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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Welzijn is een gevoel van welbevinden, door sommigen ook wel 

beschreven als geluk. 

Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed met 
een persoon gaat. In de economie gaat welzijn over de mate waarin de mensen hun 
materiële en immateriële behoeften bevredigd achten. Economische groei zorgt er niet 
voor dat ook het welzijn van de mensen evenveel stijgt, want bij een stijging van de 
welvaart staat het niet vast dat ook het welzijn groeit. Naast de welvaart spelen namelijk 
ook andere factoren, zoals gezondheid, vrijheid en vriendschap, een rol bij welzijn. 
 
Het doel is om een zo sterk mogelijk maatschappelijk veld te creëren in Ridderkerk. 
Hiervoor is o.a. een beleidskader nodig, dat de te onderscheiden onderdelen in een 
logische verhouding tot elkaar plaatst, zodat we gebruik kunnen maken van een 
maximale synergie. Daarnaast moet dit beleid de omslag van zorg naar welzijn 
faciliteren. Als resultaat biedt dit kader dan een toetsingskader voor nieuwe initiatieven.  
 
Het gaat hierbij om het bepalen van ambities en deze te koppelen aan netwerken. Uit 
het coalitieakkoord komen onderstaande ambities naar voren: 
 

1. We willen de beweging maken van ‘zorg verlenen’ naar ‘versterken van de 
eigen kracht en het eigen netwerk van inwoners’. Dat doen we samen met onze 
partners in de wijkteams.  

2. Wij gaan de komende periode samen met de wijkoverleggen, wijkideeteams, 
buurtpreventies, platforms en kerken in de verschillende wijken op zoek naar 
nieuwe vormen van verantwoordelijkheid delen. Dat doen we onder andere 
door middel van versterking van het programma “Thuis in de wijk”.  

3. De veranderingen in de zorg vragen de komende periode nog meer van 
mantelzorgers en aan inzet van vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat zij 
zich gesteund voelen. 

4. Wij zijn trots op de Ridderkerkse vrijwilligerscultuur en prijzen ons gelukkig dat 
die cultuur er is; we willen daarin investeren. Wij dringen ons daarbij niet op om 
zaken over te nemen, maar stimuleren en ondersteunen waar dat nodig is of 
gewenst wordt. 

 
Uit het collegeprogramma: 

 Vernieuwing afspraken met S&W over ondersteuning vrijwilligers; 

 We houden de zorg betaalbaar, door als gemeente de inzet van vrijwilligers en 
mantelzorgers te ondersteunen en te faciliteren.  

 Onderzoek naar pasjessysteem voor minima, mantelzorgers en vrijwilligers  
 
Het welzijnskader is primair gericht op volwassenen. Samen met het jeugdbeleid moet 
dit een totaalbeeld geven. Sleutelwoorden zijn hierbij zelfredzaamheid, 
samenredzaamheid en sociale samenhang. Bij samenredzaamheid wordt gedoeld op 
zelfredzaamheid ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers. Vrijwillige inzet is van 
wezenlijk belang om de sociale samenhang te versterken. Voor mantelzorgers is het 
van belang dat zij zich gewaardeerd voelen en tijdig ondersteuning kunnen krijgen. 
 
Om de maatschappelijke participatie te behouden of te versterken hebben we belang bij 
een sterke infrastructuur op het gebied van 0

de
 en 1

ste
 lijns zorg- en welzijnsdiensten. 

Wij willen samen met onze partners een versterking en verbinding van de 0
de  

en 1
ste

 lijn 

 



   

(verbinding tussen informeel en formeel) waardoor en maatwerk geleverd kan worden 
en het beroep op individuele voorzieningen kan worden verminderd of worden 
uitgesteld.  
 
Bij de 0

de
 lijn gaat het o.a. om het versterken van sociale netwerken, de ondersteuning 

van mantelzorgers en vrijwilligers. Bij de 1
ste

 lijn gaat het om ondersteuning die 
eenvoudig, met zo weinig mogelijk regels en protocollen georganiseerd kan worden. 
Daar waar de ondersteuning relatief eenvoudig kan worden georganiseerd, zullen wij 
dat dan ook doen. Een goede benutting van 0

e
 en 1

e
 lijn speelt een cruciale rol in het 

verminderen van (de doorverwijzing naar) duurdere 2
e
 lijns zorg en is daarom 

noodzakelijk om welzijn, gezondheidszorg en langdurige zorg financieel duurzaam aan 
te kunnen blijven bieden. Op deze manier kunnen wij onze burgers in brede zin blijven 
ondersteunen bij het behouden van hun zelfredzaamheid en/of hun maatschappelijke 
participatie wanneer een beperking dat bemoeilijkt.  
 
Steeds meer kwetsbare inwoners blijven langer thuis wonen als gevolg van veranderd 
rijksbeleid. Denk hierbij aan inwoners met dementie, verstandelijke beperkingen en 
psychiatrische problematiek. Hierin ligt zeker een opgave voor welzijnsondersteuning, 
die zo dicht mogelijk bij de inwoner georganiseerd dient te worden. 
 
De inhoud van de nota moet houvast bieden voor ontwikkelingen op de ambities. 
Tevens moeten per onderwerp de rollen aangegeven worden, wie is waarvan en waar 
ligt verantwoordelijkheid (zowel van de gemeente als van de andere 
belanghebbenden).  
  
De rol van de overheid is aan het veranderen. Uitspraken als ‘de overheid doet minder, 
de maatschappij doet meer’, ‘van overheid naar ‘onderheid’, ‘van onderdanen naar 
bovendanen’, ‘van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie’ lees je overal. Maar wat 
kunnen we daarmee? We willen in íeder geval betrokkenheid, oog voor de belangen 
van ‘de ander’ en meer draagkracht voor de dingen die in onze Ridderkerkse 
samenleving nodig zijn. Ridderkerk dragen we immers sámen! In de Ridderkerkse 
samenleving helpen we elkáár om het góed te doen! 
Voorheen bepaalde de gemeente de koers, nu is dit in samenspraak met alle partijen in 
het veld en met een gedeelde verantwoordelijkheid. Tevens ontstaat er ruimte voor 
nieuwe initiatieven als het “Right to challenge”. In het welzijnskader zal dit uitgewerkt 
gaan worden. 

 
 
wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Om een gedragen en samenhangend welzijnsbeleid vorm te geven dient een 
projectgroep gestart te worden. Hierbij zijn in ieder geval betrokken de 
beleidsambtenaren belast met vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid en de 
accounthouders van beide welzijnsorganisaties. Daarnaast wordt een denktank 
geformeerd van een aantal vertegenwoordigers uit het veld. 
Tijdens het proces van beleidsontwikkeling gaan we nauw samenwerken met het Wmo-
burgerplatform. In 2014 heeft deze haar duidelijke visie op mantelzorg en 
vrijwilligerswerk in Ridderkerk kenbaar gemaakt. 
 
Inhoud nota, op thema niveau: 



   

 
waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

Op deze verschillende deelgebieden worden maatregelen genomen, projecten opgezet, 
en initiatieven ontwikkeld. Een sluitende welzijnsketen is nodig om doelgroep 
overstijgend te werken en samenhang te creëren.  
 
In het collegeprogramma staat vermeld: wij willen de beweging maken van zorg 
verlenen naar versterken van de eigen kracht en het eigen netwerk van inwoners, 
eventueel gecombineerd met zorg. De rol van de overheid is aan het veranderen, 
waarbij preventie steeds belangrijk wordt. Wij willen staan aan de voorkant van het 
probleem en niet aan de achterkant van de oplossing. 
 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

- Veranderende rol van de overheid (afbakening taken en verantwoordelijkheden) 
- Decentralisaties, nieuwe taken van de gemeente 
- De gemeente Ridderkerk heeft momenteel geen actueel welzijnskader. 
- Diverse opdrachten: visie vrijwilligerswerk, arbeidsmarkt, jeugdzorg en bewegen, 

afspraken raamovereenkomst stichting sport en welzijn. 
- De vraag van het Wmo-burgerplatform om beleid te ontwikkelen op informele zorg. 
 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 
 
 
 

De rol van de overheid is aan het veranderen. Burgers, maatschappelijke partners, 
ondernemers en andere instellingen worden steeds meer betrokken bij 
maatschappelijke vraagstukken en het oplossen hiervan. Als gemeente moeten wij een 
kader schetsen, waarbij we niet vanzelfsprekend overal zelf verantwoordelijk voor zijn. 
In de nota moet duidelijk aangegeven worden waar wij als gemeente wel en niet van 
zijn.  
 
Tevens wordt in dezelfde periode het jeugdbeleid ontwikkeld. Belangrijk is een goede 
afstemming zodat er een totaalbeeld ontstaat. 
 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

We spreken nadrukkelijk van een visiedocument. We willen een kapstok bieden voor de 
verschillende onderwerpen.  
 
 

planning Startnotitie opstellen juni 2015 Juni 2015 

Startnotitie aanbieden bij het college ter vaststelling juli 2015 Juli 2015 

Formeren werkgroep: trekker: Joselien Simons 
Leden: Jeanet van Vliet, Marjoleine Wezemer, Liedeke Verburg 
 
Intensief betrekken van Sport en Welzijn, Karaat en het Wmo-
burgerplatform bij de ontwikkeling van het welzijnskader. 

Juli 2015 

Inspiratiesessie Raad organiseren: september 2015 September 2015 

Aanhaken Ideeëndag om op deze manier input op te halen (via 
Ankie Feldbrugge): september 2015 

September 2015 

Nota Integraal Welzijnskader aanbieden bij college ter Oktober 2015 



   

vaststelling oktober 2015 

Nota Integraal Welzijnskader aanbieden bij raad ter vaststelling 
december 2015 

December 2015 

 

wie doet er mee?  
(participatie) 

Na het vaststellen van de startnotitie gaan we een project- cq werkgroep formeren. 
Tijdens een interne brainstorm hebben we een eerste actoren analyse geschetst. We 
hebben met een breed palet aan stakeholders te maken en hierop moet het 
participatietraject ook worden ingericht. 
 
Eerste actorenanalyse: 
 

 
communicatie Tijdens het ontwikkelen van de kadernota wordt een interactief proces ontwikkeld. 

evaluatie Een visienota richt zich op (middel)lange termijn doelen. Per doel zal bekeken worden 
wie er een rol speelt bij het realiseren van het doel. Dit kan de gemeente zijn maar ook 
een van de partners. Door alle doelen te meten houdt de gemeente de regie. 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

We gaan een visienota opstellen, hierbij is input van de inhoudelijk betrokken ambtelijk 
adviseurs essentieel. Het oprichten van een project/ werkgroep is hierbij een vereiste.  
Deze nota wordt nadrukkelijk vormgegeven samen met betrokken partijen uit het veld 
en burgers. Hiervoor zal een ontwikkelgroep in het leven geroepen worden. 

 
heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

 
Intern: vanuit domein maatschappij is behoefte aan een overkoepelende visie, waar 
nieuwe (beleids)ontwikkelingen aan opgehangen kunnen worden.  
 
Bestuurlijk: in het collegeprogramma is opgenomen dat er een visie op welzijn moet 
komen binnen de bestaande budgetten. Hierbij wordt ook het vrijwilligers- en 
mantelzorgbeleid meegenomen.  
Bestuurlijk verantwoordelijke is wethouder Tineke Keuzenkamp.  

 
 
 
Opsteller startnotitie: Martin van Wanrooij   Datum: 1 juli 2015 
Trekker ontwikkeling welzijnskader: Joselien Simons 
 
Ambtelijk opdrachtgever: Marjan Blom 
Bestuurlijk opdrachtgever: wethouder Tineke Keuzenkamp 
(beslisser-s): gemeenteraad 


