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De afgelopen periode hebben we met 

elkaar veel energie gestoken in het 

inrichten en steeds opnieuw bijstellen 

van een geheel nieuw stelsel voor zorg 

en ondersteuning. Een tijd waarin de 

bestuurlijke en financiële verantwoordelijk 

van de gemeente groeide en tegelijkertijd 

de rol van de gemeente zich ontwikkelde 

van het bepalen van het beleid naar het 

samen met partners leren en ontwikkelen.   

We kijken met trots terug op de jaren 

achter ons. Het fundament is gelegd, 

samen met partners en inwoners blijven 

we werken aan de gewenste transformatie 

van het sociaal domein. We houden 

samen vast aan de ingezette koers voor 

een sociaal sterke en gezonde stad, waarin 

iedereen meedoet en de jeugd perspectief 

heeft op een fijne toekomst. 

We investeren in de sociale verbondenheid 

in wijken en dorpen en zetten stevig in op 

het vergroten van kansen voor inwoners. 

De menselijke maat blijft daarbij het 

uitgangspunt, want iedereen is anders 

en iedere situatie vraagt om een andere 

aanpak of een andere oplossing.  

We voeren deze transformatieagenda 

samen uit met onze partners binnen 

het sociaal domein op basis van deze 

gedeelde visie. De verhalen en ervaringen 

van inwoners vormen voor ons de kern 

van het samen leren en ontwikkelen aan 

het stelsel voor zorg en ondersteuning. 

We presenteren u een agenda die richting 

geeft aan de transformatie van het sociaal 

domein in Roosendaal. Veel inspiratie en 

leesplezier!

Namens het college van burgemeester 

en wethouders,

Klaar Koenraad

Wethouder Transformatie sociaal domein 

(coördinerend)

Voorwoord
 

Voor u ligt de Transformatieagenda 2019-2022, een vervolg op de 
VeranderAgenda uit 2015. In 2015 stonden we aan het begin van een 
grote verandering, waarvan we de impact nog moeilijk konden duiden. 
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 Inleiding
 

1.1 Aanleiding 

Het is vier jaar geleden dat de decentralisaties in het sociaal domein 
in 2015 zijn doorgevoerd. Het is vier jaar geleden dat de gemeente 
verantwoordelijk werd voor het volledige domein jeugd en de 
gemeente er taken bij kreeg op het gebied van Wmo en participatie. 
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De gedachte achter deze decentralisaties 

was dat gemeenten vanuit een bredere 

verantwoordelijkheid in het sociaal do-

mein beter in staat zijn om de ondersteu-

ning aan kwetsbare inwoners te organise-

ren. De ambitie van Roosendaal was om 

ondersteuning vanuit de directe leefwereld 

van inwoners vorm te geven, te normali-

seren in plaats van te problematiseren en 

uit te gaan van iemands mogelijkheden in 

plaats van iemands beperkingen. 

De periode van transitie is voorbij. Het 

nieuwe stelsel voor zorg en ondersteu-

ning is geïmplementeerd en staat. Taken, 

rollen en verantwoordelijken zijn belegd. 

Systemen en processen zijn ingericht. 

Netwerken krijgen steeds meer vorm. De 

fase van transformatie is in volle gang en 

vraagt onze continue aandacht. Nu, na 

vier jaar, is een natuurlijk moment om visie 

en uitgangspunten weer tegen het licht te 

houden, te onderzoeken waar we staan, of 

op onderdelen bijstelling nodig is en welke 

veranderopgaven de transformatie voor de 

komende jaren kleur geven.

1.2  Doel van de agenda

Deze Transformatieagenda actualiseert de 

beleidskaders, vastgelegd in de volgende 

documenten:

> Roosendaal, Stad van de menselijke 

maat, november 2013

> Decentralisaties in sociale samenhang, 

november 2014

> Gebundelde kracht, VeranderAgenda 

sociaal domein, november 2015

> Raadsvoorstel Investeren in het voorlig-

gend veld, juni 2016

Nieuwe bestuurlijke ambities, speerpunten 

en relevante ontwikkelingen worden ver-

taald en (opnieuw) verankerd in beleid. In 

dit document stellen we doelen voor de 

(midden) lange termijn, met 2030 als ho-

rizon. We zien het sociaal domein daarbij 

zoveel mogelijk als één geheel en niet als 

een verzameling van losse beleidsvelden. 

Door integrale speerpunten bevorderen 

we de samenhang tussen verschillende 

beleidsvelden en interacties tussen het 

sociaal domein met bijvoorbeeld het Me-

disch -, Woon-, en Veiligheidsdomein.

Doel van de agenda

Door integrale speerpunten 
bevorderen we de samenhang tussen 
verschillende beleidsvelden
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Beleidsmatig

De beleidsdocumenten en ontwikkelingen, 

waarvan de uitgangspunten en ambities 

relevant en nog steeds actueel zijn:

> Bestuursakkoord 2018-2022; Roosen-

daal, Duurzaam, Sterk & Aantrekkelijk

> Naar een Gezond en Veerkrachtig 

Roosendaal, Ambitienota Lokaal Ge-

zondheidsbeleid 2018-2030

> Het handhavings- en preventieplan 

alcohol 2018-2021

> Regionaal Beleidskader Zorg voor 

Jeugd 2018-2021, Koersvast op weg 

naar verbinden

> Regionaal Beleidsplan ZWB 2019-2021, 

Meer focus op Veiligheid

> Lokale Jeugd en Onderwijsagenda

> Lokale arbeidsmarktagenda

>  Cultuurbeleid

> Visie sport en bewegen

> VN Verdrag, gelijk rechten voor perso-

nen met een handicap

> Landelijk actieprogramma Een tegen 

eenzaamheid

> Nieuwe wet Inburgering (in ontwikke-

ling en verwacht medio 2020)

> Landelijk Koploperproject Clientonder-

steuning 2019-2020

Financieel

We hanteren de komende jaren een re-

alistische en uitdagende begroting voor 

het sociaal domein. Uitdagend, omdat er 

voor diverse onderdelen een opgave ligt 

om de taken ook daadwerkelijk binnen 

het geraamde budget uit te voeren. Rea-

listisch en haalbaar, omdat er voldoende 

mogelijkheden zijn om dit voor elkaar te 

krijgen. In de meerjarenbegroting 2019 zijn 

deze principes voor het sociaal domein al 

gehanteerd. Jaarlijks, bij het opstellen van 

de begroting en kadernota, houden we de 

(meerjarige) financiële kaders tegen het 

licht en stellen we deze bij als daar aanlei-

ding voor is.

1.4 Totstandkoming

De Transformatieagenda 2019-2022 is 

tot stand gekomen met input van diverse 

partijen.

 

> SAMENwerkconferentie 6 november 

2018

> SAMENwerkconferentie 13 maart 2019

> Raadsinformatiebijeenkomst 27 maart 

2019

Lokale agenda

De decentralisaties voeren we uit in ver-

schillende regionale samenwerkingsver-

banden. Dat blijven we doen. De Transfor-

matieagenda beschrijft de lokale ambities 

en speerpunten in aanvulling op de re-

gionale beleidsplannen voor Jeugd(wet), 

Wmo en Participatie(wet). De Transforma-

tieagenda biedt richtinggevende kaders en 

leidende principes voor lokale uitvoering 

van de afzonderlijke beleidsvelden bin-

nen het sociaal domein. De doelen in de 

Transformatieagenda zijn leidend voor de 

subsidiecontracten vanaf 2020.

Overheid met lef en leiderschap

We beseffen dat de gemeente een sleutel-

rol heeft in het bereiken van de doelstel-

lingen die horen bij de transformatie van 

het sociaal domein. Als gemeente nemen 

we daarom initiatief in het formuleren van 

gezamenlijke doelstellingen en faciliteren 

de realisatie ervan binnen de mogelijkhe-

den die we daarvoor hebben. 

We zijn helder over onze verwachtingen 

en maken hier duidelijke afspraken over. 

Als beleidsregisseur stuurt de gemeente 

op maatschappelijke effecten, de toege-

voegde waarde van uitvoerende partijen, 

kwaliteit, klanttevredenheid, samenwer-

king en innovatie. .

1.3 Context

De Transformatieagenda is opgesteld bin-

nen de volgende context.

Juridisch

De wetten die de belangrijkste juridische 

context vormen voor de Transformatiea-

genda zijn:

> Jeugdwet

> Wmo 2015

> Participatiewet

> Wet Publieke Gezondheid (Wpg)

Financieel

We hanteren de komende jaren een 
realistische en uitdagende begroting voor 
het sociaal domein
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3.1 Visie op het sociaal 
 domein

Missie

Iedereen in Roosendaal, ongeacht leeftijd, 

afkomst, geslacht, geaardheid, opleiding, 

inkomen of beperking heeft volop kansen 

om fijn, veilig en gezond te kunnen leven 

en zich optimaal te kunnen ontwikkelen 

op zijn of haar manier. Roosendaal is een 

stad waar iedere inwoner mee kan doen, 

waar niemand wordt uitgesloten en men-

sen zich veilig voelen. Waar vanuit toleran-

tie en compassie plaats is voor diversiteit, 

waar iedereen erbij hoort en zich geac-

cepteerd voelt.

Visie

We vinden het belangrijk dat mensen zich 

thuis voelen in Roosendaal. Dat mensen 

zich veilig voelen in hun eigen buurt. 

We investeren in vitale en veerkrachtige 

inwoners, die worden gestimuleerd en 

ondersteund om zo lang mogelijk zelf-

standig en naar eigen idee hun leven te 

leiden. Autonomie en eigen regie zijn 

daarbij sleutelbegrippen. We investeren 

in het individueel welzijn en welbevinden 

van mensen. Inwoners die goed in hun vel 

zitten, voelen zich meer betrokken, parti-

ciperen eerder. En dat versterkt de onder-

linge verbondenheid van een sociaal sterk 

en veilig Roosendaal. 

We gaan op een respectvolle manier met 

elkaar om. Oog hebben voor elkaar en een 

helpende hand bieden aan mensen die 

achterop (driegen te) raken, is kenmerkend 

voor de Roosendaalse manier van samen-

leven. We geloven in de kracht van de 

inclusieve samenleving.

Roosendaal, zorgzaam 

en verbindend

2.1 Goed op weg

De visie uit 2015 staat aan de basis van 

de huidige vormgeving van het sociaal 

domein. Afgelopen jaren is er hard ge-

werkt om de het systeem zodanig in te 

richten, dat het in staat stelt om de be-

oogde maatschappelijke doelstellingen te 

realiseren. Hierbij zijn belangrijke stappen 

gezet om een beweging naar voren te 

maken waarin het voorliggend veld is 

versterkt en waarin alleen specialistische 

ondersteuning wordt ingezet op het mo-

ment dat het echt nodig is.

De focus op de eigen kracht en eigen 

verantwoordelijkheid van de inwoner 

met een hulpvraag heeft geleid tot een 

grotere invloed van die inwoner op het 

organiseren en uitvoeren van zorg en 

ondersteuning. Ook is het betrekken van 

het netwerk rondom de inwoner in het 

zoeken naar een oplossing voor de hulp-

vraag gemeengoed geworden. En wordt 

bij vraagverheldering en diagnostiek stan-

daard gekeken naar eventuele belemme-

ringen en/ of aangrijpingspunten op alle 

leefdomeinen, inclusief de invloed van het 

netwerk.

Kortom, het gedachtegoed en de infra-

structuur om de belangrijke beweging 

naar voren de maken is in praktijk ge-

bracht. Met oog op de visie en ambities 

voor de komende jaren trekken we lering 

uit de zaken die goed zijn gegaan, bor-

duren we voort op de ingezette koers en 

stellen we zaken bij daar waar dat nodig is.

2.2 De kenmerken van 
 Roosendaal

Het aantal ouderen zal sterk stijgen in 

Roosendaal: van 3.700 tachtigplussers 

in 2017 naar 8.500 in 2040). Deze groep 

heeft naar verwachting meer zorg nodig 

o.a. omdat hun netwerk wegvalt of onvol-

doende krachtig is. 10% van de inwoners 

tussen de 19 en 65 jaar heeft een hoog 

risico op een angststoornis of depres-

sie. Dit was 4% in 2009. Mensen met een 

angststoornis of depressie ervaren weinig 

regie over het eigen leven, voelen zich 

ongelukkig en eenzaam en ervaren veel 

stress. Eenzaamheid onder inwoners 

neemt toe, ook onder jongvolwassenen. 

21% van de volwassenen heeft moeite 

met rondkomen. 11% van de kinderen 

in Roosendaal groeit op in armoede en 

hebben daardoor minder kansen op een 

goede ontwikkeling.

De werkloosheid daalt. Steeds meer men-

sen zijn aan het werk, maar de groep met 

de grootste afstand tot de arbeidsmarkt 

profiteert niet van het economisch herstel. 

We willen voorkomen dat deze mensen 

verder achteropraken, de verbinding ver-

liezen en geïsoleerd raken. Het verschil 

tussen arm en rijk lijkt groter te worden en 

hangt vooral samen met opleidingsniveau 

en werkt door in leefstijl en gezondheid. 

In de (thuis)zorg zien we twee belangrijke 

trends; steeds meer ouderen die thuis blij-

ven wonen en steeds meer innovaties die 

het mogelijk maken om thuis te kunnen 

blijven wonen. En ook om thuis behandeld 

te kunnen worden. In relatie tot een tekort 

aan ‘handen aan het bed’ ligt hier een gro-

te uitdaging: kan techniek, zorg thuis zó 

faciliteren dat een minimum aan (professi-

onele) bemoeienis mogelijk is.

Waar staan we?

Waar staan we nu? Welke resultaten zijn behaald en welke belangrijkste 
ontwikkelingen zien we in het sociaal domein die om een antwoord 
vragen.

Visie op het sociaal domein

Roosendaal is een stad waar iedere inwoner 
mee kan doen, waar niemand wordt 
uitgesloten en mensen zich veilig voelen
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Ad 1) Een sociaal sterke en veilige basis, 

die toegankelijk is voor iedereen

Roosendaal kent van oudsher een sterke 

(sociale) infrastructuur van verenigingen, 

activiteiten en voorzieningen die door 

inwoners samen worden georganiseerd. 

De inzet van heel veel vrijwilligers maakt 

dit mogelijk. Het is belangrijk om deze 

infrastructuur te koesteren, te versterken 

en te zorgen dat iedereen, ongeacht ach-

tergrond of beperking hier onderdeel van 

kan zijn.   

Ad 2) Een samenhangende aanpak op 

preventie

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat 

problemen ontstaan of dat bestaande pro-

blemen verergeren. We investeren daarom 

gericht in onze jeugd en bevorderen een 

gezonde leefstijl bij iedereen. Daar waar 

we risico’s signaleren acteren we tijdig 

door inzet van educatie en ondersteuning. 

Het doel daarbij is altijd het bewerkstelli-

gen van een blijvende verandering in ge-

drag en/ of situatie. 

Ad 3) Integrale ondersteuning vorm-

gegeven vanuit het perspectief van de 

inwoner

We hebben extra aandacht voor de meest 

kwetsbare mensen in de samenleving. 

Mensen die vanwege langdurige armoede 

of een andere oorzaak de aansluiting met 

de samenleving zijn kwijtgeraakt. Deze 

mensen vragen niet altijd om hulp, ze 

schamen zich voor hun problemen. Met als 

gevolg dat ze te lang onzichtbaar blijven, 

met alle riskante gevolgen voor henzelf en 

hun omgeving van dien. We zorgen voor 

een sluitend ondersteuningssysteem dat 

opereert vanuit de haarvaten van de sa-

menleving. We investeren in professionals 

en ervaringsdeskundigen die de mensen 

in de buurt kennen, kwetsbaarheden sig-

naleren en op een juiste wijze de relatie 

tussen inwoner en ondersteuning weten te 

herstellen. Vanuit dat startpunt bouwen we 

aan eigenwaarde en eigen regie en herstel-

len we stap voor stap de verbinding met de 

samenleving. Omdat iedereen ertoe doet. 

Strategie

Roosendaal is een stad van aanpakken, de 

visie is niet alleen een gedachtegoed maar 

vormt het kompas voor de resultaten 

waaraan wordt gewerkt. In de transfor-

matieagenda leggen we zaken vast, maar 

gieten we niets in beton. We kijken naar 

de lange termijn en zien aan de ontwik-

keling op de geformuleerde ambities of 

we de juiste dingen doen en op de goede 

weg zijn. 

Om de ambities voor het sociaal domein 

te realiseren, werken we vanuit een sa-

menhangend pakket aan maatregelen. We 

creëren samen met inwoners en partners 

een omgeving waar iedereen zich thuis 

voelt en mee kan doen. Het samenhan-

gend pakket bestaat uit investeringen op 

drie lijnen:

1. Een sociaal sterke en veilige basis, die 

toegankelijk is voor iedereen

2. Een samenhangende aanpak op pre-

ventie

3. Integrale ondersteuning vormgegeven 

vanuit het perspectief van de inwoner

Deze missie en visie vertalen zich in onderstaande beoogde maatschap-
pelijke effecten1.

1. Weerbare en gezonde jeugd (0-27 jaar)

Beoogd effect: Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op tot veerkrachtige en 

zelfredzame volwassenen

Ambitie 1: Kinderen groeien op in een stabiele thuissituatie

Ambitie 2: Jongeren beginnen goed toegerust op het volwassen leven

2. Veerkrachtige en betrokken volwassenen (18-70 jaar)

Beoogd effect: Volwassenen kunnen goed rondkomen, zijn zelfredzaam, voelen zich on-

derdeel van een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving

Ambitie 1: Volwassenen participeren naar vermogen 

Ambitie 2: Volwassenen zijn financieel gezond

Ambitie 3: Volwassenen hebben een actieve gezonde leefstijl

Ambitie 4: Volwassenen leveren een bijdrage aan hun (leef)omgeving

3. Vitale en zelfredzame ouderen (70+ jaar)

Beoogd effect: Ouderen blijven zo zelfstandig mogelijk functioneren en doen actief mee 

in de samenleving

Ambitie 1: Ouderen zijn sociaal, maatschappelijk actief

Ambitie 2: Ouderen hebben een netwerk om op terug te vallen

1 Zie bijlage I 

voor de uitwerking 

van effecten en 

ambities
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Met het principe van positieve gezondheid 

leggen we het accent op wat mensen 

nog wel kunnen doen om hun leven be-

tekenisvol te kunnen laten zijn en deel te 

nemen aan de samenleving. Mensen heb-

ben daarbij de benodigde veerkracht om 

te kunnen (leren) omgaan met (blijvende) 

beperkingen en tegenslagen in het leven.

> We geven uitvoering aan de Ambitieno-

ta Lokaal Gezondheidsbeleid 2018-

2030 en de Motie Rookvrije Generatie.

> We zetten sport en cultuur in als middel 

om eenzaamheid tegen te gaan en een 

gezonde leefstijl te bevorderen. We 

nemen financiële belemmeringen om 

deel te nemen aan sport- en cultuurac-

tiviteiten zoveel mogelijk weg.

> We bouwen het vangnet van armoede-

voorzieningen stap voor stap om naar 

een verzameling interventies die voor-

zien in een duurzame oplossing voor 

inwoners. En we maken afspraken over 

het signaleren van betalingsachter-

standen en de wijze waarop we hierin 

gezamenlijk acteren.

> We stellen een lokale Jeugdagenda op 

waarin we werk maken van de samen-

werking met het onderwijs. 

> We doen mee aan het project Kansrijke 

start en investeren zo extra in de eerste 

1000 dagen van kinderen met een 

moeizame start. We verbeteren hiermee 

de samenwerking tussen Wegwijs, de 

jeugdgezondheidszorg en de verlos-

kundige- en kraamzorg.

3.2 Prioriteiten 2019-2022

Voor de komende jaren werken we op 

basis van onderstaande uitvoeringsagenda. 

Vanaf de begroting 2020 nemen we de 

activiteiten en acties op in de begroting. 

De begroting en kadernota vormen voor 

ons de natuurlijke momenten om eventu-

ele plannen bij te stellen. 

Een sterke sociale en veilige basis, 

toegankelijk voor iedereen

We investeren in de sociale verbonden-

heid van de Roosendaalse samenleving 

door naar inwoners te luisteren en hen 

ruimte te geven in het ontwikkelen van 

nieuwe initiatieven. We koesteren ook wat 

goed gaat. Zo creëren we een vruchtbare 

voedingsbodem voor grote en kleinere 

acties. Acties met als doel om netwerken 

te versterken en zo een impuls te geven 

aan de onderlinge verbinding en samen-

redzaamheid van mensen, van buurten en 

van wijken.

We organiseren voorzieningen zo veel 

mogelijk op het schaalniveau van wijken 

en dorpen, omdat dit het beste aansluit 

bij de directe leefwereld van de inwoners. 

We zien erop toe dat deze voorzieningen 

niet alleen beschikbaar zijn voor mensen 

met een hulpvraag of een beperking. We 

vinden het juist belangrijk dat al onze 

voorzieningen in de stad en dorpen toe-

gankelijk zijn voor iedereen. En vooral 

een natuurlijk onderdeel zijn van de lokale 

gemeenschap, waar mensen met verschil-

lende achtergronden en leeftijden elkaar 

ontmoeten en elkaar leren kennen. 

> We buigen de verplichting vanuit 

het VN verdrag, voor de rechten van 

mensen met een beperking, om in 

een breed gedragen actieprogramma 

voor het creëren van een toegankelijk 

en uitnodigend Roosendaal voor alle 

inwoners. Algemene voorzieningen 

groeien daardoor steeds meer uit tot 

een uitstekend alternatief voor specia-

listische maatwerkvoorzieningen.

> We stellen een breed lokaal actieplan 

op om eenzaamheid bij inwoners te 

verminderen.

> Bij de implementatie van de Omge-

vingswet nemen we de opgave voor 

het versterken van de sociale basisin-

frastructuur mee. We creëren hier-

mee ruimte voor speel-, beweeg-, en 

ontmoetingsplekken in de openbare 

ruimte. 

> We stellen samen met bewoners en 

partners wijkagenda’s op. We stimu-

leren op deze manier betrokkenheid 

van inwoners bij hun wijk of buurt en 

maken zo de verbinding met wat voor 

inwoners belangrijk is.  

Een doelgerichte aanpak op preventie

We vergroten de effectiviteit van ons pre-

ventief beleid door extra aandacht te ge-

ven aan degenen die het meest kwetsbaar 

zijn. We richten ons beleid en maatregelen 

op mensen die van huis uit minder kansen 

hebben, of minder kansen zien en in ba-

sis al met een achterstand beginnen. Zo 

verkleinen we de verschillen in kansen op 

een goede toekomst en een betere ge-

zondheid en neemt de veerkracht van de 

samenleving als geheel toe.  

Kinderen in Roosendaal hebben gelij-

ke kansen op een goede toekomst. De 

eerste levensjaren zijn bepalend voor de 

kansen van een kind. Hechting en positief 

ouderschap vormen de basis en zijn om 

die reden een belangrijk speerpunt in ons 

lokaal gezondheidsbeleid. We investeren 

in een stabiele thuisbasis en een gezond 

en veilig opgroeiklimaat. We accepteren 

bijvoorbeeld niet dat kinderen in armoede 

opgroeien en als gevolg daarvan niet vol-

waardig mee kunnen doen. In Roosendaal 

kunnen alle kinderen hun talenten ont-

plooien en vaardigheden ontwikkelen die 

nodig zijn om met zelfvertrouwen aan het 

volwassen leven te beginnen.

Een doelgerichte aanpak op preventie

We vergroten de effectiviteit van ons 
preventief beleid door extra aandacht te geven 
aan degenen die het meest kwetsbaar zijn
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4.2 Zicht houden op de 
 transformatie

Zien wat er gebeurt

De gemeente Roosendaal wil met de be-

schikbare middelen zoveel mogelijk maat-

schappelijke waarden toevoegen. 

Dit wil niet alleen zeggen dat de middelen 

zorgvuldig worden besteed maar voor-

al dat effecten beter zichtbaar worden 

gemaakt. Om dit te realiseren wordt een 

nieuwe manier van werken en subsidiëren 

gehanteerd. Hierbinnen worden partners 

uitgedaagd om hun impact inzichtelijk te 

maken waardoor de gemeente beter in 

staat is het overzicht te behouden en te 

monitoren wat de effecten zijn. Al bij het 

sluiten van de overeenkomsten worden de 

resultaten vertaald naar KPI’s welke onder-

deel vormen van de overeenkomst. De rol 

van de gemeente verschuift steeds verder 

naar de regierol welke vraagt om een 

andere manier van besluitvorming en stu-

ring waarin de maatschappelijke baten in 

relatie worden gebracht met de uitgaven. 

Deze werkwijze helpt ook om de overlap 

met andere subsidiepartners inzichtelijk te 

krijgen en de samenwerking te bevorde-

ren. Door te zien wat er gebeurt houdt de 

gemeente grip en sturing.

Data gedreven werken

De gemeente Roosendaal is steeds beter 

in staat om data te ontsluiten en hiermee 

de effecten van bepaalde beleidskeuzes 

inzichtelijk te maken. Ook binnen deze 

transformatieagenda is het ontsluiten 

van data en het bieden van sturing een 

belangrijk thema. Het combineren van 

verschillende databronnen stelt in staat 

om dwarsverbanden te zien die over de 

verschillende beleidsafdelingen heen 

gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

domeinen Jeugdhulp, Wmo en Werk en 

Inkomen. Daarnaast stelt het ontsluiten 

van data en analyses in staat om bepaalde 

patronen bloot te leggen om op basis van 

voorspellende waarden werkprocessen 

in te kunnen richten. Sturing op gemeen-

telijke data wordt dan ook een belangrijk 

speerpunt in de doorontwikkeling van het 

sociaal domein.

Transformeren doen we samen

We staan voor de volgende stap in de transformatie. De ontwikkeling 
in het sociaal domein raakt iedereen; inwoner, maatschappelijke 
organisatie, zorgaanbieder, zorgverzekeraar en gemeente. Samen zijn 
we verantwoordelijk voor de transformatie. En daarom geven we ook 
samen invulling aan de agenda en voeren we deze samen uit.

4.1 Uitgangspunten

We geven het sociaal domein vorm op basis van een aantal uitgangspunten die leidend 

zijn in alles wat we doen.

> We voorkomen waar mogelijk dat mensen in kwetsbare situaties raken. 

> Hulp vragen is een vorm van zelfredzaamheid, wie hulp vraagt verdient onze aandacht 

> Zorg en ondersteuning geven we vorm vanuit de leefwereld van mensen.

> We doen wat nodig is, vanuit de bedoeling van wetten, regels en afspraken. 

> We werken met compassie: ieder mens en ieders situatie is anders.

> We investeren in eigen kracht en eigen regie en zien meedoen als volgende stap.

> We gebruiken elkaars kracht om mensen verder te helpen> We zetten met de lokale Actieagenda 

Arbeidsmarkt in op een leven lang leren. 

Mensen blijven zo ook op latere leeftijd 

wendbaar op de flexibele arbeidsmarkt. 

We willen via zij-instroomopleidingen 

de mismatch tussen vraag en aanbod 

verkleinen. Vanuit het sociaal domein 

benadrukken we de noodzaak om te 

investeren in het verkleinen van het 

personeelstekort in de zorg.

Integrale ondersteuning vanuit het 

perspectief van de inwoner 

Ondersteuning en specialistische zorg is 

altijd gericht op het leveren van maatwerk. 

Maatwerk betekent daarbij niet het zoeken 

van de mogelijkheden binnen de gestelde 

kaders of het beschikbare aanbod. Maat-

werk staat gelijk aan tijd en ruimte voor 

het echte gesprek van mens tot mens. Het 

aangaan van een vertrouwensrelatie op 

basis van gelijkwaardigheid waarin op in-

formele wijze gesproken wordt over vra-

gen, mogelijkheden en uitdagingen. Deze 

vorm van ondersteuning is voor iedereen 

laagdrempelig beschikbaar en toegankelijk 

en levert vraaggerichte oplossingen.

> We positioneren individuele onder-

steuning aan inwoners nog meer in 

de directe leefwereld. We zorgen dat 

deze zichtbaar en toegankelijk is voor 

iedereen. We maken afspraken over de 

kwaliteit van de dienstverlening. 

> We ontwikkelen een gezamenlijke visie 

op het samenwerken in wijken. En we 

investeren in de relatie met o.a. huis-

artsen. Zo organiseren we een sterke 

verbinding tussen het sociaal, medisch 

en veiligheidsdomein midden in de 

leefwereld van inwoners. 

> Werkplein Hart van West-Brabant en 

Wegwijs werken samen aan het verbe-

teren en stroomlijnen van de dienst-

verlening vanuit het perspectief van 

de inwoner. Onze positie als Koploper 

Clientondersteuning zetten we in als 

versneller.

> We investeren in de verbinding tussen 

formele en informele ondersteuning 

en maken afspraken over ieders rol 

en verantwoordelijkheid richting de 

individuele inwoner met een onder-

steuningsvraag. Op deze wijze maken 

we ervaringsdeskundigheid en lotgeno-

tencontact een vast onderdeel van ons 

palet aan ondersteuning.
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Door relevante informatie op elkaar te leg-

gen, vergroten we het voorspellend ver-

mogen waardoor we beter in staat zijn om 

vroegtijdig maatregelen te nemen. Ont-

wikkelen en vernieuwen doen we gericht, 

op basis van informatie (data) die vanuit 

verschillende partners wordt ontsloten. 

Zo delen we kennis en geven we samen 

duiding aan de uitdagingen in het sociaal 

domein en kunnen we onze dienstverle-

ning doelgericht verbeteren.

Het onderkennen van de kracht van de 

ervaring

We realiseren ons dat het werk nooit af is 

en dat niet alles maakbaar is. Veranderen is 

een continu proces. De ervaringen en ver-

halen van inwoners en professionals in de 

wijken en dorpen vormen de kern van het 

samen blijven leren en verbeteren aan het 

stelsel zoals we dat in Roosendaal bedoeld 

hebben. We richten onze monitoringsin-

strumenten in op basis van het principe 

tellen en vertellen. En we maken de dia-

loog met inwoners een vast onderdeel van 

onze beleidscyclus.

4.3 Versnellen van de 
 transformatie

Door samenwerking meer impact 

realiseren

Goed partnerschap is essentieel in het 

realiseren van de Transformatieagenda en 

het leggen van de verbindingen tussen het 

sociaal domein, onderwijs, arbeidsmarkt, 

wonen, veiligheid en het medische zorg. 

We geven samen richting aan de trans-

formatie. Doordat we onze krachten bun-

delen, houden we elkaar scherp op ‘waar 

we het voor doen’ en benutten we elkaars 

kracht om Roosendaal sterk en gezond te 

maken.

We dagen partners uit om nieuwe pro-

ducten en diensten toe te voegen, om te 

innoveren. Dat doen we ook buiten het 

sociaal domein; we zoeken verbinding 

met werkgevers en ondernemers met ex-

pertise en verandervermogen om ons te 

inspireren.

Het creëren van regelruimte

De afstemming en samenwerking met 

andere domeinen verbetert doordat we 

goede afspraken maken over wat we van 

elkaar verwachten. We benutten daarbij 

de volledige ruimte binnen de wettelij-

ke kaders en zoeken als dat nodig is de 

grenzen op en stellen deze aan de kaak. 

We kijken samen kritisch naar belemme-

rende regels en afspraken en formuleren 

eenduidige opdrachten aan de uitvoering. 

Doen wat nodig is vanuit het perspectief 

van de inwoner is daarbij het uitgangspunt. 

Professionals staan naast elkaar (hebben 

dezelfde opdracht) en ervaren de ruimte 

om samen met de inwoners oplossingen 

te vinden in soms zeer complexe situaties.

Duurzaam financieren

We zien de uitgaven in het sociaal domein 

niet als kosten, maar als investeringen in 

onze inwoners. Bij het inzetten van onze 

middelen kijken we dus nadrukkelijk naar 

het rendement op de langere termijn. Ook 

hierbij sluiten we aan bij de leefwereld van 

inwoners. We investeren voor een leven 

lang. Door gemeentelijke budgetten te 

ontschotten en een beroep te doen op 

andere medefinanciers, creëren we ruimte 

om middelen effectiever in te zetten en 

de kwaliteit van leven in Roosendaal voor 

onze inwoners op een hoog niveau te 

houden. 

Het hebben van een vangnet blijft nodig, 

maar liever zetten we onze budgetten in 

voor activiteiten die een echte verandering 

inzetten. Onze focus verschuift daardoor 

van ‘zorgen en ondersteunen’ naar ‘voor-

komen en oplossen’.

Bijlage I: Doelenboom

Ambitie: Kinderen en jongeren groeien 

op in een stabiele thuissituatie, 

waardoor zij veilig en gezond opgroeien.

Indicatoren

> Ouders/ opvoeders ervaren hun 

ouderschap als positief

> Er spelen geen stressfactoren die de 

hechte relatie tussen ouders/opvoeders 

en kinderen verstoren

> Het aantal kinderen en jongeren 

in (gesloten) jeugdinstellingen is 

afgenomen

Ambitie: Jongeren beginnen goed 

toegerust aan het volwassen leven, 

waardoor zij een beter perspectief op 

zelfredzaamheid hebben.

Indicatoren

> Zij beschikken over een startkwalificatie

> Hebben een netwerk om op terug te 

vallen

> Weten hoe zij met geld om moeten 

gaan

> Zijn niet verslaafd en hebben geen 

strafblad

Ambitie: Inwoners hebben een actieve 

gezonde leefstijl, waardoor zij langer 

vitaal en zelfredzaam blijven.

Indicatoren

> Zij hebben een gezond gewicht

> Zij voldoen minimaal aan de 
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Ambitie: Inwoners ervaren hun mentale 

en fysieke gezondheid als positief.

Indicatoren

> Zij ervaren regie op het eigen leven

> Zijn niet eenzaam, hebben een netwerk 

om op terug te vallen

> Voelen zich niet geïsoleerd of 

ongelukkig

> Zij voelen zich voldoende weerbaar

Ambitie: Inwoners kunnen goed 

rondkomen.

> Zij hebben voldoende inkomen

> Zij ervaren geen financiële 

belemmeringen in de deelname aan 

sport- en cultuuractiviteiten

> Zij ervaren regie op het eigen leven

Ambitie: Inwoners voelen zich onderdeel 

van een netwerk en ondersteunen elkaar 

als dat nodig is.

Indicatoren

> Zijn niet eenzaam, hebben een netwerk 

om op terug te vallen

> Voelen zich niet geïsoleerd of 

ongelukkig

> Het aantal mantelzorgers en vrijwilligers 

is toegenomen

Het onderkennen van de kracht van de ervaring

De ervaringen en verhalen van 
inwoners en professionals in de wijken 
en dorpen vormen de kern van het 
samen blijven leren en verbeteren 
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