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Context
We werken met elkaar aan een samenleving waar iedereen kan 
meedoen en omkijkt naar elkaar. Dat is nodig in onze complexe 
samenleving waarin niet iedereen zonder ondersteuning kan.

Er is een spanning tussen wat we willen, kunnen en soms moeten in 
de zorg voor elkaar. Gemeente en partners werken daarom samen 
aan opvoeden en opgroeien, participatie en integratie, wonen en 
zorg, welzijn en samenleving, gezondheid en veiligheid. 
Aandacht voor preventie is belangrijk. Want 
voorkomen is beter dan genezen. En ook passende 
hulp en ondersteuning is van belang. Er is daarbij 
aandacht voor betaalbaarheid; een extra reden 
om in te zetten op preventie. De gemeente is 
een partner in de dorpen en de stad. 

In het Sociaal Domein is inmiddels de 
werkwijze dat de netwerkpartners met 
elkaar de vraagstukken aanpakken. 
Ontmoetingen zijn van belang geweest en 
zullen dat blijven voor een verdere verdieping 
op de vraagstukken. 

Doel

Inwoners van Molenlanden ontmoeten en 
zien om naar elkaar. Alle inwoners nemen 
volwaardig deel aan de samenleving.  

Er zijn geschikte woonvormen aanwezig voor 
inwoners die nabijheid of ondersteuning nodig 
hebben. De gemeente werkt integraal en zonder 
schotten; de wetten, regels en geldstromen binnen 
het sociaal domein zijn geen belemmering in de 
benodigde ondersteuning. In Molenlanden groeien 
kinderen veilig en gezond op, krijgen passende hulp 
en ondersteuning voor jeugd en gezin is optimaal. We 
werken samen actief aan een gezonde leefstijl en het 
zinvol mee kunnen doen in de samenleving. We willen 
eenzaamheid en armoede voorkomen. Inwoners met 
een beperking kunnen volwaardig deelnemen aan 
de samenleving. We zorgen samen voor onze familie, 
vrienden en buurtgenoten die dat nodig hebben.



Concreet:
 • Is er meer inzicht in hulpvragen en ondersteuningsbehoefte van 

inwoners.
 • Is er meer inzet op preventieve hulp met het streven naar minder 

zware (jeugd)hulp.
 • Wordt (jeugd)hulp zoveel mogelijk dichtbij huis georganiseerd.
 • Hebben meer inwoners een gezonde leefstijl waarbij 

gezondheidsverschillen op sociaal, fysiek en emotioneel gebied 
tussen inwonergroepen zijn kleiner.

 • Zijn minder inwoners eenzaam of leven onder de armoedegrens.
 • Hebben meer inwoners goede sociale contacten, werk of zinvolle 

daginvulling.
 • Zijn er geschikte woonvormen voor verschillende doelgroepen 

inwoners die ondersteuning nodig hebben.
 • Passen we het VN-verdrag voor mensen met een beperking toe.

Inspanningen

 • Hulpvragen en ondersteuningsbehoefte van inwoners verder 
in beeld brengen. Beter ontsluiten en versterken van hulp en 
ondersteuning.  

 • Actieprogramma ‘Onze Kinderen Nabij’ uitvoeren. Daaronder valt: 
Organiseren van preventief aanbod voor de doelgroep -9 maanden 
tot 4 jaar, uitvoeren van het Programma Kansrijke start, verbeteren 
samenwerking met huisartsen en andere (professionele) verwijzers 
en ontschotting van budgetten en regels in hulp en ondersteuning. 

 • Overgang jeugdhulp naar Wmo versterken van voor de groep 
16-23 jaar. 

 • Gezonde leefstijl ontwikkelen; onder andere door stimuleren en 
ondersteunen gezonde scholen en kantines.   
Kinderen van Molenlanden vinden het belangrijk om 
van scholen en sportkantines een gezonde omgeving te 
maken! Bekijk ook ‘themakaart Kids’ 

 • Inzet op gezonde leefomgeving. We haken 
hierbij aan op de doelen uit de Omgevingswet.  
Door slim om te gaan met ons gebied, werken 
we aan een gezondere leefomgeving!  

 • Verminderen van sociaal isolement en eenzaamheid door 
het versterken van activerings- en ontmoetingsmogelijkheden, 
het faciliteren van welzijnsverenigingen en welzijnsactiviteiten 
en Huizen van de Waard/ Dorpskamers. Dit doen we door het 
actieplan eenzaamheid uit te voeren. Door de Coronatijd merken 
we dat dit thema extra aandacht vereist. 

 • Lokale participatieprojecten. Vergroten van het bereik van deze 
projecten (zoals ‘Jij bent in beeld’ en het lokaal actieplan voor 
laaggeletterdheid). 
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Netwerk
Belangrijke samenwerkingspartners: Sociaal Loket en Sociaal Teams 
Molenlanden, Stichting Jeugdteams ZHZ, Serviceorganisatie Jeugd 
ZHZ, Dienst Gezondheid & Jeugd, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, 
Avres, zorgboeren, scholen, kinderopvang, Peuterspeelzaalwerk, 
Samenwerkingsverbanden Onderwijs, Jeugd- en Jongerenwerk, 
Stichting Welzijn en welzijnsorganisaties, Huizen van de Waard en 
Dorpskamers, GiGa, betrokken inwoners, dorps- en adviesraden, 
bibliotheken, maatschappelijke organisaties en kerken, 
regiogemeenten, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven.

 • Agenda inclusieve samenleving opstellen als uitvoering van het 
VN-verdrag. Ook in Molenlanden moet namelijk iedereen mee 
kunnen doen. We implementeren deze met lokale partners, zoals 
adviesraden en VN-partners. Ook geven we een vervolg aan de 
inzet voor een meer inclusieve samenleving voor LHBTI’ers.  
Kinderen denken graag mee over verbeteringen bij 
bijvoorbeeld speeltuinen en verenigingen. Ook willen ze 
activiteiten organiseren voor mindervaliden. Bekijk ook 
‘themakaart Kids’ 

 • Sociale gevolgen van corona in het oog houden, zoals jongeren 
met een leef- en leerachterstand, kwetsbare ondernemers en 
mensen met chronische (corona)klachten. Het belang van een 
sociale infrastructuur (locaties en mensen) is daardoor extra 
belangrijk.  

 • Actieplan armoede tot uitvoering brengen.

Zie ook

 • Ondersteuning mantelzorgers. Doorlopende aandacht voor 
betere ondersteuning en inzet op voorkomen van overbelasting.  

 • Huisbezoeken brengen aan ouderen. 

 • Zelfredzame samenleving. Stimuleren van ideeën van inwoners 
die bijdragen aan een zelfredzame samenleving. 

 • Woonzorgvisie. Gemeente voert onderzoek uit om de behoefte 
aan verschillende vormen van wonen met zorg in kaart 
te brengen door het opstellen van een Woonzorgvisie. 
Met deze visie formuleren we inspanningen en toetsen 
we of we medewerking verlenen aan de realisatie van 
nieuwe woonzorginitiatieven.   
Met slimme bouwplannen, kunnen we tegelijkertijd 
voorzien in woon- en zorgbehoeftes! 

 • Stimuleringsregelingen (bijvoorbeeld de rijksregeling ‘Samen 
Langer Thuis’) onder de aandacht brengen van partners en 
initiatiefnemers. 

 • https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma
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