger. Zeist wil 250 jongeren in beeld 
brengen bij werkgevers en hen verbinden 
met passend werk.

e) Onbekend is nog of streefwaarden zijn 
gerealiseerd en wat de ervaringen zijn 
van jongeren in alternatieve werk en 
participatieplekken. 

 (Hier kunnen relaties worden gelegd met  
doel 1: hoeveel jongeren hebben schulden,  
doel 10: hoe kunnen we schulden voorkomen, 
doel 2: wat zijn de mogelijkheden voor deze 

groep op passende huisvesting en begeleiding 
daarbij, doel 4: hoe gezond zijn jongeren  
en worden de leefstijl-doelen voor de  
16+ groep gerealiseerd? 

f ) Zitten jongeren op de juiste werk/stageplek 
en kunnen zij hun talenten benutten? 
Kwalitatieve informatie zou inzicht kunnen 
bieden in hoe de gemeente presteert op de 
doelen 3 (kwetsbare jongeren voorbereiden 
op zelfstandigheid), 2 (passende huisvesting), 
1 (financieel gezonde huishoudens) en  
5 (samenspel tussen ondersteuners). Mogelijk 
maakt juist deze groep gebruik van maatjes 
en vrijwillige inzet vanuit het bedrijfsleven. 
Het samenspel tussen ondersteuners, 
formeel en informeel, is cruciaal voor het 
bereik van doelen.

g) Voor deze jongeren is het belangrijk dat ook 
gekeken wordt naar financiële redzaamheid, 
schulden en zelfstandig wonen. Wat mogelijk 
versterkt kan worden in de aanpak is de 
integrale aanpak op alle leefdomeinen 
die voor jongeren belangrijk zijn. De kring 
om Johan heen, beseft steeds beter hoe 
stressvol het dagelijks leven voor hem kan 
zijn. Of het nu gaat om goed omgaan met 
geld en de dingen op tijd doen, of om zich 
in te leven in een ander. Sinds kort gaat 
Johan naar een contactgroep van personen 
met autisme (blauwe netwerkroute). Het 
geeft hem een steun in de rug om gelijk-
gestemden te ontmoeten.
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 (Hier ligt een relatie met doel 3: Financieel 
gezonde huishoudens, doel 2: Passende 
huisvesting en doel 10: Preventie van schulden 
door bijvoorbeeld een budget cursus of het 
aanvragen van voorliggende financiële 
voorzieningen zoals zorgtoeslag)

h) Vervolgonderzoek naar 16+ jongeren kan 
zich richten op ervaringen van jongeren 
én ervaringen van werkgevers die deze 
jongeren plaatsen. Wat werkt voor jongeren 
zoals Johan? 

i) Wat met voorrang opgepakt kan worden 
voor jongeren zoals Johan is de verbinding 
met een maatje waardoor hij op een 
vanzelfsprekende manier vrienden maakt.

j) Mogelijke dilemma’s die we zien in deze 
casus: 
• De wens om kwetsbare overgangs-

momenten soepel laten lopen, terwijl 
bij elke overgang of doorstroom naar 
een voorziening nieuwe hulpverleners, 
docenten of begeleiders worden 
geïntroduceerd. 

• De noodzaak tot doorlopende onder- 
steuning voor 18+/- jongeren en de 
 stagnatie op de grens van meerder-
jarigheid. Versnipperde indicaties en 
aanbod.

• Focus op zelfredzaamheid (mensen lossen 
het zelf op) én de ondersteuning moet 
nabij zijn (toegankelijkheid  
en bemoeizorg).

ZO GEBRUIK JE DE SOCIALE WANDELKAARTINHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



Profielen

Inwoners met een initiatief
In Kerckebosch willen bewoners van het  
binnenterrein een ontmoetingsplek maken. 
Het binnenterrein was een parkeerterrein, 
waarvan een groot gedeelte onbenut bleef. 
De omwonenden zijn de samenwerking 
aangegaan met de welzijnsorganisatie die er 
een vestiging heeft met dagbesteding voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Bewoners willen een veilige natuurspeeltuin 
voor kinderen, een moestuin waar de cliënten 
van de welzijnsorganisatie kunnen tuinieren, 
een jeu de boules-baan en het liefst ook een 
picknicktafel.
Hoe lopen de routes binnen de gemeente  
voor deze bewoners?

Jongeren die mantelzorger zijn voor  
hun zieke ouder
Rachid kan goed leren en zit in de 4e klas van 
het Gymnasium. Toch gaat hij het niet redden. 
Hij is zo vaak afwezig geweest, dat de docenten 
hem voor bepaalde vakken geen cijfer kunnen 
geven. En hij is al een keer blijven zitten. Zijn 
moeder is psychisch niet in orde en in beeld 
bij het Wijkteam. Een vader is er niet. Rachid 
voelt zich verantwoordelijk voor zijn jongere 
broertje. Weggaan thuis is voor hem geen optie. 
Tegen zijn mentor op school zegt hij naar een 
grafische opleiding te willen. Maar hoe gaat 

dit nu verder op een andere school? Wie is 
regiehouder vanuit het professionele ‘systeem’? 

Vitale inwoners
Piet is een krachtige senior met ideeën. Hij 
heeft een rijk maatschappelijk leven geleid. 
Hij was docent en heeft in de gemeenteraad 
gezeten. Zijn inzet voor de samenleving 
stopte niet toen hij met pensioen ging. Zijn 
huidige interessegebied is meegegroeid 
met zijn eigen leven. Hij weet wat het is om 
mantelzorger te zijn. Hij zet zich in voor de 
belangen van overbelaste mantelzorgers in de 
wijk, ontwikkelt plannen, en onderhandelt met 
zorgorganisaties over respijtzorg ‘zoals thuis’. 
Bij Piet zit een enorme daadkracht waar 
de sociaal werkers graag bij aansluiten. Hij 
heeft ideeën en realisatiekracht. Hij benut 
zijn netwerk en wil zijn droom over een 
schoolaanpak voor jonge mantelzorgers echt 
voor elkaar krijgen. 

Zorgmijders
Henk heeft meerdere hartoperaties gehad. 
Daarvan is hij niet volledig hersteld. Hij is snel 
vermoeid en moet veel rust nemen. Henk 
heeft ernstige huidproblemen. De verzorging 
daarvan vraagt veel aandacht. Sinds zijn vrouw 
is overleden, woont hij alleen. Zijn zoon woont 
aan de andere kant van het land. Henk zou 
zichzelf wel kunnen redden, maar doet dat 
niet. Hij is moedeloos en ziet het leven alleen 

niet meer zitten. Hij trekt zich terug in zijn huis, 
verwaarloost zichzelf en laat alles over zich 
heen komen. 
Buurvrouw Anneke komt langs bij het centrum 
voor zorg en welzijn, Binnenbos en spreekt 
haar zorg uit over Henk. Samen met de sociaal 
werker gaat ze bij Henk langs. Ter plekke wordt 
de zoon gebeld. Die is bereid langs te komen 
om met zijn vader, Anneke en het Sociaal Team 
te bespreken wat er moet gebeuren. Wie stemt 
alle acties goed op elkaar af?
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Doel: Financieel gezonde huishoudens
De gemeente Zeist streeft naar financieel 
gezonde huishoudens: huishoudens die 
kunnen rondkomen met het totale netto 
huishoudinkomen.1 Financieel gezonde 
huishoudens zijn beter in staat een stabiel 
leven op te bouwen en mee te doen in de 
samenleving. Het is ongewenst dat kinderen in 
armoede opgroeien, onder meer omdat dit een 
negatief effect heeft op hun ontwikkeling en 
kansen in het leven. Het hebben van schulden 
is een aanwijzing voor een mogelijke disbalans 
in financiële redzaamheid.
Om te weten of het in Zeist lukt om de 
doelstellingen ten aanzien van financieel 
gezonde huishoudens te realiseren, gaan 
we uit van indicatoren die zicht geven op 
(onzichtbare) huishoudens met risicovolle, of 
problematische schulden. Omdat een groot 
deel van de schuldenaren behoort tot de 
onzichtbare schuldenaren is een belangrijk om 
in brede kring alert te zijn op inwoners met 
schulden.
—

1  Bron: ‘Brede Sociale visie Sociaal Domein’, gemeente Zeist 

(2012) en ‘Netwerk en Vakmanschap’, 2 jarenplan 2017-2018. 

Regionale Sociale Dienst.

Focus
Het hebben van schulden komt voor bij alle 
bevolkingsgroepen, maar niet bij iedereen 
leidt een schuld ook tot een problematische 
schuld. Uit onderzoek2 komt naar voren dat 
huishoudens met een laag inkomen, een 
huurwoning en zonder kinderen een grotere 
kans hebben op problematische schulden. 
Schulden ontstaan zelden als gevolg van 
één oorzaak. Het is vaak een combinatie van 
omgevingsfactoren, bewust en onbewust 
gedrag, onverwachte gebeurtenissen (life-
events) en in de persoon gelegen factoren. 
Deze life-events zoals scheiding, ontslag 
en ziekte vormen belangrijke factoren bij 
het ontstaan van schulden. Mensen die 
een life-event meemaken, zijn lang niet 
allemaal cliënten van de gemeente en 
schuldhulpverlening. Mochten zij financiële 
problemen krijgen, dan komen zij daar mogelijk 
wel terecht. Inspanning op preventief terrein 
voorkomt instroom in de toekomst. 
—
2 Panteia, (2015), Huishoudens in de rode cijfers 2015; 

Over schulden van Nederlandse huishoudens en 

preventiemogelijkheden.

Ontwikkelingen in Zeist
Uit onderzoek komt naar voren dat 85% van de 
inwoners in Zeist aangeeft makkelijk tot zeer 
gemakkelijk rond te komen, met name in Den 
Dolder Zuid (91%) en Austerlitz (85%). 5% komt 
moeilijk tot zeer moeilijk rond, met name in 
Vollenhove (14%). Het aandeel Zeistenaren dat 
(zeer) makkelijk kan rondkomen van het netto 
inkomen is in vergelijking met 2015 gestegen: 
van 75% naar 85%.3

Ook de financiële zelfredzaamheid is 
in kaart gebracht.4 Dit zegt iets over de 
financiële draagkracht en -last van mensen. 
Gemiddeld scoort Zeist een 7,4 voor financiële 
zelfredzaamheid. De verschillen per wijk zijn 
groot: inwoners van Kerckebosch (6,3) en 
Vollenhove (5,2) scoren lager op financiële 
zelfredzaamheid. Ten opzichte van 2015 is de 
financiële zelfredzaamheid gestegen (van 7,2 
naar 7,4).
—
3 Gemeente Zeist, (2018), Burgerpeiling 2017. (NB: er lijkt een 

fout te staan op p.83 van de sheets, waar cijfers 2015 lijken 

te zijn gebruikt).

4 Gemeente Zeist, (2018), Monitor Sociale Kracht Zeist. De 

financiële zelfredzaamheid dient gelezen te worden als een 

score, niet als een rapportcijfer. 
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Landelijke ontwikkelingen
Uit onderzoek in 2015 blijkt dat de schulden-
problematiek van Nederlandse huishoudens is 
verergerd.5 Een vergelijking van 2015 met 2012 
en 2009 laat zien dat er meer huishoudens zijn 
met problematische schulden die niet gebruik 
maken van formele schuldhulpverlening. Ook 
de aard van de schulden is veranderd. Er zijn 
meer achterstallige rekeningen en minder 
kredieten. In totaal heeft bijna één op de vijf 
Nederlandse huishoudens een (risico op) 
problematische schulden, of een plek in een 
schuldhulpverleningstraject. Het grootste deel 
van deze huishoudens (15,7%) behoort tot 
de onzichtbare schuldenaren: huishoudens 
met risicovolle schulden of problematische 
schulden die geen gebruik maken van formele 
schuldhulpverlening. Dat zijn bijna 1,2 miljoen 
huishoudens. Er is dus nog een relatief 
groot reservoir van potentiële cliënten voor 
schuldhulpverlening. 

Bij huishoudens met risicovolle schulden 
leidt vaak onbewust irrationeel gedrag tot 
financiële problemen, al zien huishoudens 
zelf dat probleem niet. Huishoudens met 
problematische schulden zien hun problemen 
wel. Zij kunnen hun financiële situatie niet 
langer negeren. De schulden gaan hun hele 
leven beheersen en leiden tot stress.
Stress beïnvloedt het geheugen negatief en 
maakt dat mensen geen overzicht hebben.  

Met de methode Mobility Mentoring wordt 
daarom eerst de stress zelf aangepakt.6 
Samen met een ondersteuner stelt de 
cliënt een stappenplan op dat zich richt op 
verschillende gebieden zoals geld, huisvesting 
en gezondheid. Bij al die gebieden staat in het 
stappenplan het wegnemen van stress centraal. 
En dat blijkt te werken. Er komen vaardigheden 
in beeld die mensen nodig hebben om uit de 
schulden te komen. 
—
5 Panteia, (2015), Huishoudens in de rode cijfers 2015; 

Over schulden van Nederlandse huishoudens en 

preventiemogelijkheden.

6 Voor meer informatie over Mobility Mentoring zie:  

https://www.platform31.nl/publicaties/mobility-mentoring.

Wat doen gemeente en partners  
om het doel te bereiken?
Samen met de formele en informele 
uitvoeringsorganisaties zet de gemeente in 
op preventie om te voorkomen dat mensen 
in de schulden raken. De gemeente werkt 
hierbij samen met de Regionale Dienst Werk 
en Inkomen. Dit doet zij onder meer door 
voorlichting: over schuldhulpverlening, het 
financieel bewustzijn van jongeren vergroten, 
mensen wijzen op minimavoorzieningen en 
outreachend werk. De preventiematrix jongeren 
en ouderen geeft een goed overzicht van alle 
preventieve activiteiten op de verschillende 
levensdomeinen. 7

Daarnaast worden mensen met schulden 
ondersteund om te zorgen dat zij (weer)  
financieel gezond worden. Dit gebeurt 
door het bieden van schuldhulp, 
bijzondere bijstand, minimaregelingen en 
spreekuur schulddienstverlening door de 
woningcorporatie. Aanvullend op deze 
vrij toegankelijke formele dienstverlening 
is er informele support van vrijwilligers 
als schuldhulpmaatje en contactpersoon. 
Organisaties leggen actief contact met 
inwoners om zo een brug te slaan tussen de 
informele en formele hulp.
—
7 Preventiematrix Jeugd en Ouderen 2017. De matrix geeft 

een overzicht van uitvoeringsactiviteiten. Gegevens over 

bereik zijn onbekend.

Cruciale prestatie
Om te voorkomen dat schulden problematisch 
worden, is het zaak er snel bij te zijn en 
informatie over betalingsachterstanden voor 
huur, energie en zorgverzekering te verzamelen. 
Schuldeisers kunnen een belangrijke rol spelen 
bij het vroeg signaleren en snel oplossen van 
schulden. Zo kan samengewerkt worden met 
onder andere woningcorporaties, energie- 
en waterbedrijven en zorgverzekeraars. Op 
het moment dat er betalingsachterstanden 
ontstaan, geven deze instanties een seintje aan 
de gemeente. De gemeente vraagt vervolgens 
een schuldhulpverlener om hulp aan te bieden 
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aan degene met betalingsachterstanden. 
Ook in de Utrechtse regio slagen corporaties 
er door een Vroeg-Er-Op-Af aanpak steeds 
beter in om huisuitzetting als gevolg van 
huurschuld te voorkomen. De belangrijkste 
ingrediënten van de aanpak: zo snel mogelijk 
contact opnemen met huurders met 
betalingsachterstand en indien nodig hen thuis 
opzoeken om problemen te bespreken. Dat 
gebeurt in samenwerking met zorgpartijen en 
de maatschappelijke dienstverlening. 

Bekijk de tabel   

Terug naar hoofdinformatie  
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‘ Ga er van uit dat veel 
 mensen niet begrijpen 
 wat er beschreven staat!’
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Doel: Passende huisvesting8

De ambitie van Zeist is in de Woonvisie 
verwoord in enkele kernwoorden.9 Zeist wil 
een woonomgeving scheppen waar inwoners 
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen. In het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 
wordt dit doel bekrachtigd: mensen kunnen 
zo lang mogelijk zelfstandig wonen en hebben 
de regie over het eigen leven, inclusief de 
steun die ze daarbij ontvangen. Dat vraagt 
om passende huisvesting. Echter, wat past het 
beste bij wie? Senioren hebben bijvoorbeeld 
meer behoefte aan wonen met zorg, dus 
passende en betaalbare huurwoningen op 
locaties met zorg en welzijn in de buurt. Het 
huis is eventueel voorzien van hulpmiddelen 
die wonen en bewegen in huis mogelijk maken 
(Domotica, traplift, hulpstukken).
Gescheiden mensen, startende zelfstandigen 
en de statushouders hebben behoefte aan 
(tijdelijke) huurwoningen. De verschillende 
groepen hebben verschillende wensen 
voor de woning, kwaliteit, zorg in de buurt, 
voorzieningen en huurprijs.
De insteek is: maximale participatie van cliënten 
in hun eigen omgeving. Dit betekent een 
verdergaande verschuiving van intramurale 
voorzieningen naar begeleiding bij de cliënten 
thuis. 

Deze opgave in het domein wonen hangt 
samen met de samenwerking met partners 

op verschillende andere leefdomeinen, zoals 
inkomen en schulden, ondersteuning en zorg 
en participatie. 
—
8 In de eerste fase is het doel op de sociale wandelkaart 

beschreven als: scheiden wonen en zorg. Dit doel is 

op grond van nieuwe bronnen veranderd in ‘passende 

huisvesting voor kwetsbare bewoners’. Scheiding wonen  

en zorg is faciliterend aan dit hoger gelegen doel.

9  Bron: Woonvisie Zeist 2016-2020, Tussen flexibiliteit en 

zekerheid. (April 2016).

Focus
Het uitgangspunt van de gemeente is: “Zeist is 
voor iedereen”. Echter, wonen is een samenspel 
van woonruimte met de woonomgeving, 
sociaal en fysiek. De gemeente meent dat er 
voor kwetsbare inwoners, een bredere opgave 
ligt dan alleen voorzien in onderdak. 
Vanuit het domein wonen en zorg worden twee 
categorieën inwoners aangewezen die extra 
aandacht vragen:
• kwetsbare ouderen met mobiliteits-

problemen, eenzaamheid, dementie;
• zorgvragers, oftewel cliënten die dakloos zijn, 

en/of een ernstige psychische kwetsbaarheid 
kennen en of licht verstandelijk beperkt zijn. 

Ontwikkelingen in Zeist
Om te weten of het in Zeist lukt om de 
doelstellingen ten aanzien van passende 
huisvesting te behalen, kan uitgegaan worden 

van de clientervaringsonderzoek Wmo en 
maatwerkvoorzieningen. Het effect van 
voorzieningen op langer zelfstandig thuis 
wonen is een goede indicator. De laatste 
meting was in 2016. 
Andere indicatoren om inzicht te krijgen in 
het bereik van doelen zijn: tevredenheid met 
woningaanpassingen, tevredenheid met 
maatwerkarrangementen (wonen, financiële 
redzaamheid, ondersteuning, participatie).10

De demografische druk - de verhouding tussen 
de productieve leeftijdsgroep (20-65) en de niet 
productieve leeftijdsgroepen (0-16 en 65+) – 
is in Zeist relatief hoog in vergelijking met de 
landelijke demografische druk: respectievelijk 
80,5% en 69,6% in 2017.
Waar staat je gemeente.nl.

—
10 Hierover zijn geen gegevens bekend.

Voor de gemeente is het uitvoeren van 
Beschermd Wonen een nieuwe opgave die 
zij sinds 2015 uitvoert in samenwerking met 
Centrumgemeente Utrecht. Per 1 januari 
2020 worden álle gemeentes in Nederland 
verantwoordelijk voor beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang. Begeleiding en 
eventueel behandeling zal dan zo veel mogelijk 
in de wijk plaatsvinden. 
Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen U16. November 2017
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Een toenemend aantal GGZ-cliënten verblijft 
niet meer in een beschermd wonen voorziening 
van een professionele zorgaanbieder, maar 
woont midden in een wijk met ambulante 
begeleiding. Dit vraagt om nieuwe en flexibele 
woonvarianten, zoals woonunits, groepswonen, 
doorstroomwoningen, mantelzorgwoningen, 
en aanpassingen van bestaande woningen tot 
levensloopbestendige woningen. 
Woonvisie Zeist, 2016

Landelijke ontwikkelingen
Landelijk is gekozen voor een andere aanpak 
van beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang met als basis het rapport van de 
commissie Dannenberg (Van beschermd wonen 
naar beschermd thuis, 2015).
Woon- en zorgwensen van cliënten met 
psychische kwetsbaarheid zijn in toenemende 
mate gericht op zelfstandig, individueel 
wonen met begeleiding op maat. Er vindt een 
kanteling plaats van: ‘instromen in beschermd 
wonen’, naar: ‘zelfstandig wonen met passende 
ondersteuning, tenzij... (het voor de cliënt niet 
mogelijk is)’.  

Volgens de CBS bevolkingsprognose zal het 
aantal 65-plussers toenemen: waren er in 2012 
nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat 
er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal 
schommelen rond 4,7 miljoen.

Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers 
sterk toe (de dubbele vergrijzing). In 2040, 
het hoogtepunt van het aantal 65-plussers, is 
naar schatting 26 procent van de bevolking 
65-plusser, waarvan een derde ouder is dan 80 
jaar. In 2012 waren er 686.227 mensen van 80 
jaar of ouder, in 2040 zijn dat er 1.554.742.
De groep heeft een steeds pluriformer karakter. 
De zorgvraag zal fors toenemen, zowel in 
omvang, verschijningsvormen en complexiteit. 
De middelen die daarvoor beschikbaar staan 
kunnen daarmee onmogelijk gelijke tred houden. 
Onder middelen verstaan we zowel de financiële 
middelen als de benodigde arbeidscapaciteit. Er 
is een wezenlijke heroriëntatie nodig op wonen 
en zorg voor ouderen. 

Het ministerie van VWS sloot op 8 maart 2018 
een Pact voor de Ouderenzorg. Uit het pact 
wordt duidelijk dat het nu aankomt om samen 
met ouderen en iedereen die mee wil doen, 
te werken aan betere en toekomstbestendige 
ouderenzorg waarin mensen zo lang mogelijk 
thuis kunnen wonen. 

Wat doen gemeente en partners om het 
doel te bereiken?
De professionals van de Sociale Teams zoeken 
samen met de inwoner naar een oplossing. Ze 
kijken wat inwoners zelf kunnen en hoe familie, 
bekenden of vrijwilligers kunnen helpen. Waar 
nodig wordt professionele hulp ingeschakeld.

Ondersteuning kan liggen op het gebied van: 
- hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever 

te worden;
- hulp bij administratie;
- ondersteuning voor een mantelzorger;
- hulp in het huishouden;
- opvang en activiteiten overdag (dagopvang 

of dagbesteding);
- hulp om te kunnen verplaatsen (scootmobiel, 

driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander 
vervoer);

- een paar dagen logeren voor een cliënt 
(kortdurend verblijf );

- aanpassing aan de woning zodat inwoners 
zich thuis kan blijven redden;

- beschermd wonen.

Er zijn te weinig prikkelarme woonplekken voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
Gemeente en partners ontwikkelen nu time-out 
woningen.

Cruciale prestaties
Om langer thuis te kunnen wonen zijn  
verschillende acties nodig: 
woningaanpassingen, nieuwe woon/zorg-
concepten, vervoer en passende ondersteuning, 
begeleiding en ruimte voor ontmoeting. 

Bekijk de tabel   

Terug naar hoofdinformatie  
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Doel: Kwetsbare jongeren voorbereiden 
op zelfstandigheid 
De gemeente Zeist streeft naar onderwijs 
voor inwoners zodat zij voorbereid zijn op de 
wereld die komen gaat. Onvoldoende onderwijs 
heeft impact op de mate waarin mensen 
participeren in de samenleving, hun psychische 
gezondheid, hun arbeidsmarktpositie en hun 
taalvaardigheid. Bij dit doel zijn specifieke 
knelpunten: voortijdig schooluitval, thuiszitten 
en laaggeletterdheid. 
 
Passend onderwijs moet schooluitval voor- 
komen. Passend onderwijs is er voor leer-
lingen met leerproblemen of gedrags-
problemen en voor kinderen met bepaalde 
lichamelijke beperkingen. Passend onderwijs 
is er voor kinderen in het basisonderwijs, 
het speciaal(basis)onderwijs, jongeren in het 
voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
De gemeente Zeist neemt deel aan het Samen-
werkingsverband regio Zuidoost Utrecht 
(swv ZOUT) waarin scholen en gemeenten 
participeren.

Veel gemeentes zijn de afgelopen jaren 
begonnen met de aanpak van laaggeletterdheid. 
Hoe beter iemand de taal beheerst, hoe kleiner  
de kans op werkloosheid. Wie de taal slecht 
beheerst, kan ook om andere redenen een 
slechtere baankans hebben, omdat hij bijvoor-

beeld ook een lager opleidingsniveau heeft, 
laag geletterd is, niet in Nederland is geboren, 
of als vluchteling naar Nederland is gekomen. 

Focus 
Onderwijs is voor iedereen belangrijk, maar 
speciale aandacht is nodig voor kwetsbare 
groepen zoals voortijdig schoolverlaters 
en thuiszitters (16+). Jongeren zitten niet 
alleen thuis vanwege problemen op school. 
Vaak zijn er ook problemen thuis, of in de 
persoonlijke situatie van jongeren. Het aantal 
thuiszitters is een belangrijke punt voor 
samenwerkingsverbanden VO (leerplicht, 
onderwijs, zorg).

Ontwikkelingen in Zeist
Zeist heeft in 2016-2017 een voortijdig 
schoolverlaten % van 1,54 (4874 deelnemers, 
75 voortijdig schoolverlaters). 
Ministerie van OCW, DUO, convenantjaar 2016-2017, 

RMC Factsheet. Uitgave: maart 2018

Zeist kent in 2016-2017, 410 deelnemers tot 
23 jaar in de onderwijsposities pro, vso-profiel 
arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-
basisberoepsgerichte leerweg, mbo-1
Van het totaal aantal jongeren (176) dat 
doorstroomt of uitstroomt bevindt 89% zich  
in een kwetsbare positie. 
RMC Factsheet, Schooljaar 2017-2018, Jongeren in kwetsbare

positie. Definitieve cijfers - versie 1. Uitgave: mei 2018

In het schooljaar 2016-2017 had Zeist 3 
thuiszitters in het voortgezet onderwijs (VO)  
en 4 thuiszitters in het primair onderwijs (PO).  
Zeist heeft als ambitie om alle kinderen en 
jongeren in het PO en VO passend onderwijs 
te bieden. De gemeente verbindt zich aan 
de ambitie in het thuiszitterspact: “In 2020 zit 
geen enkel kind langer dan drie maanden thuis 
zonder passend aanbod van onderwijs en/of 
zorg.” Het ‘Thuiszitterspact’ is op 13 juni 2016 
ondertekend. 

Landelijke ontwikkelingen
Landelijk is het VSV% 1.75. Het percentage 
voortijdig schoolverlaters (VSV) in de regio 
Utrecht is met 1,6% gelijk aan vorig jaar. Op 
een totaal van 69.106 studenten zijn er 1053 
jongeren uit regio Utrecht die de school 
voortijdig hebben verlaten. 
VSV-cijfers voor schooljaar 2016-2017, ministerie van OCW

Wat doen gemeente en partners  
om het doel te bereiken?
Zeist neemt deel aan het Actieplan Jeugd-
werkloosheid Midden-Utrecht 2017, in 
samenwerking met het UWV. Het Actieplan 
focust zich op jongeren in kwetsbare posities 
zoals: jongeren uit Praktijkonderwijs, Voortgezet 
Speciaal Onderwijs en mbo Entree opleidingen 
(niveau 1) en mbo niveau 2; jongeren met  
een uitkering, op grond van Participatiewet,  
WW of Wajong; jongeren zonder start-
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kwalificatie; jongeren met leer- en/of 
gedragsproblemen; jongeren uit een Multi 
probleemgezin; jongeren die te maken hebben 
met discriminatie op de arbeidsmarkt en 
jongeren die een achterstand hebben ten 
opzichte van andere jongeren. 
Actieplan Jeugdwerkloosheid (AJW) 2017

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2017 kent 
3 speerpunten:
1. klaar voor de start: in contact komen met 

jongeren die buiten beeld zijn;
2. matchen op werk en opleiding: matchen 

tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
voor jongeren in kwetsbare posities;

3. versterken van nazorg na een succesvolle 
match.

In projecten zoals Jobhunter, KixWorks, Young 
Ambition, De Jonge krijger staan deze jongeren 
centraal.

Cruciale prestaties
De cruciale prestatie is dat de doelen en 
streefwaarden geformuleerd in het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid 2017 worden gerealiseerd: 
- Jobhunter PrO/VSO: 120 plaatsingen;
- Jobhunter BBL/stages: 30 plaatsingen;
- Jobhunter kwetsbare jongeren: 150 plaatsingen;
- Medewerker nazorg: het continue begeleiden 

van 30 jongeren in kwetsbare posities, met 
name gericht op PrO/VSO;

- 250 jongeren in beeld brengen bij werkgevers;  
- Matches tussen werkgevers en jongeren 

realiseren (banen, stages en BBL-plekken).

Bekijk de tabel   

Terug naar hoofdinformatie  

‘ Ga de stage-discriminatie  
die migrante jongeren 
ervaren tegen’.
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Doel: Inwoners voelen zich gezond
De gemeente Zeist heeft oog voor de 
gezondheid van haar inwoners. Het doel is 
dat inwoners zich gezond voelen en naar 
eigen kunnen meedoen in de samenleving. 
De speerpunten ten aanzien van een gezonde 
leefstijl zijn: bewegen en gezond gewicht, 
mentale weerbaarheid en alcoholpreventie.12 
—
12 Gemeente Zeist, ‘Meedoen is gezond; Kadernota Integraal 

Gezondheidsbeleid 2017-2020’.

Gezondheid is één van de belangrijkste 
voorspellers van welzijn en geluk en komt zowel 
het individu als de samenleving ten goede. 
Chronisch zieken die zich gezond voelen, 
participeren evenveel als mensen zonder 
ziekte.13 Een ongezonde leefstijl is de basis 
voor veel ziekten, een slechte lichamelijke en 
geestelijke conditie en zelfs voor een vervroegd 
overlijden. Om die reden is het belangrijk dat 
inwoners werken aan een gezonde leefstijl. De 
vier belangrijkste leefstijlfactoren zijn roken, 
alcohol, bewegen en voeding.14

—
13 Gemeente Zeist, ‘Meedoen is gezond; Kadernota Integraal 

Gezondheidsbeleid 2017-2020’.

14 www.ziekten.nl.

In de Kadernota Integraal Gezondheidsbeleid 
zijn de streefwaarden voor de algemene 
ambitie en de speerpunten ten aanzien van 
een gezonde leefstijl uitgewerkt. In de nota is 
gezondheid gedefinieerd als het vermogen van 
mensen zich aan te passen en eigen regie te 
voeren in het licht van fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen in het leven.15 

—
15 Huber, 2012 | Kadernota Integraal Gezondheidsbeleid 

 2017-2020, p. 7.

De ambitie is dat álle inwoners zich zo gezond 
mogelijk voelen en naar eigen kunnen mee 
kunnen doen, ongeacht sociaal-economische 
status. Als meetbare doelen zijn gedefinieerd:
- In 2019 beoordeelt hetzelfde, of een groter 

percentage dan in 2015 van de Zeister jeugd 
de eigen gezondheid als zeer goed of goed. 

 In 2015 was dit 88%.
- In 2020 beoordeelt hetzelfde, of een groter 

percentage dan in 2017 van de Zeister 
volwassenen de eigen gezondheid als zeer 
goed of goed. In 2016 was dit 83,2%.

- In 2020 beoordeelt hetzelfde, of een groter 
percentage dan in 2017 van de Zeister 
senioren (65+) de eigen gezondheid als zeer 
goed of goed. In 2016 was dit 64,5%. 

Doelstelling: Meer jeugdigen en senioren in 
Zeist hebben een gezond gewicht en bewegen 
voldoende.
- In 2019 voldoet 22% van de Zeister jeugd 

aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
(2015: 19%).

- In 2019 eet hetzelfde, of een groter 
percentage als in 2015, elke dag fruit (2015: 
36%).

- In 2020 voldoet hetzelfde, of een groter 
percentage van de senioren als in 2017 aan de 
Nederlandse Norm Gezond bewegen.

Doelstelling: Meer inwoners voelen zich 
mentaal weerbaar.
- In 2019 heeft hetzelfde, of een groter 

percentage van de Zeister jeugd als in 2015 
geen emotionele problemen. (2015: 89%).

- In 2019 is hetzelfde, of een groter percentage 
van de Zeister jeugd als in 2015, voldoende 
weerbaar. (2015: 94%).

- In 2020 heeft hetzelfde, of een groter 
percentage van de volwassenen als in 2017, 
geen matig of hoog risico op een angst- of 
depressiestoornis.

- In 2020 heeft hetzelfde, of een groter 
percentage van de senioren als in 2017, 
geen matig of hoog risico op een angst- of 
depressiestoornis.
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Doelstelling: Afname alcoholgebruik en de 
schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder 
de 18 jaar en afname dronkenschap.
- In 2019 is het percentage jongeren tussen de 

13 jaar en 17 jaar dat de afgelopen maand 
alcohol heeft gedronken gedaald van 38% 
(2012) naar 20% (2018).

- In 2019 is het percentage jongeren tussen de 
13 jaar en 17 jaar dat doet aan binge-drinken 
gedaald van 27% (2012) naar 15% (2018).

- In 2019 is het percentage van de drinkende 
jongeren tussen de 13 jaar en 17 jaar dat doet 
aan bingedrinken gedaald van 71% (2012) 
naar 35% (2018).

- In 2019 is het percentage ouders van 
drinkende jongeren tussen de 13 jaar en 
17 jaar dat dit alcoholgebruik niet afkeurt 
gedaald van 42% (2012) naar 30% (2018).

Doelstelling: Afname overmatig alcoholgebruik 
onder volwassenen en senioren16, en afname 
alcoholafhankelijkheid onder volwassenen en 
senioren.
- In 2020 is het percentage overmatig 

drinkende volwassenen gelijk gebleven op 
18,5%.

- In 2020 is het percentage overmatig 
drinkende senioren gedaald van 30,7% (2016) 
naar 21,2%.

- In 2020 is het percentage volwassenen dat 
afhankelijk is van alcohol gedaald van 12,8% 
(2016) naar 9,4%.

- In 2020 is het percentage senioren dat 
afhankelijk is van alcohol gedaald van 9,1% 
(2016) naar 7,2%.

—
16 Gedefinieerd als: mannen meer dan 14 glazen per week, 

vrouwen meer dan 7 glazen per week.

Om te weten of het in Zeist lukt om de 
doelstellingen ten aanzien van een gezonde 
leefstijl te behalen, zijn in de kadernota 
bovenstaande indicatoren met streefwaarden 
opgenomen. Voor de monitoring kan gebruik 
gemaakt worden van de volgende indicatoren:
- het percentage jeugd dat de eigen 

gezondheid als zeer goed of goed beoordeelt. 
In 2015 was dit 88%;

- het percentage volwassenen dat de eigen 
gezondheid als zeer goed of goed beoordeelt. 
In 2016 was dit 83,2%; 

- het percentage 65+ers dat de eigen 
gezondheid als zeer goed of goed beoordeelt. 
In 2016 was dit 64,5%. 

Focus
De verschillen in gezondheidsachterstanden 
manifesteren zich vaak in bepaalde buurten 
en wijken. De optelsom van diverse factoren – 
opleidingsniveau, inkomen, woonomgeving, 
leefstijl – zetten mensen bij voorbaat 'op 
achterstand’. 17 In Zeist is dit onder meer 
zichtbaar in de wijk Vollenhoven. Een slechte 
gezondheid heeft een belemmerende invloed 

op opleiding, werk en andere vormen van 
maatschappelijke participatie. Andersom leidt 
een gebrek aan maatschappelijke participatie 
tot een slechtere gezondheid.18 Het is een 
proces dat zichzelf versterkt en waarbij oorzaak 
en gevolg door elkaar lopen.
—
17  Gemeente Zeist, ‘Meedoen is gezond; Kadernota Integraal 

Gezondheidsbeleid 2017-2020’, p. 5.

18 GGD Regio Utrecht, Gezondheidsmonitor volwassenen en 

senioren 2016; Het verhaal achter de cijfers’, p. 46.

Ontwikkelingen in Zeist
In Zeist ervaart 78% van de inwoners de eigen 
gezondheid als (zeer) goed.19 Dit komt overeen 
met de meest recente Burgerpeiling. In de 
Burgerpeilingen 2015 en 2017 is gevraagd of 
inwoners zich goed kunnen redden als het 
gaat om hun lichamelijke gezondheid. Uit de 
resultaten komt het volgende naar voren:
- in 2017 zegt 78% (bijna) geen problemen te 

kennen, tegen 80% in 2015. 
- 4% van de inwoners geeft aan zich slecht te 

kunnen redden en veel problemen te hebben. 
In 2015 was dit nog 3%. In negatieve zin valt 
de wijk Vollenhoven (7%) op. 

—
19  Gezondheidsmonitor Volwassenen, GGD’en,  

CBS en RIVM 2016.
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In het voorgaande gezondheidsbeleid van 
Zeist ‘ZEIST kernGEZOND 2013-2016’ is expliciet 
gekozen voor drie thema’s als speerpunten voor 
de aanpak in heel Zeist: bewegen stimuleren, 
alcoholpreventie en eenzaamheid bestrijden.  
In de beleidsnota staat dat:
- de doelstelling alcoholpreventie is behaald: 

waar in 2011 nog 38% van de jongeren in de 
afgelopen 4 weken alcohol had gedronken, 
was dit in 2015 nog maar 25% (tegen 27% in 
de regio en 31% als landelijk gemiddelde). 

- de percentages ‘binge-drinken’ en ‘dronken  
of aangeschoten’ zijn gedaald. 

- 19% van de jongeren voldoet aan de Norm 
Gezond Bewegen, tegen 22% in 2011.

- meer jongeren wekelijks sporten bij een 
sportvereniging of sportschool: 83% in 2017 
tegen 77% in 2011.

Uit een rapportage van de GGD Regio Utrecht 
is af te leiden dat in de regio Utrecht het 
percentage mensen met overgewicht en 
obesitas erg hoog is: bijna de helft (44%) van 
de mensen heeft overgewicht of obesitas. 
Ook het percentage rokers terugdringen blijft 
volgens de GGD een aandachtspunt. Roken is 
verreweg de belangrijkste oorzaak van sterfte 
en ziekte. 1 op de 5 volwassenen en 1 op de 
8 senioren in de regio Utrecht rookt. Er is een 
daling in het percentage rokers sinds 2012. Er is 
echter een stijging te zien bij jongvolwassenen, 
laagopgeleiden en bij mensen met een niet-

westerse migratieachtergrond. 

Landelijke ontwikkelingen
Het percentage mensen in de bevolking dat 
zich (zeer) gezond voelt is nauwelijks veranderd 
sinds 1990. Ruim driekwart (76%) van de 
volwassenen van 20 jaar en ouder ervaart een 
(zeer) goede gezondheid. Mannen voelen 
zich iets gezonder dan vrouwen (79% van de 
mannen versus 73% van de vrouwen). Dit komt 
onder andere door verschillen in leefstijl en 
arbeidsparticipatie en door de manier waarop 
mannen en vrouwen tot een oordeel over de 
eigen gezondheid komen.

In de onlangs verschenen Monitor Brede 
Welvaart van het CBS is het volgende naar 
voren gekomen als het gaat om de gezondheid 
van de Nederlandse bevolking.
- Gezonde levensverwachting. Bij de mannen 

bedroeg deze bij geboorte 63,9 jaar in 2010  
en 64,9 jaar in 2016. Bij de vrouwen is 
Nederland gedaald op de EU-ranglijst: van de 
18e plaats in 2010 naar de 22e plaats in 2015. 
In 2015 bedroeg de gemiddelde gezonde 
levensverwachting van vrouwen bij geboorte 
57,2 jaar.

- Overgewicht: In 2010 rapporteerde 48,2 
procent van alle mensen ouder dan 15 jaar 
overgewicht (BMI>25) te hebben. Dit aandeel 
is gestegen tot 50,2 procent in 2016, hoewel de 
stijging de laatste drie jaar feitelijk gestopt is. 

Als het gaat om de ervaren gezondheid, dan:
- zijn mannen vaker positief over hun 

gezondheid dan vrouwen;
- neemt deze af met leeftijd;
- beoordelen hogeropgeleiden deze hoger dan 

laagopgeleiden; 
- ervaren personen met een 

migratieachtergrond deze minder vaak als 
(zeer) goed dan gemiddeld. 

Wat doen gemeente en partners  
om het doel te bereiken?
Voor het gezondheidsbeleid 2017- 2020 is 
gekozen voor vier uitgangspunten.
1. We benaderen gezondheid positief; we gaan 

uit van de eigen kracht van mensen.
2. We investeren in preventie, want voorkomen 

is beter dan genezen. Dit doet de gemeente 
door deelname aan sport en sociale 
netwerken aan te moedigen.

3. De mate van iemands gezondheid wordt 
beïnvloed door een combinatie van 
allerlei factoren en daarom benaderen we 
gezondheid integraal.

4. Er is een kwalitatieve basisgezondheidszorg 
voor iedereen en extra inzet in wijken of 
buurten met gezondheidsachterstanden.

De drie speerpunten van het gezondheids-
beleid 2017- 2020 zijn: bewegen en 
gezond gewicht, mentale weerbaarheid en 
alcoholpreventie. In de uitvoering richt de 
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gemeente zich specifiek op het verminderen 
van gezondheidsachterstanden, ofwel het 
bevorderen van meer gelijke kansen op 
gezondheid. Dit doet zij via de Gezonde 
Wijkaanpak. Zeist heeft voor deze aanpak 
subsidie gekregen van het Rijk.

Cruciale prestatie
De Gezonde Wijkaanpak is een integrale 
en gebiedsgerichte aanpak die aansluit bij 
de gezondheidssituatie en -beleving van 
bewoners in dat gebied. Het vraagt om meer 
actieve betrokkenheid van professionals en 
inwoners, om per wijk of buurt goed in te 
schatten wat de uitdagingen en behoeften 
daar zijn. Er wordt per wijk toegewerkt naar 
een uitvoeringsagenda met daarin beoogde 
resultaten, de activiteiten, de partijen die het 
uitvoeren, de regie en de wijze van monitoring 
en evaluatie. Zeist begint met de Gezonde 
Wijkaanpak in de wijk Vollenhove waar veel 
gezondheidswinst te behalen valt en er onder 
betrokken partijen en inwoners energie is om 
gezamenlijk te investeren in een Gezonde 
Buurt. 

Bekijk de tabel   

Terug naar hoofdinformatie  

‘ Sportaccommodaties op 
de juiste plek in de wijk zijn 
belangrijk.’
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Doel: Samenspel tussen ondersteuners
In de Brede Sociale Visie van Zeist (2012) 
worden 6 uitgangspunten genoemd die raken 
aan dit doel:
1. in Zeist geloven we in de eigen kracht van 

mensen en hun omgeving; 
2. in Zeist laten we de regie bij mensen zelf; 
3. in Zeist verwachten we dat mensen 

deelnemen aan het maatschappelijk leven; 
4. in Zeist zorgen we voor mensen in kwetsbare 

situaties;
5. in Zeist hechten we waarde aan maatwerk; 
6. in Zeist zorgen we met elkaar. 

Zeist organiseert de zorg samen met de 
mensen zelf, met professionele en vrijwilligers-
organisaties, met kerken, informele groepen en 
verbanden die binnen de Zeister samenleving 
actief zijn. Vanuit nieuwe maatschappelijke 
verhoudingen en in wisselende rollen. 
Zeist kent een rijk en kleurrijk geheel aan 
(vrijwilligers)organisaties die zich inzetten 
voor de zorg aan kwetsbare bewoners. Deze 
organisaties zouden meer impact hebben 
wanneer ad hoc samenwerking wordt omgezet 
in samenkracht en in vertrouwen samen 
werken. Daardoor wordt overlap voorkomen. 

Focus
De groepen betrokken in het samenspel zijn de 
zorgvrager en zijn/haar persoonlijke netwerk 
van informele zorgers, zoals mantelzorgers en 

(zorg)vrijwilligers en formele zorgers.
In tegenstelling tot mantelzorgers kiezen 
vrijwilliger ondersteuners er bewust voor 
om zich in te zetten voor anderen. Hun inzet 
kent allerlei vormen: van praktische hulp aan 
buurtbewoners tot intensieve begeleiding 
van mensen met een beperking, ziekte of 
psychische aandoening. In alle gevallen 
staat het geven van persoonlijke aandacht 
centraal. Voor sommige zorgtaken is meer 
deskundigheid nodig dan voor andere. Training 
en deskundigheidsbevordering kunnen daarin 
voorzien. Intervisie en begeleiding helpen 
vrijwilligers hun grenzen aan te geven.

Ontwikkelingen in Zeist
Onder de noemer ‘Meedoen’ beschrijft 
het Hoofdlijnenakkoord (2018-2022) dat 
de gemeente voor kwetsbare groepen 
belemmeringen wil wegnemen met als 
uitgangspunt: 'niets over ons, zonder ons’.
Er zijn wel bronnen die iets zeggen over de 
kwaliteit van de Wmo-dienstverlening, maar 
geen bronnen over ervaren samenspel tussen 
informele en formele zorg.

Landelijke ontwikkelingen
Gemeenten en organisaties willen af van 
de neiging om alles van bovenaf te willen 
organiseren, zónder diegenen te betrekken om 
wie het gaat. 

Inwoners krijgen veel voor elkaar krijgen door 
te kiezen voor collectief bezit en beheer van 
woningen, zorg, sociale zekerheid, openbare 
ruimte, en energieproductie.
Inwoners willen niet alleen meer ‘klant’ zijn, 
maar ook ‘producent’ en zelf aan het roer staan. 
Zij willen anders omgaan met werk, activiteiten, 
geld, energie, en zorg. Steeds meer inwoners 
nemen zélf het initiatief.

Ook organisaties richten zicht steeds op het 
ontwikkelen van persoonsgerichte zorg. 
Waarden zoals ‘u doet er toe’, ‘ goed oud 
worden’, ‘persoonlijk en dichtbij’, ontspringen 
uit een vernieuwd bewustzijn over de 
waardigheid van ouderen en mensen met een 
beperking, en hoe ouderen op een waardige 
persoonlijke manier oud willen worden. In 
het eigen huis, met het eigen netwerk, met 
ondersteuning die aansluit op de eigen leefstijl. 
Diensten worden steeds vaker gebaseerd op 
preventie, ondersteunen van autonomie en 
relaties, participatie en gastvrijheid. 
Deze waarden veranderen de zorgpraktijk: 
verbinden, interactie, presentie, aandacht, 
aanmoedigen van storytelling, uitnodigen van 
netwerken en buurten om te participeren in de 
zorg, worden belangrijk.
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Wat doen gemeente en partners  
om het doel te bereiken?
In de nieuwe participatiepraktijk wil de 
overheid op de achtergrond aanwezig zijn 
en ruimte maken voor inwoners, instellingen 
en bedrijven om aan de slag te gaan met 
de kansen en problemen die zij zelf zien en 
ervaren. Dat vraagt om een ander samenspel 
met nieuwe rolverdelingen, waarin samen – als 
netwerkpartners – ontdekt wordt hoe het ook 
anders kan. Voor de gemeente betekent dit in 
relatie tot informele zorg:
- flexibiliteit, een gemeente die doet wat de 

situatie op dat moment vraagt, waardoor 
ruimte ontstaat voor informele zorgers en 
organisaties die hen ondersteunen en hun 
belangen behartigen;

- cliëntgericht, die zorgt voor een brede kijk op 
de leefwereld van zorgvragers en de informele 
zorgers die hen steunen. Een betrokkenheid 
die voorkomt dat wetten, loketten en routines 
leidend zijn;

- leergierigheid, die maakt dat de 
informele zorg op de voet wordt gevolgd, 
leerervaringen breed worden gedeeld en de 
eigen werkwijze blijft aansluiten bij wat de 
praktijk vraagt;

- faciliteren van wat de gemeenschap nodig 
heeft aan informele zorg. Door vanuit 
vertrouwen te faciliteren en ‘in handen te 
leggen’, niet door over te pakken en ‘uit 
handen te nemen’.

Cruciale prestaties
De kwaliteit van maatwerkarrangementen 
formele en informele zorg is cruciaal voor het 
realiseren van het doel: spreekt de professional 
het informele circuit aan, voelt de informele 
zorger zich gehoord, wordt hij gezien als 
partner in zoeken naar oplossingen?
Steeds zal gekeken moeten worden wat in 
de situatie nodig is voor deze mantelzorger 
of zorgvrijwilliger, of voor een bepaalde 
groep. Maar ook: weten de verschillende 
teams (Sociaal Team, Wijkteam, CJG) elkaar te 
vinden om te komen tot een samenhangende 
aanpak? Cruciale prestaties zijn: werken vanuit 
een netwerkaanpak en betrokkenheid van 
informele ondersteuners in de plannen die 
gemaakt worden met de cliënt. Terugkoppeling 
aan elkaar over genomen acties is belangrijk.

Bekijk de tabel   

Terug naar hoofdinformatie  

‘ Kunnen Wijkteam, Sociaal 
Team en CJG 1 team vormen; 
dat biedt duidelijkheid voor 
bewoners.’ 
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Doel: Balans voor mantelzorgers
De gemeente Zeist streeft naar balans voor 
mantelzorgers. Het betekent dat wat de 
mantelzorger aan kan en als positief ervaart 
(draagkracht) in evenwicht is met hoe zwaar 
de zorg voor de mantelzorger is (draaglast). Als 
er balans is tussen draagkracht en draaglast 
dan ervaren mantelzorgers voldoende fysieke 
en mentale ruimte om ook aandacht te 
hebben voor zichzelf. Als streefwaarde heeft 
de gemeente benoemd: in alle klantsituaties 
(100%) wil zij de mantelzorger in beeld hebben.

Focus
De grootste groep mantelzorgers is tussen 
de 35 en 65 jaar. Daarvan geven vrouwen 
twee keer zo vaak mantelzorg als mannen. 
Mannen verzorgen meestal hun partner, 
vrouwen verzorgen meestal hun (schoon)
ouders of gehandicapt kind.20 Er zijn ook jonge 
mantelzorgers: kinderen en jongeren tot 
ongeveer 25 jaar die thuis een verzorgende rol 
hebben voor een familielid met een beperking 
of die chronisch ziek is. Hoeveel jonge 
mantelzorgers er zijn, is niet precies bekend. 
Het Sociaal en Cultureel Planbureau becijferde 
in 2012 dat er ongeveer 450.000 kinderen 
en jongeren zijn met een langdurig zieke 
huisgenoot. Het betreft 12% van de  
5- tot 23-jarigen.21

De Boer et al. 2012

—

20  Bron: https://www.mantelzorgwijzer.nl/mantelzorg.

 21  Bron: http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/

cijfers-jonge-mantelzorgers.html.

Verder is uit onderzoek naar voren gekomen 
dat:22

- mantelzorgers die lang en intensief zorgen 
zich vaker ongezond voelen dan anderen.  
In deze groep komen relatief veel ouderen 
voor;

- vrouwen, partnerhelpers en direct 
verzorgenden vaker een hoge belasting 
ervaren;

- mantelzorgers die intensieve hulp geven, 
of hulp bieden om professionele hulp uit 
te stellen of hulp bieden omdat er geen 
alternatieven zijn, een hoge belasting ervaren;

- voor mensen die mantelzorg combineren met 
een baan van meer dan 12 uur het geven van 
intensieve hulp sterk bijdraagt aan een hoge 
belasting.

—
22  Sociaal Cultureel Planbureau, (2015), 'Informele hulp:  

wie doet er wat?'

De dagelijkse last voor de mantelzorger varieert 
in aard en inhoud, afhankelijk van de fase van 
het ziekteproces. Daarnaast kunnen individuele 
kenmerken en levensomstandigheden van 
de mantelzorger een negatieve of positieve 
invloed hebben op zijn, of haar draagkracht. 

Als risicofactoren die de draaglast en 
draagkracht van de mantelzorger kunnen 
beïnvloeden, worden onderscheiden23:
• Ziektegebonden omstandigheden, zoals 

een slepend ziekteproces en een wisselend 
beloop, symptomen, die onvoldoende 
onder controle zijn en psychologische 
veranderingen van de patiënt.

• Leeftijd en geslacht van de mantelzorgers. 
De invloed van de leeftijd is niet 
eenduidig: verschillende fasen kunnen 
hun eigen specifieke kwetsbaarheid voor 
de mantelzorger met zich meebrengen. 
Vrouwelijke partners lopen een groter risico 
dan mannelijke partners om overbelast 
te raken. Verklaringen die hiervoor door 
onderzoekers worden gegeven zijn onder 
meer dat vrouwen moeilijker hun grenzen 
trekken in de zorg, vrouwen meer behoefte 
hebben aan persoonlijk contact met de zieke, 
die zich soms juist afsluit en dat mannelijke 
partners mogelijk meer hulp vanuit de 
omgeving krijgen aangeboden.

• Levensomstandigheden van de mantel-
zorgers. Levensomstandigheden die een 
risicofactor vormen voor overbelasting 
van de mantelzorger zijn onder meer het 
gelijktijdig optreden van andere ‘life events' 
bij de mantelzorger (bijv. het verlies van een 
baan, echtscheiding of het krijgen van een 
kind), een slechte gezondheidstoestand van 
de mantelzorger zelf, al bestaande relatie- 

https://www.mantelzorgwijzer.nl/mantelzorg
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/cijfers-jonge-mantelzorgers.html
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en/of gezinsproblemen, een lage financiële 
draagkracht, een baan of eigen bedrijf van 
de mantelzorger, een beperkt netwerk/
geïsoleerd bestaan en de aanwezigheid van 
kinderen die ook aandacht vragen, of andere 
zorgtaken.

—
23  Bron: https://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/

item/pagina.php&id=30501&richtlijn_id=630.

Ontwikkelingen in Zeist
Uit de Burgerpeiling 2017 komt naar voren dat:
- ruim vier op de tien inwoners mantelzorg 

verleent aan een familielid (44%), waarvan 
bijna de helft van de zorg intensief is 
(18%). Mantelzorg aan vrienden (26%) en 
buurtbewoners (18%), wordt minder vaak 
verleend. Veel inwoners verlenen de buren 
wel hulp (48%) en/of hebben wel aandacht 
voor hun buren (40%) als dat nodig of 
wenselijk is;

- 12% van de mantelzorgers aangeeft zich 
tamelijk zwaar belast of zeer zwaar belast te 
voelen door de mantelzorg; dat was in 2015 
11%. Het merendeel van de mantelzorgers 
voelt zich niet of nauwelijks belast (54%).

Landelijke ontwikkelingen
Op basis van het SCP-rapport 'Informele hulp: 
wie doet er wat?' uit 2015 is bekend dat:
- in 2014 ruim 4 miljoen mensen mantelzorg 

gaven (33% van de volwassen Nederlanders);

- ongeveer 3 miljoen mensen op het moment 
van vragen (2014) hulp gaven;

- ongeveer één op de zes (16%) mantelzorgers 
meer dan 8 uur per week helpt, vaak al 
gedurende een langere tijd (500.000 mensen);

- 10% van de mantelzorgers een hoge belasting 
ondervindt (ongeveer 400.000 mensen).

Er is, gezien de vergrijzing, zorg over het 
toekomstig aantal mantelzorgers in Nederland. 
Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers 
voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt 
dit terug naar 6. In 1975 stond de zorgratio 
voor Nederland nog op 30, maar hierna zette 
een sterke daling in. Dit betekent dat het 
aantal potentiële zorgverleners voor elke 
hoogbejaarde de afgelopen 30 jaren halveerde 
en de komende decennia nog sterker zal 
dalen.24

—

24 Bron: SCP en PBL, 29 maart 2018. Het SCP en het PBL zijn 

gezamenlijk een meerjarig onderzoek over de toekomst van 

de mantelzorg gestart.

Wat doen gemeente en partners om het 
doel te bereiken?
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
maatschappelijke ondersteuning van inwoners 
én hun mantelzorgers op basis van onder 
meer de Wmo. Dit draagt eraan bij dat de 
zorg betaalbaar blijft en dat iedereen in de 
toekomst de zorg krijgt die hij of zij nodig 

heeft. Mantelzorgers kunnen bij gemeente 
terecht voor bijvoorbeeld ondersteuning in 
de vorm van vervangende zorg of respijtzorg, 
huishoudelijke hulp, woningaanpassingen 
en vervoer, begeleiding, dagbesteding en 
kortdurend verblijf voor degene die wordt 
verzorgd. 

Voor mantelzorg is in 2008 een systeem van 
respijtzorg25 opgezet waar iedere mantelzorger 
gebruik van kan maken. Ook kan iedere 
mantelzorger in Zeist gebruik maken van de 
diensten van Share Care26. Het lokaal Steunpunt 
Mantelzorg bemiddelt jaarlijks minimaal 100 
mantelzorgers in hun verzoeken om advies en 
concrete respijtzorg. 70% van de mantelzorgers 
in Zeist krijgt ondersteuning (door het 
Lokaal Steunpunt Mantelzorg, Share Care of 
respijtzorginstellingen).
—
25  Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun 

zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Zodat hij of 

zij even tijd voor zichzelf heeft. Daardoor kunnen zij de zorg 

beter volhouden.

26 De ShareCare Zorgsite is een digitaal hulpmiddel voor 

mantelzorgende families en vrienden. Met behulp van de 

site kan men zorgen delen en zorgtaken verdelen.

Als het gaat om jonge mantelzorgers 
geeft het Steunpunt Mantelzorg aan dat 
er 15 jongeren/kinderen in 2017 hebben 
deelgenomen aan specifieke activiteiten voor 

https://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=30501&richtlijn_id=630
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jonge mantelzorgers, georganiseerd door 
of in samenwerking met het Steunpunt. Er 
staan bij het Steunpunt 99 jongeren/kinderen 
ingeschreven en zij ontvangen formulieren om 
het mantelzorgcompliment27 aan te vragen. 
Het Steunpunt stelt zich ten doel om breed 
jongeren en kinderen (indirect via CJG, school 
etc. en direct) te bereiken over het onderwerp 
mantelzorg, om hiermee bewustwording 
en openheid te creëren over mantelzorg 
(preventie). 
—
27  Het Mantelzorgcompliment Zeist is een tegoedbon die 

besteed kan worden aan een van de vele activiteiten, 

bijvoorbeeld een lekkere lunch, een voorstelling, iets op het 

gebied van wellness, een goed boek, een verrassingstas of 

iets anders, naar éigen keuze.

Naast het steunpunt zijn ook andere partijen 
actief in het wijknetwerk van mantelzorgers, 
zoals het Ontmoetingscentrum Zeist (zorg voor 
dementie en dagbesteding) en Handje Helpen 
(om jonge mantelzorgers te ondersteunen). 
Ook zijn er diverse maatjesprojecten.

Cruciale prestaties
De prestaties gaan over aandacht in alle 
klantsituaties voor mantelzorgers: met hen in 
gesprek komen en blijven om aan te voelen 
wat op dat moment nodig en gewenst is. 
In de wetenschap dat veel mantelzorgers 
drempels ervaren om ondersteuning te vragen. 

Het samenspel tussen formele en informele 
partners is van groot belang om signalen tijdig 
op te vangen en ze verder te brengen. Zo is de 
relatie essentieel tussen de Thuiszorgteams 
die achter de voordeur komen en de Sociale 
Teams die er een vervolg aan kunnen geven. 
Het loont om met netwerkpartners in de wijken 
af te stemmen over de ondersteuningswensen 
van mantelzorgers en de mogelijkheden die 
er zijn en soms beter kunnen worden benut. 
Zo kunnen bijvoorbeeld de wijkinloophuizen 
een plek zijn waar mantelzorgers zichzelf even 
kunnen opladen. 

Bekijk de tabel   

Terug naar hoofdinformatie  

‘ De klant bedenkt zelf 
 de oplossing, ondersteuners 
helpen daarbij’.
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Doel: Ruimte voor initiatief
Eigenaarschap van bewoners is terug te zien in 
een bruisende wijk, de activiteiten en reuring 
rondom een wijkgebouw, of de toename van 
initiatieven. De gemeente Zeist wil het eigen 
initiatief van inwoners stimuleren en faciliteren.

Bij dit doel gaat het om maatschappelijke 
initiatieven: activiteiten, waarbij (groepen van) 
inwoners en/of bedrijven zich inzetten voor 
een taak of belang waar zij zelf en/ of anderen 
een publieke waarde aan toekennen. Dit kan 
betaald of onbetaald zijn en non-profit of 
winstgevend mits de publieke waarde voor 
de wijk leidend is voor het handelen. Denk 
aan publieke waarden zoals: leefbaarheid, 
gezondheid, betrokkenheid, zorg voor elkaar, 
samen doen, veiligheid en plezier.28 

De right to challenge, het recht om uit te 
dagen is sinds 2015 onderdeel van de Wmo 
met als doel versterking van buurtrechten van 
inwoners. 
De kern van het recht om uit te dagen is dat een 
groep (georganiseerde) bewoners taken van 
gemeenten kunnen overnemen als zij denken 
dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper 
kan.29

—
28  Geïnspireerd op de waardendriehoek van IPW.  

http://publiekewaarden.nl/project/waardendriehoek/.

29  Bron: www.vng.nl/right-to-challenge.

Focus
Het doel heeft betrekking op (groepen van) 
inwoners en/of bedrijven die zich inzetten voor 
een taak of belang waar zij zelf en/of anderen 
een publieke waarde aan toekennen. De 
gemeente kan gezien worden als partner, dat 
initiatieven ondersteunt en verder helpt.
Extra aandacht kan uitgaan naar wijken die laag 
scoren op sociale kracht en sociale samenhang 
zoals de wijk Vollenhove. 

Ontwikkelingen in Zeist
Participatie en eigenaarschap drukken zich 
uit in zich thuis voelen in de buurt, actief 
bijdragen aan samenhang en leefbaarheid 
en in de rijkheid van initiatieven om van de 
buurt een bruisende buurt maken. Er zijn nog 
geen gegevens over dit doel. Wel komt uit de 
Burgerpeiling 2017 komt naar voren dat vier op 
de vijf Zeistenaren zich medeverantwoordelijk 
voelt voor de leefbaarheid en veiligheid in zijn/
haar buurt (80%). Dit aandeel is nagenoeg gelijk 
aan dat in 2015 (81%). 

Landelijke ontwikkelingen
Een toenemend aantal wetenschappers 
geeft aan dat Nederland aan het kantelen 

is van een verticaal gestructureerde, top-
down aangestuurde samenleving, naar een 
horizontaal geordende, flexibele bottom-up 
samenleving. Langzaam maar zeker wordt de 
oude hiërarchie van bestaande instituties en 
organisaties vervangen door zich op thema 
organiserende gemeenschappen, coöperaties 
en virtuele, sociale en vaak homogene 
netwerken.
Inwoners krijgen zelf veel voor elkaar in hun 
stad. Inwoners-participatie leidt tot mooie 
resultaten in stadslandbouw, beheer van 
wijkgebouwen, gebiedsontwikkeling door 
bewoners (StrijpS – Eindhoven, Marconia – 
Rotterdam).
In wijken ontstaat alternatief geld zoals de 
Makkie (Amsterdam), of ruilsystemen zoals de 
Volo (Veenendaal) of een #Hashtag (Eindhoven). 
Bewoners nemen het initiatief in eigen handen, 
om op een eigentijdse manier waarde toe te 
voegen aan de samenleving. Initiatieven die 
niet dankzij, maar vaak ondanks het optreden 
van de lokale overheid tot stand komen. 
Doorgaans staan deze initiatieven haaks op de 
manier van werken, organiseren, financieren en 
verantwoorden die in gemeenten gangbaar is.

Wat doen gemeente en partners  
om het doel te bereiken?
De maatschappelijke opgave tot vitale buurten 
is opgenomen in het Hoofdlijnenakkoord van 
het nieuwe college (2018-2022).  

http://www.vng.nl/right-to-challenge
http://publiekewaarden.nl/project/waardendriehoek/
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De opgave is vertaald naar een ambitie dat 
Zeist bestaat uit actieve buurten waar bewoners 
de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen 
woonomgeving. Buurt en dorpsverenigingen 
worden ondersteund met buurtbudgetten. 
Per initiatief wordt gezocht naar een passende 
rol:
- regulerende overheid: de gemeente regelt 

met regels en beleid;
- regisserende overheid: gemeente doet 

het samen met andere partijen maar de 
gemeente bepaalt hoe het gebeurt;

- stimulerende overheid: gemeente geeft een 
positieve beloning voor wat anderen doen;

- faciliterende overheid: gemeente helpt, maar 
de regie ligt ergens anders;

- loslaten: de gemeente laat het over aan 
inwoners of bedrijven in Zeist.

Méér ruimte voor initiatieven vraagt een 
faciliterende overheid die initiatieven support, 
verder brengt, verbindt aan activiteiten en 
verenigingen, drempels slecht, ruimte zoekt in 
de regels. 
Voor inwoners uit Zeist is het niet altijd duidelijk 
waar je terecht kan om een initiatief verder te 
brengen: op het stadhuis, bij het Sociaal Team, 
het vergunningenloket, het Wijkteam? De 
onbekendheid met de Sociale Teams is groot. 
Burgerpeiling 2017. Voor deze inwoners is een 
heldere ‘routeplanner’ nodig, zodat duidelijk is 
wie je kunt aanspreken en wie verder helpt. 

Cruciale prestaties
Om dit doel te kunnen behalen zal de 
gemeente inwoners moeten uitnodigen om 
te komen tot het zelf bedenken en uitvoeren 
van initiatieven. Het helpt als de gemeente 
duidelijk aangeeft hoe de gemeente omgaat 
met deze initiatieven en deze ondersteunt. 
Om dit te kunnen doen is het van belang dat 
de gemeente een duidelijk beeld heeft van de 
wijze waarop zij het samenspel wil vormgeven: 
hoe de routes lopen, wat initiatiefnemers 
van de gemeente mogen verwachten, welke 
geldpotten er waarvoor beschikbaar zijn  
et cetera.

Bekijk de tabel   

Terug naar hoofdinformatie  

‘ Een goed voorbeeld is
 de zorgbus Bosch en 
Duin die rijdt, dankzij 
inwoners, gemeente én 
zorgorganisatie’.
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Doel: Prettige bejegening
Bij bejegening gaat het erom dat de hulp-
vragers vinden dat er prettig met hen en hun 
naasten wordt omgegaan: dat ze zich gehoord 
en gezien voelen, de ruimte hebben om zelf tot 
een passende oplossing te komen. Dat vergt 
van de zorgverlener: contact maken, aandachtig 
luisteren en doorvragen, informeren, aansluiten 
op het niveau van de cliënt en een gezamenlijk 
(zorg)plan maken. Of de relatie goed is en als 
prettig wordt ervaren hangt samen met de 
verbale (respect, taalgebruik, elkaar uit laten 
praten) en non-verbale communicatie in de 
relatie. Als belangrijke waarden worden gezien: 
betrokken, open, eerlijk en respectvol.31

Echt luisteren vereist32: 
- Gelijkwaardigheid en wederkerigheid in het 

contact tussen de persoon met een zorgvraag, 
zijn naasten, mensen uit het sociale netwerk 
en de professionals.

- (H)erkenning van wie de persoon is, zonder 
oordeel en zonder invulling. Dat iemand een 
bepaalde diagnose heeft, betekent niet dat zijn 
ondersteuningsbehoefte hetzelfde is als van 
een andere persoon met diezelfde diagnose.

—
31 Bron: presentatie ‘Goede bejegening, mij een zorg!’ van Toon 

Walravens, 10 november 2017 (t.g.v. 20 jaar jubileum de 

Kijvelanden), De Doelen Rotterdam.

 32  Bron: https://www.opaz.info/uitgangspunten-bij-het-

organiseren-van-passende-zorg.

Focus
Dit doel heeft betrekking op de (toekomstige) 
cliënten van de maatwerkvoorzieningen en 
de medewerkers die betrokken zijn bij (de 
totstandkoming van) de zorgverlening.

Ontwikkelingen in Zeist
Uit de Rapportage clientervaringsonderzoek 
Wmo 2016 (Zeist, 2017) komt naar voren 
dat 81,6% van de cliënten zich serieus 
genomen voelt door de medewerker(s) van 
de aanbieders/gemeentelijke dienstverleners. 
12,4% antwoordde neutraal en 6,0% is het 
hier (helemaal) mee oneens. En 69,8% van de 
cliënten geeft aan samen met de medewerker(s) 
van de zorgaanbieder/gemeentelijke dienst-
verlener naar een oplossing te hebben gezocht. 
18,6% antwoordde neutraal en 11,7% is het hier 
(helemaal) mee oneens. Ook voor jeugd is er 
een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
in 2016. Hierbij is zowel bij de jongeren zelf als 
de ouders/verzorgers een vragenlijst uitgezet. 
Van de jongeren had 94,9% vertrouwen in de 
hulpverlener. 93,7% gaf aan dat er goed naar 
hem/haar is geluisterd.

Landelijke ontwikkelingen
Klachten over de zorg kunnen door cliënten 
worden ingediend bij het Landelijk Meldpunt 
Zorg (LMZ), ook wel het burgerportaal van de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. In 
het Klachtbeeld 201733 staat: Net als in 2016 

vallen de binnengekomen klachten vooral 
onder de categorieën oneens met medisch 
handelen, bejegening, medicatie en financiën. 
Ten opzichte van 2016 zien we een afname van 
het aantal klachten over de categorie oneens 
met medisch handelen, en een toename 
van het aantal klachten over bejegening. De 
categorieën medicatie en financiën blijven 
nagenoeg gelijk.
—
33 Landelijk Meldpunt Zorg, 2018, Klachtbeeld 2017.  

Het betreft de brede zorg: medisch specialistische zorg, 

geestelijke gezondheidszorg, intramurale ouderenzorg, 

huisartsenzorg, gehandicaptenzorg, mondzorg, apotheken 

en thuiszorg.

In het Jaarbericht 2014 stelt de Inspectie 
Jeugdzorg dat ruim 30 procent van de 
meldingen over de jeugdzorg gaat over de 
bejegening van cliënten. Daarom moeten 
beroepskrachten alerter zijn op de manier 
waarop zij omgaan met cliënten. In 2014 
ontving de inspectie meer dan honderd 
meldingen van inwoners en beroepskrachten 
over bejegening, waaronder ruim zestig 
meldingen waarbij beroepskrachten expliciet 
tekortschoten. Instellingen houden zich 
bijvoorbeeld niet aan gemaakte afspraken, 
informatie die een ouder geeft aan een 
gezinsvoogd wordt tegen de ouder gebruikt, 
informatie komt niet op tijd of ouders voelen 
zich niet serieus genomen. Er is volgens de 
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inspectie winst te boeken door het verder 
professionaliseren van medewerkers en het 
ontwikkelen van meer richtlijnen.

Het aantal klachten dat is ingediend bij het 
Advies en klachtenbureau jeugdzorg (AKJ) 
vertoont in 2016 een stijgende lijn ten opzichte 
van het jaar ervoor en de belangrijkste klacht, 
net als in 2015, betreft de bejegening van 
ouders en kinderen. Ook de Monitor Transitie 
Jeugd over het tweede kwartaal van 2016 laat 
ditzelfde beeld zien. De meeste meldingen 
gingen daar over “de manier waarop er met mij 
wordt gepraat”. 

Wat doen gemeente en partners  
om het doel te bereiken?
Er is hierover geen informatie gevonden.

Cruciale prestaties
In deze prestaties is communicatie de sleutel. 
Verbaal en non verbaal. Het open gesprek, de 
goede toon, begrijpelijke taal die maar voor één 
uitleg vatbaar is. Afgestemd op de persoon en 
de situatie van de cliënt. Met extra aandacht 
voor cliënten die de Nederlandse taal en/of de 
Nederlandse cultuur onvoldoende begrijpen.30 
— 

30 De Raad van Europa heeft een meetlat gemaakt waarmee 

je taalniveaus kunt meten. Het belangrijkste kenmerk van 

taalniveau B1 is dat je het doel van de communicatie bereikt, 

omdat deze teksten concreet, eenduidig en daardoor nauw-

keurig zijn. Bron: Simo Goddijn, Floor van Horen e.a., De taal 

van mr. Jip van Harten en dr. Janneke Bavelinck, 2011.

Bekijk de tabel   

Terug naar hoofdinformatie  

‘ Niet alles registreren,  
vooral informeel 

 en in gesprek gaan 
 met inwoners.’



INHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART  ONDERSTEUNING DIE AANSLUIT

Doel: Ondersteuning die aansluit op  
de situatie van de cliënt
De gemeente Zeist wil geïndiceerde onder-
steuning in de thuissituatie bieden die aansluit 
op de situatie van de cliënt en in co-creatie met 
de cliënt en diens naasten invulling krijgt.35 
—
35 Gemeente Zeist, 2012, Brede Sociale Visie Zeist.

Het is niet eenvoudig om vast te stellen 
of er in Zeist in alle gevallen passende 
ondersteuning wordt geboden. Wel zijn er 
aandachtspunten geformuleerd vanuit het 
ondersteuningsprogramma Ondersteuning 
Passend Zorgaanbod van het ministerie van 
VWS, die hier behulpzaam bij kunnen zijn.36 
—
36 https://www.opaz.info/uitgangspunten-bij-het-organiseren-

van-passende-zorg.

In de transformatievisie37 is de volgende 
beweging geschetst:
1. van systeemgericht werken naar mensgericht 

werken;
2. van binnen kaders handelen naar het kiezen 

voor de beste oplossing waarin ‘doen wat 
nodig is’ geldt;

3. van juridisch en bestuurlijk ingewikkelde, 
maar correcte oplossingen, naar de beste en 
simpelste oplossingen.

—
37 Gemeente Zeist, 2016, Transformeren naar mensgericht 

denken en handelen; Veranderperspectief en agenda.

Focus
Het gaat om een brede doelgroep die een 
beroep doet op individuele voorzieningen 
(maatwerkroute). Goed aansluiten op de 
situatie van de cliënt geldt in het bijzonder als 
er meerder partijen betrokken zijn. En wanneer 
de cliënt een specifieke beperking heeft, of 
nieuw is in Nederland (statushouder). 

Ontwikkelingen in Zeist
Uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 
komt naar voren dat 76,4% van de cliënten 
van maatwerkvoorzieningen tevreden is over 
de kwaliteit van de geboden ondersteuning. 
14,8% antwoordde neutraal en 8,8% is het 
hier (helemaal) mee oneens. Het percentage 
cliënten van maatwerkvoorzieningen dat vindt 
dat de geboden ondersteuning aansluit bij zijn/
haar hulpvraag is 75,7%. 13,5% antwoordde 
neutraal en 10,8% is het hier (helemaal) mee 
oneens. Uit een cliëntervaringsonderzoek 
naar Jeugd blijkt dat 80,8% van de ouders/
verzorgers vindt dat er samen met hen, hun 
kind en eventuele andere betrokkenen één plan 
is gemaakt.

In situaties waarin het complex is (gebleken) 
passende zorg te bieden wordt er in Zeist 
gewerkt met de Doorbraak-aanpak. Kern daarbij 
is: doorbreek schotten tussen budgetten en 
beleidsterreinen. Pak knellende regels aan. 
En laat het idee los dat iedereen gelijk moet 
worden behandeld, want iedereen is anders. 38

—

38 https://husite.nl/kus/bestuurders-oogsten-resultaat-van-

doorbraak/.

Iedereen is
anders; durf 
verschil te
maken

Sluit aan bij het 
gewone leven

Onderken dat je 
niet alles weet;
luister echt

Geef aandacht 
aan het netwerk

Benut de ruimte 
in wetten en 
financiering

Benut ervarings-
deskundigheid

Organiseer 
passende regie

Uitgangspunten bij het organiseren van passende zorg 
en ondersteuning bij complexe vraagtsukken

https://www.opaz.info/uitgangspunten-bij-het-organiseren-van-passende-zorg
https://husite.nl/kus/bestuurders-oogsten-resultaat-van-doorbraak/
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Landelijke ontwikkelingen
Er is hierover geen kwantitatieve of kwalitatieve 
informatie gevonden.

Wat doen gemeente en partners  
om het doel te bereiken?
Er is geen aanvullende en concrete informatie 
gevonden over de wijze waarop de gemeente 
hier in zijn algemeenheid invulling aan geeft.

Cruciale prestaties
Onlangs is gestart met de regionale pilot jeugd. 
Dit kan een proeftuin zijn om ervaring op te 
doen. Zie Samen1plan.nl. 
De gemeente werkt samen met regiopartners 
om doelen en prestaties te realiseren. Deze 
indicatoren zullen worden meegenomen in de 
in 2019 te ontwikkelen Ervaringswijzer.

Bekijk de tabel   

Terug naar hoofdinformatie  

‘ Er wordt voor jeugd een 
App ingekocht die inzicht 
geeft in beschikbare hulp 
en wachttijden; dat gaat 
bijdragen aan het tijdig 
aanbieden van juiste zorg’

http://www.samen1plan.nl/
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Doel: Preventie
Welzijn, sport, de huisarts, initiatieven in vitale 
buurten en van inwoners; allen dragen bij aan 
het signaleren van problemen, voorkomen van 
uitval en ervaren gezondheid.

Focus
Op de levenslooplijn van inwoners zijn 
kwetsbare momenten waar extra aandacht 
nodig is voor het voorkomen van uitval.39

- van -9 maanden tot geboorte: In het ouders-
chap kan veel op ouders afkomen. Sommige 
ouders hebben meer ondersteuning nodig 
door omstandigheden of door hun eigen jeugd. 

- 0-4 jaar: Wanneer ouders worstelen met 
gedragsproblemen van hun kinderen biedt 
opvoedingsondersteuning uitkomst. CJG 
ontdekt vroeg achterstanden en problemen. 
Peuters en kleuters halen taalachterstand 
in bij VVE. Sociale Teams, kinderopvang 
en CJG steunen ouders met vragen en 
advies over opgroeien en opvoeden. 
Informatieoverdracht naar basisschool. 

- 4-12 jaar: De overgang van peuterspeelzaal 
naar primair onderwijs is een hele stap. 
Maatschappelijke organisaties, huisarts, 
specialistische zorg vormen een hecht 
netwerk rond de scholen en ouders. Goede 
diagnostiek. Samen met informele partners 
die oog en oor hebben voor jeugd, zoals (sport)  
verenigingen. Zorgplicht voor leerlingen die 
extra ondersteund moeten worden. 

- 12-18 jaar: Sommige jongeren komen niet 
aan in het voortgezet onderwijs. Vaak is 
dit het moment waarop een aandoening 
zichtbaar wordt omdat jongeren niet 
passen in het schoolsysteem. Er is passend 
onderwijs, zodat jongeren zoveel als 
mogelijk regulier onderwijs volgen. Voor 
jongeren met een beperking die niet in een 
groep functioneren is er voorgezet speciaal 
onderwijs. Leerwegondersteunend onderwijs 
voor Vmbo’ers die een diploma kunnen halen. 
Praktijkonderwijs voor leerlingen die een 
getuigschrift kunnen halen. 

- 18-27 jaar: Het is niet voor alle jongeren 
haalbaar om een startkwalificatie te 
halen. Een leerwerkroute brengt hen 
naar zelfstandigheid naar vermogen. Dat 
vereist samenspel tussen maatschappelijke 
organisaties, sociale teams, scholen en 
werkgevers. Kennis van de doelgroep en 
begeleiding op maat zijn essentieel. 

- 27-65 jaar: Het CJG begeleidt jonge gezinnen. 
Gezinnen met een kind met een lichamelijk of 
geestelijk beperking worden ondersteund in 
een netwerk van vrienden en familie, samen 
met professionele jeugdhulp. Ondersteuning 
en materiële voorzieningen worden steeds 
aanpast aan de levensfase van het kind. Bij 
afnemende mentale weerbaarheid, scheiding, 
schulden en afnemende fysieke gezondheid 
werken huisarts, welzijn en GGZ goed samen. 

- 65 — ... jaar: Senioren blijven actief en 

gezond. Proactieve zorg op kwetsbare 
overgangsmomenten zoals: slechter lopen, 
eenzaamheid, vergeetachtig worden, 
overzicht kwijt raken, partner verliezen. 
Ondersteuning is gericht op zelfstandig 
wonen, zingeving en gezond oud worden. 

—
39  in de eerste versie van de Wandelkaart is de levenslooplijn 

met overgangsmomenten die kwetsbaarheid veroorzaken, 

opgenomen.

Ontwikkelingen in Zeist
De Burgerpeilingen laten zie hoe groot  
de bekendheid met de verschillende  
(toegangs)teams is. 
Hieruit komt ten aanzien van de wijkteams 
naar voren dat iets minder dan de helft van de 
Zeistenaren is bekend met het wijkteam (44%) 
en daarvan heeft 9% er wel eens gebruik van 
gemaakt. Bijna twee op de tien Zeistenaren 
geven aan dat het wijkteam iets zou kunnen 
doen om hem/haar te helpen (19%). In 
Marsman (62%) en Patijn- en dichtersbuurt 
(62%) is het wijkteam vaker niet bekend 
onder de inwoners.  In Austerlitz (31%) geven 
inwoners minder vaak aan dat het wijkteam hen 
zou kunnen helpen.

Eén op de vijf Zeistenaren is bekend met het 
sociaal team (21%) en daarvan heeft 6% er wel 
eens gebruik van gemaakt. De bekendheid van 
het sociaal team is wel wat groter dan in 2015 
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(13%, waarvan 2% gebruik had gemaakt).  
Het aandeel van de inwoners dat hulp van  
het sociale team kan gebruiken is gestegen  
(van 7% naar 19%) vergeleken met 2015.

Drie op de tien Zeistenaren met kinderen is 
bekend met het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) (30%) en daarvan heeft 6% er wel eens 
gebruik van gemaakt. In 2015 was het CJG  
meer bekend (43%) en werd er ook meer 
gebruik van gemaakt (9%). 
Ruim een derde van de Zeistenaren met 
kinderen geeft aan dat het CJG hen ergens 
bij zou kunnen helpen (36%) en dit geldt met 
name voor Zeistenaren met kinderen die wonen 
in de Patijn- en Dichtersbuurt (44%). Dit is ten 
opzichte van 2015 nauwelijks veranderd.

Inwoners gaan mogelijk pas op zoek naar  
de toegang als er een concrete vraag is. 
In het cliënttevredenheidsonderzoek is de 
stelling voorgelegd: ‘Ik wist waar ik moest 
zijn met mijn hulpvraag’. Daaruit blijkt dat 
ruim driekwart van de cliënten wisten waar 
zij moesten zijn. Dit is oordeel over de 
verschillende toegangsteams; de juiste plek  
om een vraag neer te leggen kan mogelijk  
ook de huisarts of buurvrouw zijn. 
Cliënt-ervaringsonderzoek, CEO Wmo 2016.

Landelijke ontwikkelingen
Het Nationaal Programma Preventie is gestart in 

2014 en heeft als doel een vermindering van de  
groei van het aantal mensen met een chronische 
ziekte. Daarnaast moet het programma ook de 
grote gezondheidsverschillen tussen hoog  
en laag opgeleiden verkleinen. De focus van  
het programma ligt niet zo zeer op levensfasen, 
maar op thema’s zoals alcohol, roken, depressie, 
diabetes, overgewicht en bewegen.40 Een 
Nationaal Preventieakkoord is in voorbereiding. 
Het programma wil een landelijke beweging 
van de grond krijgen. Gemeenten en zorg-
verzekeraars werken gezamenlijk aan netwerk-
initiatieven; initiatieven binnen een wijk, gemeente  
of regio waarin drie of meer partijen gezamenlijk 
preventie, zorg en welzijn met elkaar willen ver- 
binden en verschillende interventies introduceren.41 
—
40 Alles is gezondheid, jaarverslag 2017.  

http://www.allesisgezondheid.nl  is een onderdeel van  

het Nationaal Programma Preventie.

41 In de factsheet van het RIVM wordt de huidige stand van  

zaken met betrekking tot de samenwerking tussen zorg-

verzekeraars en gemeenten op het gebied van preventie 

beschreven. 

De laatste Gemeentelijke Monitor Sociaal 
Domein op waarstaatjegemeente.nl bevat 
sinds juli 2018 een nieuw instrument: de 
levensweganalyse. Daarmee wordt voor 
gemeenten inzichtelijk wat de invloed van  
levensgebeurtenissen is op het gebruik van 
sociale voorzieningen. De komende periode  

gaat de VNG met gemeenten kijken of zij patronen 
kunnen ontdekken tussen life events en het 
gebruik van voorzieningen in het Sociaal Domein.

Wat doen de gemeente en partners  
om het doel te bereiken?
Zeist maakt onderscheid in 3 preventieniveaus: 
1) universele 2) specifieke en 3) geïndiceerde 
preventieve activiteiten. De preventiematrixen 
2017 geven een overzicht van alle preventie-
aanpakken op deze niveaus. De preventiematrix 
is opgesteld in samenspel met de GGD en 
partners uit het netwerk Sociaal Domein en 
kan gezien worden als de preventie-ambitie 
op gezondheid en veiligheid. Om probleem en 
gewenste situatie te overbruggen zijn acties 
benoemd, zoals bijvoorbeeld Sport op Recept, 
om obesitas aan te pakken en gezond gewicht 
te bevorderen. 

Cruciale prestaties
Zeist kent een breed palet aan preventieve 
activiteiten. De toegang naar activiteiten en onder- 
steuning is aangewezen als cruciale prestatie. 
Het zijn de Sociale Teams en het CJG die kwets-
bare inwoners kunnen wijzen op specifieke 
programma’s of voorzieningen die hun onder-
steunen op kwetsbare momenten in de levensfase.

Bekijk de tabel   

Terug naar hoofdinformatie  

http://www.allesisgezondheid.nl
waarstaatjegemeente.nl


CRUCIALE INDICATOREN

Het % dat (zeer) moeilijk kan rondkomen.

Het percentage huishoudens met schulden in Zeist.

Het percentage kinderen dat in armoede opgroeit in Zeist.

Het percentage onzichtbare huishoudens met risicovolle  
danwel problematische schulden in Zeist.

UITKOMST 

Zeist: 4% 2017, 5% 2015
Vollenhove: 14% in 2017

PM

5,9% in 2015
ter vergelijk: 6,58% in NL

onbekend

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Burgerpeiling Zeist
2-jaarlijks

Regionale Sociale Dienst

Dashboard ‘waar staat je gemeente.nl’
jaarlijks

PM

CRUCIALE PRESTATIE(S)

Vroeg er op af: het Sociaal Team belt aan bij inwoners met 
1 maand huurachterstand.

UITKOMST

Snelle signalering. Minder mensen in de schuldhulpverlening

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Preventiematrix Jeugd en ouderen 2017

FINANCIEEL GEZONDE HUISHOUDENS

Tabel: Financieel gezonde huishoudens

INHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



OVERIGE INFORMATIE 

Financiële zelfredzaamheid

Schuld-hulpverlening

Inzet bijzondere bijstand

Minimabeleid, w.o. inzet sociaal raadslieden

OUTPUT OF PRESTATIES

Aard en omvang schuldenaren in schuldhulp (bereik).

Wachttijden voor intake en daadwerkelijke 
hulpverlening, looptijden traject, terugval uit 
de gemeentelijke regeling (kwaliteitsnormen 
dienstverlening).

Aantal schuldenaren in minnelijke regeling en de 
WSNP.

Aantal aanvragen en toekenningen

Gebruik van toeslagen en regelingen

AANTAL 

7,4 in 2017
7,2 in 2015
(score als rapportcijfer)

834 personen
waarvan 220 met WWB: Zeist 432, Wijk 74, Heuvel 
154, Bilt 139, Bunnik 35

• 31 mensen op de wachtlijst 
• gemiddelde wachttijd tot intake: 4 weken na 

completering dossier. 
• wachttijd op daadwerkelijk hulp is gemiddeld 5 

weken.
• Crisissituaties worden direct opgepakt.

onbekend

onbekend

onbekend

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Monitor Sociale Kracht, 2017
2-jaarlijks

Regionale Sociale Dienst
Cijfers hebben betrekking op een onbekend jaar. 
Recente output cijfers zijn niet voorhanden. 

Regionale Sociale Dienst
Cijfers hebben betrekking op een onbekend jaar.

Regionale Sociale Dienst PM

Regionale Sociale Dienst

Jaarlijks kwalitatief onderzoek door interviews (29)
Evaluatie minimabeleid: ‘inkomen en er uitkomen’, 
(2016)

FINANCIEEL GEZONDE HUISHOUDENSINHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



CRUCIALE INDICATOREN

Effect voorzieningen: effect HH en WRV- voorzieningen groot.

Kwaliteit en tevredenheid met  WRV-voorziening (woonvoorziening, 
rolstoel, vervoer).

   
   
   

UITKOMST 

89% van de gebruikers geeft aan dat de Hulp bij het huishouden of de 
WRV- voorziening dusdanig effect heeft dat het zelfstandig (blijven) 
functioneren en wonen bevorderd.  

Onder de gebruikers van WRV-voorzieningen is de tevredenheid zeer 
groot. De grootste tevredenheid is er over de vervoerkosten-vergoeding: 
97% van de cliënten  is hierover tevreden. 
Ook over de rolstoel en de woonvoorziening zijn de cliënten opvallend 
tevreden, voor beide een tevredenheid van 96%.  
54% van de gebruikers beoordeelt zijn of haar voorziening met het 
rapportcijfer 8.  
Slechts 2% geeft een cijfer van 5 of lager.

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-voorzieningen 2011, Companen, 
september 2012.

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-voorzieningen 2011, Companen, 
september 2012.

CRUCIALE PRESTATIE(S)

Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil. (n=257) 

Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden. (n=264) 

Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven. (n=261)

UITKOMST (UITGEDRUKT IN EEN SCORE RAPPORTCIJFER)

7,56

7,70

7,46

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Cliëntervaringsonderzoek, Wmo Zeist, 2017

Cliëntervaringsonderzoek, Wmo Zeist, 2017

Cliëntervaringsonderzoek, Wmo Zeist, 2017

OVERIGE INFORMATIE

Kerncijfers voor de 2 focus groepen: aard en omvang.

UITKOMST

• in 2015 kende Zeist 11 cliënten Beschermd wonen. 
• In totaal over 4 regio’s: 1350 cliënten Beschermd wonen en 500 

cliënten Maatschappelijke opvang waarvan Utrecht Zuidoost 
plusminus 10%.

• aantal wachtenden op passende huisvesting (onbekend)
• omvang senioren die met WMO voorzieningen zo lang mogelijk thuis 

kunnen wonen. (onbekend)
• Omvang en vraag naar seniorenwoningen en beschermd wonen (onbekend)
• Woonbehoeften van ouderen (onbekend)
• Vraag naar woningaanpassingen 2017: PM 

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Toekomstvisie opvang en beschermd wonen, 2015.

Registratie backoffice gemeente (volgt nog).

PASSENDE HUISVESTING

Tabel: Passende huisvesting

INHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



CRUCIALE INDICATOREN

Aantal jongeren in een RMC traject.

Aantal 16+ jongeren zonder startkwalificatie dat een stap richting 
participatie zet.

% VSV Zeist - het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) 
dat voortijdig, zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Aantal thuiszitters Zeist.

UITKOMST 

135 (waarvan op school: 73, zonder startkwalificatie: 35, geen werk: 18)

PM

1,54 % (n=75) in het schooljaar 2016-2017.
1.84 % (n=67) in schooljaar 2015-2016.
1.7 % (n=80) in schooljaar 2014-2015 

21 in 2016-2017

BRON EN JAAR/PEILDATUM

RMC jaarverslag 2016-2017.

RMC jaarverslag, 2016-2017

• RMC Factsheet, Convenantjaar 2016-2017. Nieuwe voortijdige 
schoolverlaters. Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2018 

• DUO, RMC jaarverslag 2016-2017, jaarlijks. 
• Rapport Regiomonitor VSV, 2017.

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2016-2017.

CRUCIALE PRESTATIE(S)

- Jobhunter PrO/VSO: 120 plaatsingen.
- Jobhunter BBL/stages: 30 plaatsingen.
- Jobhunter kwetsbare jongeren: 150 plaatsingen.
- het continue begeleiden van 30 jongeren in kwetsbare posities,  

met name gericht op PrO/VSO.
- 250 jongeren in beeld brengen bij werkgevers.
- Matches tussen werkgevers en jongeren realiseren  

(banen, stages en BBL-plekken). 

UITKOMST 

Succesvolle plaatsingen en matches.

BRON EN JAAR/PEILDATUM

PM

OVERIGE INFORMATIE

Omvang verzuim (absoluut verzuim: kinderen die niet op een school zijn 
ingeschreven).

Omvang Laaggeletterdheid.

UITKOMST 

76

8-10%

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2016-2017.

Regionale spreiding geletterdheid in Nederland. Stichting Lezen & 
Schrijven, januari 2016.

KWETSBARE JONGEREN VOORBEREIDEN OP ZELFSTANDIGHEID

Tabel: Kwetsbare jongeren voorbereiden op zelfstandigheid

INHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



CRUCIALE INDICATOREN

Het percentage van de Zeister jeugd dat de eigen gezondheid als zeer 
goed of goed beoordeelt. 

Het percentage van de Zeister volwassenen dat de eigen gezondheid  
als zeer goed of goed beoordeelt. 

Het percentage van de Zeister senioren (65+) dat de eigen gezondheid 
als zeer goed of goed beoordeelt. 

UITKOMST 

2015: 88%

2016: 83,2%

2016: 64,5%

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

CRUCIALE PRESTATIE(S)

Onder regie van de gemeente is er in 1 wijk/buurt een uitvoerings-
agenda Gezonde Wijkaanpak opgesteld en tot uitvoering gebracht.

UITKOMST BRON EN JAAR/PEILDATUM

INWONERS VOELEN ZICH GEZOND

Tabel: Inwoners voelen zich gezond

INHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



OVERIGE INFORMATIE

Het percentage inwoners dat aangeeft zich goed te kunnen redden als 
het gaat om hun lichamelijke gezondheid.

Het percentage inwoners dat aangeeft zich redelijk te kunnen redden als 
het gaat om hun lichamelijke gezondheid.

Het percentage inwoners dat aangeeft zich slecht te kunnen redden als 
het gaat om hun lichamelijke gezondheid.

Het percentage van de Zeister jeugd dat voldoet aan de Nederlandse 
Norm Gezond Bewegen. 

Het percentage van de Zeister jeugd dat elke dag fruit eet.

Het percentage van de Zeister senioren dat niet voldoet aan de 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Het percentage van de Zeister jeugd dat geen emotionele problemen heeft.

Het percentage van de Zeister jeugd dat voldoende weerbaar is. 

Het percentage jongeren tussen de 13 en de 17 jaar dat in de afgelopen 
maand alcohol heeft gedronken.

Het percentage jongeren tussen de 13 en de 17 jaar dat doet aan bingedrinken.

Het percentage drinkende jongeren tussen de 13 en de 17 jaar dat doet 
aan bingedrinken. 

Het percentage ouders van drinkende jongeren tussen de 13 en de 17 
jaar dat dit gedrag niet afkeurt.

Het percentage overmatig drinkende volwassenen.

Het percentage overmatig drinkende senioren.

Het percentage volwassenen dat afhankelijk is van alcohol.

Het percentage senioren dat afhankelijk is van alcohol.

UITKOMST 

2015: 80%
2017: 78%

2015: 17%
2017: 18%

2015: 3%
2017: 4%

2015: 19%

2015: 36%

2016: 23,6%

2015: 89%

2015: 94%

2012: 38%
2015: 25%

2012: 27%

2012: 71%

2012: 42%

2016: 18,5%

2016: 30,7%

2016: 12,8%

2016: 9,1%

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Burgerpeiling 2015
Burgerpeiling 2017

Burgerpeiling 2015
Burgerpeiling 2017

Burgerpeiling 2015
Burgerpeiling 2017

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

Deze indicator wordt elke vier jaar gemonitord door GGDrU.

INWONERS VOELEN ZICH GEZONDINHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART

Meer cijfers zijn te vinden op de site www.ggdru.nl/gemeenten/ggdatlas.html

www.ggdru.nl/gemeenten/ggdatlas.html


CRUCIALE INDICATOREN

Het percentage cliënten dat tevreden is over het samenspel tussen hun 
eigen netwerk en formele ondersteuners.

Het percentage zorgvrijwilligers dat aangeeft constructief samen te 
werken met formele ondersteuners.

UITKOMST 

PM

PM

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Ervaringswijzer vanaf 2019

Ervaringswijzer vanaf 2019

CRUCIALE PRESTATIE(S)

Professionele ondersteuners van Sociaal Team, Wijkteam en CJG 
hanteren een netwerkaanpak waarin informele zorgers gehoord en 
betrokken worden.

% maatwerkarrangementen waar formele en informele zorgers bij 
betrokken zijn.

UITKOMST 

Streefwaarde: 60%

PM

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Ervaringswijzer vanaf 2019

Registratiesysteem Sociale Teams en CJG

SAMENSPEL TUSSEN ONDERSTEUNERS

Tabel: Samenspel tussen ondersteuners

INHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



CRUCIALE INDICATOREN

Het aandeel mantelzorgers dat aangeeft zich tamelijk zwaar belast  
te voelen door de mantelzorg.

Het aandeel mantelzorgers dat aangeeft zich zeer zwaar belast  
te voelen door de mantelzorg.

Het aandeel mantelzorgers dat aangeeft zich overbelast te voelen  
door de mantelzorg.

De mate waarin mantelzorgers zich gesteund en ondersteund voelen 
door de geboden formele en informele support.

UITKOMST 

2015: 8%
2017: 9%

2015: 3%
2017: 3%

2015: 0%
2017: 0%

PM

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Burgerpeiling 2015
Burgerpeiling 2017

Burgerpeiling 2015
Burgerpeiling 2017

Burgerpeiling 2015
Burgerpeiling 2017

PM

CRUCIALE PRESTATIE(S)

Het Sociaal Team en CJG hebben in alle klantsituaties (100%) aandacht 
voor de balans tussen draagkracht en draaglast van de mantelzorger en 
verbinden deze zo nodig en gewenst aan passende ondersteuning.

Het Sociaal Team en CJG houden vinger aan de pols als het gaat om 
de belasting van de mantelzorgers door hierover met hen continu in 
gesprek te blijven.

UITKOMST 

PM

PM

BRON EN JAAR/PEILDATUM

PM

PM

BALANS VOOR MANTELZORGERS

Tabel: Balans voor mantelzorgers

INHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



OVERIGE INFORMATIE

Het aandeel mantelzorgers dat aangeeft zich niet of nauwelijks belast  
te voelen door de mantelzorg.

Het aandeel mantelzorgers dat aangeeft zich enigszins belast te voelen 
door de mantelzorg.

Het aandeel van de bevolking dat mantelzorg verleent aan een gezins- 
of familielid.

Het aandeel van de bevolking dat mantelzorg verleent aan een 
vriend(in).

Het aandeel van de bevolking dat mantelzorg verleent aan een 
buurtbewoner.

UITKOMST 

2015: 54%
2017: 54%

2015: 34%
2017: 35%

2015: 40%, waarvan 17% intensief
2017: 44%, waarvan 18% intensief

2015: 25%, waarvan 5% intensief
2017: 26%, waarvan 4% intensief

2015: 16%, waarvan 2% intensief
2017: 18%, waarvan 2% intensief

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Burgerpeiling 2015
Burgerpeiling 2017

Burgerpeiling 2015
Burgerpeiling 2017

Burgerpeiling 2015
Burgerpeiling 2017

Burgerpeiling 2015
Burgerpeiling 2017

Burgerpeiling 2015
Burgerpeiling 2017

BALANS VOOR MANTELZORGERSINHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



CRUCIALE INDICATOREN

% inwoners dat zich uitgenodigd en gefaciliteerd voelt bij het nemen 
van initiatieven.

Aantal challenges.

Het aantal gebouwen of gebieden in zelfbeheer bij inwoners.

% initiatiefnemers dat aangeeft tevreden te zijn over het samenspel  
met de gemeente bij hun initiatief.

UITKOMST 

PM

PM

PM

BRON EN JAAR/PEILDATUM

PM

PM

PM

PM

CRUCIALE PRESTATIE

De gemeente en haar partners inspireren en nodigen uit tot 
maatschappelijk initiatief.

De route naar ondersteuning (vergunningen, fysieke ruimte, geldpotten, 
beheer, expertise) is helder.

UITKOMST 

PM

PM

BRON EN JAAR/PEILDATUM

PM

PM

OVERIGE INFORMATIE

Inwoners ervaren invloed in de eigen leefomgeving.

Tevreden bewoners over eigen buurt (thuis in de buurt).

Beoordeling Leefbaarheid.

Sociale Kracht.

Sociale samenhang of collectieve zelfredzaamheid: de combinatie van 
cohesie in de buurt en de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt. 

UITKOMST 

74%

7,5

Kerckebosch (7,4), Griffenstein (7.6), Patijn- en Dichtersbuurt (7,6) 
Austerlitz (7,9) , Vollenhove (6,5)

Gemiddeld scoort Zeist een 5,7 voor collectieve zelfredzaamheid. 
De collectieve zelfredzaamheid is lager dan gemiddeld in Vollenhove (4,3). 
In Austerlitz scoren inwoners hier juist hoger op (6,7).

BRON EN JAAR/PEILDATUM

PM

Burgerpeiling 2017

Burgerpeiling 2017

Burgerpeiling 2017

Burgerpeiling 2017

RUIMTE VOOR INITIATIEF

Tabel: Ruimte voor initiatief

INHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



CRUCIALE INDICATOREN

Het percentage cliënten dat zich serieus genomen voelt door de 
medewerker(s) van de  aanbieders/gemeentelijke dienstverleners.

Het percentage cliënten dat samen met de medewerker(s) van de 
aanbieders/gemeentelijke dienstverleners naar een oplossing heeft 
gezocht.

Het percentage cliënten dat vindt dat de medewerker(s) van de 
aanbieders/gemeentelijke dienstverleners hun uiterste best deden  
om hen verder te helpen.

Het percentage jonge cliënten dat vindt dat er goed naar hen is 
geluisterd.

Het percentage ouders/verzorgers dat vindt dat er goed naar hen  
en hun kind is geluisterd.

UITKOMST 

2016: 81,6 % (helemaal) mee eens
12,4% neutraal 
6,0% (helemaal) mee oneens

2016: 69,8 % (helemaal) mee eens
18,6% neutraal 
11,7% (helemaal) mee oneens

2016: 93,7%

2016: 95,8%

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Rapportage clientervaringsonderzoek Wmo 2016 (Zeist, 2017)

Rapportage clientervaringsonderzoek Wmo 2016 (Zeist, 2017)

PM

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd, versie jongeren 2016

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd, versie ouders en verzorgers 2016

CRUCIALE PRESTATIE(S)

Aanbieders/gemeentelijke dienstverleners communiceren in een 
prettige toon en in begrijpelijke taal (taalniveau B1, eenvoudig 
Nederlands).

Medewerker(s) van de aanbieders/gemeentelijke dienstverleners  
voeren goede gesprekken met de cliënten over de benodigde hulp  
en ondersteuning in de thuissituatie, zodat deze zich gehoord en 
gesteund voelen.

UITKOMST 

PM

PM

BRON EN JAAR/PEILDATUM

PM

PM

PRETTIGE BEJEGENING

Tabel: Prettige bejegening

INHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART



CRUCIALE INDICATOREN

Het percentage uitval en mate van doelrealisatie (outcome-indicatoren 
regionale peiling Jeugd, ook toe te passen op Wmo-ondersteuning).

Het percentage cliënten van maatwerkvoorzieningen dat tevreden is 
over de kwaliteit van de geboden ondersteuning.

Het percentage cliënten van maatwerkvoorzieningen dat vindt dat de 
geboden ondersteuning aansluit bij zijn/haar hulpvraag.

Het percentage cliënten van maatwerkvoorzieningen dat zeggenschap 
heeft ervaren bij het zoeken naar oplossingen.

Het percentage cliënten van maatwerkvoorzieningen dat vindt dat het 
netwerk adequaat betrokken is bij het zoeken naar oplossingen.

Het percentage ouders/verzorgers dat van mening is dat er samen met 
hen, hun kind en eventueel andere betrokkenen één plan is gemaakt.

UITKOMST 

PM

2016: 76,4% (helemaal) mee eens
14,8% neutraal 
8,8% (helemaal) mee oneens

2016: 75,7% (helemaal) mee eens
13,5% neutraal 
10,8% (helemaal) mee oneens

PM

PM

Ja: 80,8%
Nee: 13,5%
Weet niet: 5,7%

BRON EN JAAR/PEILDATUM

PM

Rapportage clientervaringsonderzoek Wmo 2016 (Zeist, 2017)

Rapportage clientervaringsonderzoek Wmo 2016 (Zeist, 2017)

PM

PM

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd, versie ouders en verzorgers 2016

 ONDERSTEUNING DIE AANSLUIT

Tabel: Ondersteuning die aansluit

INHOUDSOPGAVE DE SOCIALE WANDELKAART

CRUCIALE PRESTATIES

Medewerker(s) van de aanbieders/gemeentelijke dienstverleners werken 
volgens het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 coördinator (regiehouder).

Medewerker(s) van de aanbieders/gemeentelijke dienstverleners zorgen  
dat de cliënt en zijn netwerk centraal staan.

Medewerker(s) van de aanbieders/gemeentelijke dienstverleners 
benutten ervaringsdeskundigheid van de cliënt en zijn netwerk.

Medewerker(s) van de aanbieder/gemeentelijke dienstverleners sluiten  
aan bij het gewone leven van de cliënt.

UITKOMST 

PM

PM

PM

PM

BRON EN JAAR/PEILDATUM

PM

 
PM

 
PM

 
PM



CRUCIALE INDICATOREN

Bekendheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid van Wijk,- Sociale  
en CGJ teams.

Bewoners ervaren dat zij met hun vraag terecht kunnen op de juiste plek.

UITKOMST 

- 44% 
- 21%
- 30%
- 4,6% helemaal niet mee eens

- 5,8% niet mee eens
- 12,1% neutraal 
- 45,7% eens 
- 31,8% helemaal mee eens

BRON EN JAAR/PEILDATUM

Burgerpeiling 2017

Rapportage clientervaringsonderzoek Wmo 2016 (Zeist, 2017)

CRUCIALE PRESTATIE(S)

De Wijkteams, Sociale Teams en Jeugdteams vangen signalen op  
en zorgen dat bewoners op de juiste plek en bij de juiste persoon  
terecht komt. 

De gemeente en partners geven uitvoering aan de preventiematrix 
(2017) die is opgesteld met het netwerk Sociaal Domein.
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Tabel: Preventie
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 FINANCIËN

Financiën
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Met ingang van 2015 is de gemeente verant-
woordelijk geworden voor nieuwe taken in het  
sociaal domein. Wetgeving waarin deze verant-
woordelijkheid verankerd is, zijn de Jeugdwet, 
Wmo en Participatiewet. Met de komst van deze 
nieuwe taken en verantwoordelijkheden is ook 
extra geld naar de gemeente overgekomen via 
de Integratie Uitkering Sociaal Domein.

Afspraken over de extra middelen
Om het zicht te houden op de (financiële) 
gevolgen en ontwikkelingen binnen het sociaal 
domein en om de beheersing en inzicht te 
versterken heeft de gemeenteraad op 9 september 
2014 ingestemd met een raadsvoorstel waarin een 
set van afspraken is opgenomen om dit te bewerk- 
stelligen. Eén van de belangrijkste afspraken is 
dat de ontvangen gelden voor deze nieuwe taken 
alleen ten goede mogen komen van de taken 
binnen het sociaal domein. Dit heeft geleid tot 
een gesloten systeem. Andere afspraken zijn: 
- De beschikbare middelen vanuit de integratie 

uitkering sociaal domein voor het begrotingsjaar 
2015 te verdelen over jeugdzorg, nieuwe Wmo 
taken en participatie, op basis van de verhouding 
in historische kosten.

- Een budget van 5% van de beschikbare middelen 
per decentralisatie beschikbaar te stellen voor 

innovatie dat moet leiden tot kostenreductie  
en of verhoging van de klanttevredenheid.

- 4% van de beschikbare middelen per 
decentralisatie aan te houden als onvoorzien. 

- Direct in 2015 te starten met het opmaken van 
de tussentijdse balans, waarin de beschreven 
onderwerpen aan de orde komen.

- Instemmen met de voorgestelde risicoverdeling bij 
tegenvallers tussen de individuele decentralisaties.

Daarnaast is afgesproken dat overschotten en 
tekorten op het sociaal domein verrekend worden 
met de reserve Sociaal Domein. 

In november 2016 is besloten het gesloten 
systeem uit te breiden met de overige budgetten 
die beschikbaar zijn voor de uitvoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en de budgetten 
voor het Centrum voor Jeugd en Gezin en de 
toegang. 

In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat 
de begrote en werkelijke bedragen waren van de 
taken binnen het gesloten systeem.

 2015 2016 2017 2018

Begroot 34,3 mln. 40,8 mln. 40,3 mln. 61,0 mln.

Werkelijk 25,9 mln. 35,4 mln. 38,5 mln.

De verschillen tussen de diverse jaren worden 
veroorzaakt door enerzijds het raadsbesluit om 
het gesloten systeem uit te breiden en anderzijds 
door extra ontvangen middelen via de integratie 
uitkering sociaal domein door het rijk. 
De reserve sociaal domein had bij de jaar-
rekening 2017 een saldo van ruim € 17,8 mln. 

2019
Met ingang van 2019 verandert de wijze 
van financiering. De integratie uitkering 
sociaal domein verdwijnt en gaat op in het 
gemeentefonds. Uitzondering hierop zijn:
- Jeugdwet: voogdij i.v.m het woonplaatsbeginsel
- Wmo: beschermd wonen
- Participatiewet: Wsw
Gevolg is dat de overige middelen aan het 
gemeentefonds worden toegevoegd en dat 
ze daardoor deel uitmaken van de reguliere 
verdeling van de middelen van het Rijk. Het 
inzicht in de geldstromen van het sociaal domein 
komt hierdoor te verdwijnen. Dit heeft gevolgen 
voor de houdbaarheid van het gesloten systeem, 
de regionale risicoafspraken jeugd en de voeding 
van de reserve Sociaal Domein. 
Het college heeft aangegeven dat zij bij de 
kadernota 2019 zij met voorstellen wil komen 
hoe met de gevolgen omgegaan kan worden. 



MEEDOEN IN ZEIST
sociale wandelkaart om cruciale prestaties te monitoren  
in het Sociaal Domein in Zeist
Een productie van de Rekenkamer Zeist.

Met dank aan:
Beleidsadviseurs, onderzoekers en management van de gemeente Zeist
Professionals in het Sociaal Domein
7Zebra’s die de totstandkoming van dit product hebben ondersteund

Juli 2018

Colofon




