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Procesvoorstel

In het kort

Preventie als
basis voor het
Sociaal Domein

Procesvoorstel

• Doel: Met de samenleving invulling
en uitvoering geven aan preventie
• Resultaat: Eind 2022 ligt er een
gezamenlijke visie op preventie: Het
preventieplan 2023-2027.
• Wat verstaan we onder preventie:
o Primair: Voorkomen van
problemen
o Secundair: Vroegsignalering
van problemen
o Tertiair: Voorkomen van
herhaling van problemen

Preventie als kapstok voor
ontwikkelingen in het sociaal domein
Preventie is een van de belangrijkste thema’s om toekomstgericht samen te werken aan een gezonde
samenleving waarin een hoog welbevinden ervaren wordt. Van inwoners wordt verwacht dat ze zoveel
mogelijk zelfredzaam zijn, minder afhankelijk van overheidsvoorzieningen. Door in te zetten op
preventie bieden we inwoners de ondersteuning om zoveel mogelijk zelfstandig in de maatschappij
mee te doen. Daarnaast blijft er een gemeentelijk vangnet van voorzieningen beschikbaar voor
degenen die hulp nodig hebben.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken binnen het sociaal domein: Jeugd, Wmo,
Participatie, Gezondheid, Onderwijs, Sport & Cultuur. Sinds de decentralisaties van 2015 zien wij
steeds meer complexere (zorg)vragen op ons afkomen en stijgen de kosten binnen het sociaal domein.
Om kwalitatief hoogwaardige zorg toegankelijk en betaalbaar te houden is er een omslag nodig.
Wat verstaan we onder preventie
We maken onderscheid tussen 3 vormen van preventie:
1. Primaire preventie Het voorkomen van problemen of ongewenste situaties
2. Secundaire preventie Vroegsignalering / problemen of ongewenste situaties in een zo vroeg
mogelijk stadium opsporen om verergering te voorkomen
3. Tertiaire preventie Voorkomen van herhaling van problemen of ongewenste situaties
Wij zien preventie als de kapstok voor alle ontwikkelingen in het sociaal domein.
Een visie op preventie is de basis voor toekomstige beleidsvoorstellen met concrete acties zichtbaar
voor de samenleving.

Inleiding

“Voorkomen dat een probleem ontstaat
is beter dan achteraf een probleem
moeten oplossen”

Signalen omzetten in acties
Begin 2021 zijn er door de wijkverpleegkundige en de preventiemedewerker van het Dorpsteam
signalen opgehaald uit de praktijk. Deze zijn in mei aan u gepresenteerd. Op basis van deze signalen is
onze preventiemedewerker bezig met het leggen van verbindingen tussen partners en het uitzetten
van laagdrempelige acties. Parallel hieraan willen we met dit procesvoorstel preventie neerzetten als
de basis voor het Sociaal Domein. We bewandelen hiermee 2 wegen/trajecten:

1. Meerjarenperspectief – met de samenleving invulling en uitvoering geven aan preventie:
Het beleidsteam Sociaal Domein ziet preventie als een van de belangrijkste thema’s om
toekomstgericht samen te werken aan een gezonde samenleving waarin een hoog welbevinden
ervaren wordt. Kwantificeren van de effecten van preventie is lastig, maar de algemene perceptie
op preventie stelt dat er winst en voordelen te behalen zijn met preventie als het in samenhang
georganiseerd wordt en aansluit op de initiatieven vanuit de samenleving*. In dit voorstel schetsen
wij een proces waarbij we met de samenleving tot een gedragen visie op preventie komen.
2. Korte termijn: Onze preventiemedewerker legt verbindingen tussen mensen en partijen in het
maatschappelijke veld. Hij gaat aan de slag met laagdrempelige acties op verschillende thema’s
(o.a. eenzaamheid, jongerenactiviteiten en bewegen).

Waar staan
we nu?

*
‘Al met al kunnen we stellen
dat alle onderzochte typen
van welzijnswerk (wijkteams,
collectieve interventies,
schuldhulp, jongeren- en
ouderenwerk, sociaal
ondernemerschap)
kunnen bijdragen aan het
vergroten van de kwaliteit
van leven en het besparen
van kosten. Hierbij kwam
herhaaldelijk naar voren dat
de verschillende typen
welzijnswerk
elkaar aanvullen en
versterken.’
‘Gemeenten dienen een volwaardig en uitgebalanceerd
preventieschil te creëren. Een pot met subsidie is dus niet genoeg,
maar er moet coördinatie en constante samenspraak met de
gemeente zijn.’

Van buiten naar binnen werken

Procesvoorstel

- Een gezamenlijke visie op preventie -

De veranderende rol van de overheid vraagt steeds meer om samenwerking met inwoners en het
faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Het principe ‘Van buiten naar binnen werken’ sluit aan
op onze strategische visie en de wens van de gemeenteraad. We gaan dit als volgt doen:
1.

2.
3.

We organiseren sessies met inwoners en partijen uit het maatschappelijke veld om te horen
welke wensen er zijn en gezamenlijk ambities en prioriteiten te bepalen. Door inwoners en
partijen in een vroegtijdig stadium te betrekken verwachten wij het draagvlak te vergroten.
De opgehaalde wensen, ambities en prioriteiten worden vertaald naar een gezamenlijke visie op
preventie. Deze gemeenteraad stelt deze gezamenlijke visie vast.
Het college maakt i.s.m. maatschappelijke partners een uitvoeringsagenda passend bij de visie.

Boekel werkt samen - Van buiten naar
binnen
•
Werken aan gezamenlijke doelen
•
Werken aan vraagstukken op basis van
gelijkwaardigheid en vertrouwen
•
Flexibel en wendbaar, omarmen van
complexiteit, risico's en onzekerheden

Planning
•Akkoord op het procesplan
Begin 2022

•Sessies met inwoners en partijen uit het
maatschappelijk veld
Q2-Q3 2022 •Input vertalen naar gezamenlijke visie

Q4 2022

•Gezamenlijke visie vaststellen door de
gemeenteraad

•Uitvoeringsprogramma vaststellen door college
Q1 2023

Wie worden betrokken bij dit plan?

Projectteam
• Ambtelijk projectleider
• Externe procesbegeleider
• Beleidsambtenaren Sociaal Domein
• Preventiemedewerker

Procesvoorstel

Belanghebbende partijen /
deelnemers:
• Samenleving / inwoners
• Maatschappelijke organisaties
oProfessioneel
oVrijwillig
• Dorpsteam Boekel
• Preventiemedewerker
• Medewerkers Sociaal Domein
• Adviesraad Sociaal Domein

Gemeenteraad: Uitkomsten van de sessies met inwoners en maatschappelijke
organisaties worden tijdens een opiniërende commissie of thema avond gedeeld. Deze
uitkomsten vormen de input voor de vertaling naar een gezamenlijke visie op preventie.

Budget
Externe procesbegeleiding: Voor de organisatie van de
diverse sessies met inwoners/partners/belanghebbende
willen we een externe begeleider inhuren. Door expertise in
te zetten bij het gebruik van werkvormen en in te zetten op
heldere communicatie kunnen we de opbrengst van het
participatieve traject met inwoners en belanghebbende
verhogen. De externe procesbegeleider is de aanjager van
het traject zorgt voor continuïteit en focus gedurende het
proces. Op basis van de ervaringen met eerdere begeleide
visietrajecten verwachten wij hiervoor €25.000,- nodig te
hebben.
We vragen de gemeenteraad €25.000,- beschikbaar te stellen
voor de procesbegeleiding om te komen tot een gezamenlijke
visie op preventie.

Preventie als
basis voor het
Sociaal Domein

Hoe nu verder?
Goedkeuring op proces
door Gemeenteraad
•Vormen projectgroep
•In beeld brengen
stakeholders
•Opdrachtomschrijving
externe
procesbegeleiding +
opdrachtgunning
•Inventarisatie
voorbeelden
preventieplannen /
akkoorden

Input ophalen uit de
samenleving
•Werksessies met
samenleving en
stakeholders
•Ophalen in de wijk
•Betrekken
maatschappelijke
organisaties:
o Professioneel
oVrijwillig

Opstellen visie op
preventie
•Input verwerken tot
speerpunten en visie
•Maatschappelijke
partners medeeigenaar maken van de
visie
•Terugkoppeling naar
onze samenleving
•Vaststellen en vertalen
naar een
uitvoeringsplan 20232027
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Door in te zetten op preventie kunnen
hulpvragen voorkomen worden. In
samenwerking met inwoners en
maatschappelijke partijen werken we aan het
versterken van het voorliggende veld.
Opgave: Toekomstgericht samenwerken aan een
gezonde samenleving waarin een hoog
welbevinden ervaren wordt.

