LEIDENDE PRINCIPES
'OMDENKEN IN HET SOCIAAL DOMEIN'
ONZE ONDERSTEUNING IS EFFICIËNT,
GERICHT OP ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN
EN EIGENLIJK GEBRUIK
NIEMAND IS NORMAAL

Wanneer professionele ondersteuning nodig is, dan zetten we deze
slim in. We voorkomen liever dan dat we genezen en richten
preventie op de gebieden waar deze het meest effect sorteert.
Ondersteuning is zoveel mogelijk kort, licht en probleemoplossend
(van zorgen voor, naar zorgen dat) en kent realistische doelen. De
tijdelijkheid van ondersteuning moet vanaf het eerste moment
duidelijk zijn voor alle betrokkenen en de hulp is meer gericht op
zelfstandig functioneren dan op genezen. We verliezen daarbij nooit
de veiligheid van onze inwoners uit het oog. Ondersteuning en
zorggelden moeten daar terechtkomen waar ze nodig zijn. Daarom
gaan we fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik tegen.

Variaties in de samenleving zijn een gegeven en iedereen zal op
een eigen manier om moeten gaan met de uitdagingen die het
leven nu eenmaal biedt. Dit vraagt dus ook niet automatisch om
hulp of ondersteuning. Incidenten en moeilijkheden horen bij het
leven en kunnen in de meeste gevallen opgevangen worden door
de eigen draagkracht en die van het netwerk. Wij vinden daarom
dat professionele ondersteuning minder vanzelfsprekend moet
worden en inwoners en hun omgeving meer zelf aan zet zijn.

INFORMELE ONDERSTEUNING IS
DUURZAAM

Wanneer de draagkracht van iemand tekort schiet
om problemen het hoofd te kunnen bieden, is er
ondersteuning mogelijk. Daarbij kijken we eerst naar
informele ondersteuning. Formele ondersteuning is
altijd parallel aan informele steun, gericht op
versterken van de informele ondersteuning en zo
tijdelijk mogelijk. Informele ondersteuning is
duurzaam. Daarom investeren we in transformatie.

BASISVOORWAARDEN EERST OP ORDE

Ondersteuning is altijd als eerste gericht op (het realiseren van)
de basisvoorwaarden: er is werk of een andere zinvolle
dagbesteding, er is een onderkomen, de financiën zijn op orde en
er is een sociaal netwerk. Uit onderzoek blijkt immers dat
ondersteuning op andere vlakken weinig effect heeft, als men in
beslag wordt genomen door zorgen over basisbehoeften.

GEMEENTE AAN ZET
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PRINCIPES

Ons belang is om goede zorg te (kunnen blijven)
bieden voor onze inwoners die dat nodig hebben.
Daarom zijn wij degene die het zicht houden en
sturen op het sociaal domein als geheel. Wij kiezen
daarvoor een vorm waarbij wij grip hebben en tijdig
kunnen bijsturen. We zijn initiatiefnemer en
voortrekker bij visievorming en nodigen daarbij
nadrukkelijk betrokkenen uit. Ook vervullen we de
rol van opdrachtgever naar aanbieders en regelen de
toegang en de procesregie op maatwerkvoorzieningen. We zoeken samenwerking met zelfstandige
entiteiten zoals onderwijs, huisartsen, etc.
WIJ ZOEKEN NAAR PARTNERSCHAPPEN
MET AANBIEDERS DIE ONZE VISIE
ONDERSCHRIJVEN

Wij leggen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
ondersteuning bij aanbieders die onze visie omarmen en
stellen duidelijke doelen en kwaliteitseisen. Dit betekent
alleen een beperking van de keuzevrijheid voor onze
inwoners, wanneer de aanbieder van hun voorkeur niet
volgens onze visie werkt.

