VISIE OP HET SOCIAAL DOMEIN
Binnen het sociaal domein werken we aan
preventie en bieden we ondersteuning en
hulp aan inwoners in een kwetsbare situatie.
Hierbij richten we ons niet alleen op het
ondersteunen en versterken van het individu,
maar ook op het ondersteunen en versterken
van de gemeenschap.

We willen dat het goed gaat met de inwoners
van Oosterhout. We vinden het belangrijk
dat inwoners een waardevol bestaan kunnen
opbouwen, hierin eigen keuzes kunnen maken
en veerkrachtig zijn wanneer het leven (even)
tegenzit. Met veerkracht worden inwoners
minder snel uit het veld geslagen door de
hobbels in het leven. Zij putten kracht uit
zichzelf en vinden oplossingen in de eigen
directe omgeving. Ze weten ook tijdig aan
de bel te trekken wanneer er meer nodig
is. Dan bieden we vanuit het sociaal domein
ondersteuning en hulp. We stimuleren
verbondenheid en samenredzaamheid. Daarin
zien we de sleutel om welzijn en veerkracht
van inwoners te vergroten.

Met het sociaal domein bedoelen we alles wat we vanuit de gemeente doen op het gebied
van werk, inkomen, welzijn, meedoen, leren, opvoeden en opgroeien op grond van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
Jeugdwet, Participatiewet en de Wet Inburgering (per 1 juli 2021).

Waarom
we bestaan
(permanente
opdracht)

Wat we
willen zijn

Ons
kompas

Wat we
belangrijk
vinden

Wat we
willen doen

•

Proactief: waarbij we erop af gaan als we
zien of signalen ontvangen dat er onder
het oppervlak wat (meer) aan de hand is;

•

Integraal: waarbij we in de samenwerking
effectief te werk gaan om de inwoner snel
de beste combinatie van ondersteuning en
hulp te bieden.

•

Het vergroten van welzijn en welbevinden
van inwoners;
Het verrijken en versterken van de sociale
basis;
Preventie in de vorm van vrij toegankelijke
vormen van ondersteuning en hulp,
zodat zo veel mogelijk wordt voorkomen
dat problemen ontstaan of groter en
complexer worden;
Het verminderen van de druk op de nietvrij toegankelijke voorzieningen.

•
•

Bij het bieden van ondersteuning en hulp aan inwoners draait het om:
EIGEN KRACHT
Met oog voor de
cognitieve vaardigheden
van en mentale
belasting bij de inwoner.

DE KRACHT VAN DE
DIRECTE OMGEVING
Met aandacht voor de
collectieve opdracht voor het
versterken van de sociale basis.

Verbondenheid verwijst naar een situatie
waarin mensen elkaar kennen, begaan zijn
met elkaar en naar elkaar omkijken.

BETEKENISVOL MEEDOEN
IN DE SAMENLEVING

•

Waarbij we actief samen
met de inwoner de kansen,
mogelijkheden en toegevoegde
waarde van de te zetten stappen
op de participatieladder
verkennen.

Samenredzaamheid verwijst naar een
situatie waarin mensen elkaar de helpende
hand bieden als dat nodig is

Een samenleving met een sterk gevoel van onderlinge verbondenheid en samenredzaamheid heeft een rijke sociale basis.
De sociale basis bestaat uit de sociale verbanden en informele netwerken tussen inwoners.
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