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Kernboodschap inzet op preventie  
gemeente Doetinchem 

 
We gaan uit van de positieve ontwikkeling van alle 

inwoners en stimuleren dit door het creëren van 

mogelijkheden, om zo normaal mogelijk mee te kunnen 

doen in de samenleving van alledag. De focus ligt 

hierbij op sport, bewegen, culturele activiteiten, 

educatie en ontmoeting. 

 

We doen dit als gemeente vanuit een regisseursrol 

waarin we gericht zijn op het betrekken van en sturen 

op een beperkt aantal maatschappelijke partners in het 

realiseren van onze doelstellingen. 

 

We willen komen tot effectieve, versterkte preventie in 

het sociaal domein gericht op voorkoming en/of 

verlaging van toekomstige zorgkosten. We bouwen dit 

niet van de grond af aan op, maar zetten centraal wat 

al goed gaat. Op basis daarvan verstevigen we 

preventie, waarbij we ook heroverwegen of ombuigen. 
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Inleiding 
 
Sinds 2013 zijn er veel ontwikkelingen en is er een grote veranderopgave voor het sociaal 
domein in gang gezet vanaf het rijksniveau naar de gemeenten. Ook in Doetinchem is er veel 
ontwikkeld en blijven we voortdurend bijsturen binnen het sociaal domein en de 
beleidsterreinen die daar dicht tegen aan schuren zoals volksgezondheid, onderwijs, sport, 
cultuur en armoede. De veranderopgave voor het sociaal domein is gericht op ‘een beweging 
naar de voorkant’. Van inzet op zorgbehoeften naar inzet op gezond blijven, zelfredzaamheid, 
eigen keuzes kunnen maken gericht op wat wel kan met eigen verantwoordelijkheid. Ons beleid 
is op basis hiervan gebouwd vanaf 2013/2014. Een heel belangrijk speerpunt hierin is inzet op 
preventie. Maar wat is precies preventie en hoe breed is dit eigenlijk. Er wordt weleens 
geroepen: “alles is preventie!” 
 
Met deze kadernotitie preventie sociaal domein willen we de focus op preventie en hoe we hier 
in Doetinchem vorm en inhoud aan geven centraal stellen. Zowel vanuit het landelijke niveau, 
als het regionale niveau, maar ook op lokaal niveau wordt al veel gedaan onder de brede 
noemer van preventie. Dit geldt voor de overheid, zorgverzekeraars en diverse 
uitvoeringspartijen. Preventie is hierdoor al ingebed in ons gemeentelijk beleid. In deze 
kadernotitie geven we de vier niveaus van preventie weer. Op basis daarvan en op basis van 
onze visie en ambities zoals geformuleerd in de Coalitieagenda 2018-2022, kiezen we in deze 
kadernotitie voor universele preventie gericht op alle inwoners. Dit is het eerste niveau van 
preventie en kenmerkt zich door “Gewoon gezond leven”. Het stimuleren van inwoners in de 
fase dat er niets aan de hand is, gericht op eigen initiatief, creativiteit, meedoen, bewegen en 
gezond leven. 
 
Tijdens een werksessie met de gemeenteraad over preventie sociaal domein in september 2019 
hebben we input opgehaald voor het kader preventie sociaal domein. Ook hierbij bleek de 
brede context die het begrip preventie kent. Nadrukkelijk willen we hier benoemen dat 
preventie en vroegsignalering voor ons 2 begrippen zijn met ieders een eigen doel. Dit komt ook 
terug bij de 4 niveaus van preventie. Deze kadernotitie preventie sociaal domein richt zich op 
preventie en niet op vroegsignalering. Het grote verschil is dat we bij preventie ons richten op 
alle inwoners. Vroegsignalering is snel gericht op doelgroepen. Hierop hebben we beleid dat we 
willen handhaven, maar wel vanuit de verschillende beleidsterreinen zoals we die kennen: 
volksgezondheid, onderwijsachterstandenbeleid, armoede etc. 
 
Vanuit de werksessie zijn door de gemeenteraad de volgende belangrijkste succesfactoren 
meegegeven voor preventie: 

– niet teveel maar vooral het juiste doen: herkenbaarheid 
– gemeente voorwaarde stellend, maar niet overnemen 
– keuzes voorleggen en eigen verantwoordelijkheid  
– effect en resultaat zichtbaar in de samenleving zodat olievlek ontstaat  
– Integrale aanpak en werken met/middels 1 organisatie 

Op basis hiervan, door overige ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden die we zien en onze 
ambities, hebben we deze kadernotitie preventie sociaal domein opgesteld. Dit vormt het 
uitgangspunt en het kader voor de preventieagenda sociaal domein. 
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Wettelijk kader, beleidskader sociaal domein en afbakening 
kadernotitie preventie  
 
Nieuwe wetgeving Sociaal Domein 
Normaliseren, de-medicaliseren, preventie en de eigen kracht van gezinnen verstevigen zijn 
belangrijke doelstellingen in de Jeugdwet. De doelstelling van de WMO is dat mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven. De 
Participatiewet benadrukt dat mensen nog meer gaan participeren naar vermogen. En dit zoveel 
mogelijk op de arbeidsmarkt, bij reguliere werkgevers. 
 
Beleidskader Sociaal Domein Doetinchem 
In het Doetinchemse beleidskader Sociaal Domein is op basis van deze wetgeving één hoogste 
doel geformuleerd: “Zo ‘normaal’ mogelijk meedoen in de samenleving van alledag.” De 
gemeenteraad heeft dit maatschappelijk effect als volgt geformuleerd:  
“Iedereen functioneert zo zelfstandig mogelijk en doet zo goed mogelijk mee in de 
samenleving”. Wanneer we dit als vertrekpunt nemen, de mogelijkheid van mensen om zo goed 
mogelijk te kunnen functioneren, in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht, betekent dit een 
verschuiving van focus op ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, van medicalisering naar 
normalisering en preventie, van denken in het aanbod naar denken in termen van behoeften 
van mensen. Dat geldt voor volwassenen en evenzeer voor kinderen en jongeren.  
 
Positieve gezondheid en - ontwikkeling 
Op basis van het Beleidskader Sociaal domein gaan we uit van het concept positieve gezondheid. 
De waarde van het concept van positieve gezondheid, ontwikkeld door Machteld Huber, is dat 
mensen (leren) zich te focussen op de dingen die wel goed gaan in plaats van zich neer te 
leggen bij hun ziekte en gebrek. Zij worden vooral uitgenodigd de regie over hun leven te 
nemen. Dit betekent dat de eigen beoordeling van de persoonlijke situatie centraal staat en wat 
iemand daaraan zou willen veranderen. De biologische factor, leefstijl, omgeving en (toegang 
tot) activiteiten zijn bepalend voor het zo zelfstandig mogelijk functioneren en meedoen van de 
inwoner(s). Preventie vraagt een investering in deze factoren, waarbij inwoners de ruimte 
hebben om daar zelf invulling aan te geven. Door uit te gaan van de positieve ontwikkeling van 
kinderen en jongeren, door meer te investeren in preventie en een brede beoordeling van wat 
hun behoefte is, geven we meer kinderen en jongeren een goede start en voorkomen we dure 
zorg later in de keten. 
 
Afbakening Kadernotitie Preventie Sociaal domein  
Inzet op preventie is één van de belangrijkste uitgangspunten/kaders binnen het beleidskader 
sociaal domein. In het beleidskader sociaal domein staan de vier niveaus van preventie 
weergegeven, waarbij niveau 2 en 4 zijn onderverdeeld in twee subniveaus: 

 
Vanuit diverse wetten op het terrein van volksgezondheid, jeugd, maatschappelijke 
ondersteuning, participatie en meedoen zijn we als gemeente voor een belangrijk deel 
verantwoordelijk voor preventie. Dit is ook de reikwijdte van ons beleidskader Sociaal Domein. 
Het gaat om preventie gericht op alle inwoners, groepen met een verhoogd gezondheidsrisico 
en individuen met een gezondheidsprobleem (voortvloeiend uit de Wpg, Wmo 2015, Jeugdwet 
en Participatiewet). 
  

1. Universele 
preventie 
 
 
Gewoon 
gezond 
leven 
 

2. Selectieve 
preventie 
 
 
Er op tijd bij 
zijn 

2. Selectieve 
preventie 
 
 
Zelf bijsturen 

3.Geïndiceer-
de preventie 
 
 
Bijsturen met 
hulp 

4. Zorg-
gerelateerde  
preventie 
 
Behandelen 

4. Zorg-
gerelateerde 
preventie 
 
Voorkomen 
van erger en 
blijven 
meedoen 



 

 

5 

De afbakening die we kiezen in deze Kadernotitie Preventie voor de preventieagenda sociaal 
domein 2020-2024, is het leggen van de focus op universele preventie. Dat betekent dat we ons 
met de preventieagenda richten op alle inwoners. Hiermee willen we met inzet op preventie 
bijdragen aan de realisatie van het maatschappelijk effect dat iedereen zo zelfstandig mogelijk 
functioneert en zo goed mogelijk meedoet in de samenleving. En willen we nadrukkelijker 
sturen op “de beweging naar de voorkant”. 
 
 

 
 
 
Via de overige kaders uit het beleidskader sociaal domein en ons vastgestelde beleid in het 
kader van volksgezondheid, sport, cultuur, onderwijsachterstanden, voorkomen van vroegtijdig 
schoolverlaten, armoede, participatie en toegankelijkheid geven we vorm aan onze 
verantwoordelijkheid voor de andere niveaus van preventie (selectieve, geïndiceerde en zorg 
gerelateerde preventie). Daarnaast hebben ook zorgverzekeraars een verantwoordelijkheid 
t.a.v. individuen met een gezondheidsrisico en een verhoogd gezondheidsrisico (voortvloeiend 
uit de Zvw en Wlz). 
 
 

Onder de noemer Preventie worden acties en activiteiten ingezet, geïnitieerd en gestimuleerd 
om een hoger doel te bereiken. Met als beoogd resultaat het voorkomen en beperken van 
problemen door van te voren in te grijpen. In zijn algemeenheid kan preventie omschreven 
worden als: “het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= 
handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen 
en de problematiek aan het ontstaan is”.  
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Chronologische opmaat preventie sociaal domein 2020-2024 
 
Waar komen we vandaan en waar staan we nu 
De keuze om met deze kadernotitie en de preventieagenda te kiezen voor inzet op universele 
preventie is gebaseerd op daar waar we vandaan komen en waar we nu staan in de uitvoering 
van ons beleid. Voorafgaand aan de nieuwe wetgeving en de drie decentralisaties binnen het 
sociaal domein, kenden we in Doetinchem Wijkwerk Nieuwe Stijl (WNS). Dit was de eerste uiting 
van een nieuw gekanteld beleid voor het sociaal domein gericht op een uniforme werkwijze met 
als uitgangspunt: 
eigen kracht van burger en professional moet leiden tot herstel van het gewone leven en uitstel, 
of voorkomen van behandeling. Preventie was ook toen een belangrijk onderdeel van het 
nieuwe beleid.  
 
Vervolgens kwam vanuit de rijksoverheid de aankondiging van nieuwe-/gewijzigde wetgeving 
op het gebied van de jeugdzorg, de WMO en werk en inkomen (WWB en WSV). Met de 
invoering van de nieuwe Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet kreeg de gemeente via een 
decentralisatie nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Met daarbinnen een opdracht om 
zowel een transitie als een transformatie door te voeren. Op basis van de transformatie en de 
door het Rijk verwachte efficiëntie voordelen, werd tevens een korting op de budgetten 
doorgevoerd, die het Rijk voor de uitvoering van de nieuwe wetten aan de Nederlandse 
gemeenten beschikbaar stelde.  
 
Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving inclusief een transitie en door te voeren 
transformatie voor het Sociaal Domein heeft de gemeente Doetinchem nieuw beleid vastgesteld. 
Dit is gebeurd in drie fasen onder de titels De Doetinchemse Keuze (DDK) 1,2 en 3. DDK3 vormde 
per 1 januari 2015 het nieuwe beleidsplan voor het sociaal domein “Met Elkaar voor Elkaar”. Op 
basis van dit beleidsplan is per 1 januari 2015 het Buurtplein van start gegaan als 
uitvoeringsorganisatie. De voormalige welzijnsstichting IJsselkring is hierin opgegaan en diverse 
functies gericht op het ondersteunen en aanbieden van activiteiten werden samengevoegd in de 
functie van Buurtcoach. Hiermee werd een generieke aanpak geïntroduceerd waarmee 
Doetinchem de toegang tot zorg en ondersteuning belegd had. Met de transformatiegedachte 
en de opdracht vanuit de rijksoverheid om de “beweging naar de voorkant” te maken en 
daarmee uit te kunnen met minder financiële middelen, kreeg het Buurtplein een brede 
opdracht. Zoveel mogelijk inzetten op welzijn en preventieve activiteiten om toeleiding tot 
geïndiceerde zorg en ondersteuning te voorkomen. 
 
In de periode 2016 tot 2018 werd duidelijk dat in ieder geval voor de toegang tot jeugdhulp en 
de benodigde aanpak gericht op jeugd en gezin, de generieke werkwijze van de buurtcoach 
onvoldoende werkte. Hierdoor werd een beleidswijziging doorgevoerd en werd de functie 
jeugd- en gezinswerker geïmplementeerd bij het Buurtplein. Daarmee ontstond in de toegang 
tot ondersteuning voor jeugd- en gezin een meer gespecialiseerde aanpak en kwam de 
uitvoering gericht op preventie voor jeugd onder druk te staan. Vervolgens kwamen er diverse 
ontwikkelingen zoals het opgaan van het Zorgplein in het Buurtplein en het ontstaan van forse 
tekorten op de rijksbudgetten voor het sociaal domein. Hiervoor werd de taskforce Sociaal 
Domein ingericht. 
 
Deze ontwikkelingen en daarbij de eigen doorontwikkeling van het Buurtplein hebben geleid 
tot een nieuwe en gewijzigde opdrachtovereenkomst tussen de gemeente en het Buurtplein in 
2020. De belangrijkste verandering in de nieuwe overeenkomst is dat Buurtplein zal 
transformeren naar een organisatie die gericht is op het effectief en doelmatig uitvoeren van 
een vijftal kerntaken. Inzet op universele preventie is hierdoor bij Buurtplein minder aanwezig. 
Dit maakt dat we ook andere kernpartners verantwoordelijk willen maken voor de uitvoering 
van lokale preventieagenda. 
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Van spreiding van preventiebeleid naar gerichte sturing op 
“de beweging naar de voorkant” 
 
Huidige situatie  
Veel beleidsvelden binnen en aanpalend aan het sociaal domein kennen de inzet op preventie, 
vroegtijdige onderkenning en inzet op voorkomen van erger. Met de uitbreiding van taken en 
verantwoordelijkheden voor de gemeente in het kader van de jeugdwet, de Wmo en de 
Participatiewet komt de inzet op preventie nadrukkelijker naar voren. Dit hebben we verwoord 
in ons beleidskader Sociaal Domein. Hoe effectiever aan de voorkant en in een beginstadium van 
problematiek inzet geleverd kan worden, hoe meer voorkomen wordt dat het verergerd. Met als 
resultaat dat mogelijke inzet van zwaardere, langdurige en vaak duurdere zorg en 
ondersteuning overbodig wordt.  
 
In de huidige situatie geven we vanuit verschillende beleidsvelden zoals volksgezondheid, jeugd, 
ouderen, sport, cultuur, onderwijsachterstandenbeleid, participatie en meedoen, minimabeleid 
uitvoering aan preventiebeleid. Hierdoor is het gemeentelijk preventiebeleid versnipperd zowel 
inhoudelijk als financieel. Per beleidsterrein zijn er uitvoeringsnota’s en middelen beschikbaar 
om preventieve activiteiten uit te (laten) voeren. Deels is dit wettelijk vastgelegd zoals 
bijvoorbeeld voor volksgezondheid via de WPG (Wet Publieke gezondheid).  
 
 
 

 
 
 
 
Nieuwe keuzes gericht op “de beweging naar de voorkant” 
Om beter uiting te geven aan onze opdracht in het kader van de transformatie binnen het 
sociaal domein willen we gerichter sturen op de “beweging naar de voorkant”. We kiezen 
daarom voor een preventieagenda waarmee we meer en gerichter uitvoering willen geven aan 
universele preventie. Hierbij zien we de inzet van sport en culturele activiteiten als middel om 
dat doel te bereiken. De preventieagenda wordt de basis voor onze sturing op inzet aan de 
voorkant, gericht op alle inwoners voordat er sprake is van signalen en/of ontstaan van 
problematiek. Op de volgende pagina’s beschrijven we hiervoor onze Focus, Visie, Opdracht, 
Kernpartners, Doelstellingen en beoogde Resultaten. 
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Focus en prioritering 
 
Het is van belang om voor de Doetinchemse preventieagenda sociaal domein 2020-2024 focus en 
prioritering aan te brengen in de doelen en resultaten die we willen nastreven. Landelijk heeft 
de Rijksoverheid geprioriteerd door in het Nationaal Preventieakkoord 3 hoofdthema’s op te 
nemen: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De thematafel de Gezondste Regio 
werkt aan de ambitie om dit te vertalen naar een regionaal preventieakkoord. Voorafgaand 
hieraan is regionaal het Sport- en Beweegakkoord tot stand gekomen. In deze omgeving van 
initiatieven en ontwikkeling op het gebied van preventie is het van belang om als Doetinchem 
keuzes te maken voor de lokale preventieagenda. Met het doel hiermee aanvullend te zijn op 
dat wordt al gedaan wordt en dubbele inzet te voorkomen. De basis is ons beleidskader Sociaal 
Domein en de uitgangspunten in ons coalitieprogramma. 
 
 
 

 

Visie en opdracht preventieagenda 2020-2024  
 
Visie voor de preventieagenda 2020-2024 
Met deze kadernotitie kiezen we voor inzet op universele preventie. Dit is ingegeven door de 
Coalitieagenda 2018-2022 waarin de volgende maatschappelijke opgave voor preventie staat: 
“We willen in het kader van preventie en verbinding blijvend inzetten op sport en cultuur. 
Centraal daarbij staat de ondersteuning aan verenigingsleven, vrijwilligers en jeugd”. Op basis 
hiervan formuleren we de volgende visie voor de preventieagenda 2020-2024: 
 

Normaliseren, de bestaande structuur van sport en cultuur gebruiken, op jonge leeftijd beginnen 
en het onderwijs er stevig bij betrekken 

 
Bredere opdracht en inbedding preventie en vroegsignalering 
Onze maatschappelijke opgave voor het sociaal domein gericht op preventie en vroegsignalering 
is breder dan inzet op universele preventie. Dit blijkt zowel uit de Coalitieagenda, als uit de 
programmabegroting 2020, als uit het beleidskader sociaal domein. Zoals eerder aangegeven 
maken we een knip in de inzet op preventie en het daarmee uitvoering geven aan deze brede 
opgave. Universele preventie richt zich op alle inwoners en op normalisatie. Hiermee zitten we 
in de fase van “gewoon gezond leven” en nog voordat er problemen en/of zorgen zijn. Door 
gericht te zijn op alle inwoners, is het geen doelgroepenbeleid.  
 
Doelgroepenbeleid vindt plaats vanaf het niveau van selectieve preventie. Vanuit de 
verschillende beleidsterreinen die de gemeente kent op het gebied van maatschappelijke 
ontwikkeling wordt al veel ingezet op zowel individuele als collectieve problematieken die 
ontstaan bij diverse doelgroepen. Dit is gericht op preventie van selectief tot geïndiceerd tot 
zorg gerelateerd en vroegsignalering. De inzet die hierop gepleegd wordt vindt zijn basis in 
diverse beleidsnota’s en wet- en regelgeving van de beleidsterreinen sociaal domein, armoede, 
onderwijs, volksgezondheid, sport, cultuur, participatie en toegankelijkheid. Hiervoor zijn bij 
diverse uitvoeringspartners opdrachten belegd ten gunste van de inwoners in Doetinchem die 
dat nodig hebben. Denk hierbij aan het Buurtplein, de jeugdgezondheidszorg (Yunio en de 
GGD), Laborijn, Leren Werkt, Bureau voor financiële ondersteuning, VIT-hulp bij Mantelzorg, 
Sportservice Doetinchem etc. Daarnaast heeft het onderwijs, zeker sinds de invoering van de 
Wet Passend Onderwijs een eigen opgave met eigen middelen via de rijksoverheid. Afstemming 
hiermee is voor de gemeente essentieel omdat het onderwijs de vindplaats is van alle jeugd- en 
jongeren en daarmee ook een belangrijke signaleringsfunctie heeft in het kader van “Er op tijd 
bij zijn” (eerste fase van selectieve preventie).  
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Gericht beleggen en opdracht verstrekken voor uitvoering van universele preventie  
Op basis van deze kadernotitie willen we met de preventieagenda 2020-2024 de uitvoering van 
universele preventie gericht beleggen via een opdracht met te behalen doelen en resultaten. Dit 
betekent niet dat er nu nog niets gedaan wordt aan universele preventie in de gemeente 
Doetinchem. In tegendeel, er gebeurt al heel veel op dit gebied. Belangrijke maatschappelijke 
partners die nu uitvoering geven aan universele preventie zijn bijvoorbeeld de bibliotheek, de 
Gruitpoort, de muziekschool, sport- en culturele verenigingen, Sportservice Doetinchem, de GGD 
en momenteel ook nog het Buurtplein. Door de wijziging van de opdracht aan het Buurtplein en 
de opgave om sport en cultuur blijvend te willen verbinden aan preventie, kiezen we ervoor om 
ook met andere kernpartners een opdrachtovereenkomst aan te gaan voor de uitvoering van de 
preventieagenda 2020-2024.  
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Kernpartners preventieagenda 2020-2024 
 
 
Op basis van de visie en de opdracht voor de uitvoering van de preventieagenda willen we 
gebruik maken van de krachten in onze samenleving. Preventie als onderdeel van het normale 
leven willen we eenvoudig en laagdrempelig toegankelijk maken voor iedere inwoner in 
Doetinchem van jong tot oud.  
 
We kiezen hiervoor vier kernpartners die geworteld zijn in onze samenleving en al veel doen 
gericht op creativiteit, meedoen en gewoon gezond leven. Bij deze kernpartners willen we de 
uitvoering van de universele preventie gericht beleggen. Zij krijgen de coördinatie van het 
uitvoeren van de preventieagenda in de gemeente Doetinchem. In de opdrachtovereenkomst 
formuleren we de opgaven met bijbehorende doelen en te behalen resultaten. We sluiten 
hiermee aan op activiteiten die nu al door deze kernpartners worden gedaan, maar voegen deze 
onder de noemer van de preventieagenda sociaal domein 2020-2024. Deze kernpartners krijgen 
dus niet een andere of aanvullende opdracht. Zij blijven doen wat ze al deden en/of in overleg 
met de gemeente als opdrachtgever wijzigen/verschuiven de activiteiten omdat het nu 
gekoppeld wordt aan de doelen en te behalen resultaten op basis van de preventieagenda. 
 
De kernpartners zijn: 

 Bibliotheek Doetinchem 
 Cultuurbedrijf Doetinchem 
 Sportservice Doetinchem 
 Buurtplein B.V. 

 
In de preventieagenda 2020-2024 werken we deze opdracht verder uit waarbij ook inzichtelijk 
wordt welke uitvoering van de afzonderlijke kernpartners wordt verwacht met bijbehorende 
doelen en resultaten. En welke organisatievorm hierbij past. 
 
We realiseren ons dat op basis van de Wet Publieke Gezondheid de GGD ook een belangrijke 
uitvoeringspartner is in het kader van o.a. universele preventie. Omdat we voor de GGD in een 
gemeenschappelijke regeling participeren met andere gemeenten en van daaruit de (wettelijke) 
opdrachten verstrekken, kiezen we de GGD niet als lokale uitvoeringspartner van de 
preventieagenda. We blijven de GGD wel zien als een belangrijke samenwerkingspartner voor 
de uitvoering van de preventieagenda. 
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Doelstellingen en beoogde resultaten 
 
 
Op basis van de kernboodschap, de afbakening, de visie en opdracht voor preventie formuleren 
we een aantal doelen en beoogde resultaten. Dit vormt de leidraad voor de invulling van de 
preventieagenda en de opdracht aan de kernpartners. 
 
Doelen 

 Verbreden van de inzet van sport- en culturele activiteiten 
 Meer gebruik van collectieve sport-, culturele-, voorschoolse-, wijk- en 

buurtvoorzieningen door verlagen van de drempel en makkelijke toegang 
 Zorgdragen voor een basisinfrastructuur voor ontmoeting, informatie en advies 
 Actief bezig zijn van inwoners ten behoeve van gezond leven stimuleren en faciliteren 
 Stimuleren van buiten spelen en deelname aan buitenactiviteiten door kinderen 
 Stimuleren van creativiteit gericht op sport, bewegen, cultuur, meedoen 
 Stimuleren van een leven lang leren 
 Stimuleren van eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid voor gezond leven 
 Voorkomen van eenzaamheid door stimuleren van ontmoeting en participeren 
 Vindplaatsen zoals het onderwijs gebruiken voor collectieve aanpak van preventie 

 
Resultaten 
De doelen en beoogde resultaten vragen om monitoring en inzicht op basis van de huidige 
situatie. Bij de preventieagenda werken we hier iets voor uit. Waarbij we aan de voorkant 
meegeven dat meten van de effecten van de inzet op preventie bewezen moeilijk is. Het vergt 
meerjarig beleid waarbij de mogelijke effecten op bijvoorbeeld het terugdringen van de kosten 
door vermindering van de inzet van duurdere vormen van zorg en ondersteuning, op termijn tot 
resultaten leidt. Wij gaan er vanuit dat er zeker (financiële) effecten zullen zijn omdat er winst 
te behalen is door de focus te verleggen van inzet op zorg naar gewoon gezond leven, 
normaliseren. Daarbij denken we dat het werken met 4 kernpartners met gerichte inzet en 
sturing op universele preventie tot de juiste resultaten zal leiden.  
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Opdracht Preventieagenda vanuit “Keuzerichtingen 
bezuinigingen”  
 
 
In het vastgestelde document “Keuzerichtingen bezuinigingen” is opgenomen voor de 
preventieagenda sociaal domein (KR 43), om tot één structureel preventiebudget te komen op 
basis van het kader preventie sociaal domein en de bijbehorende preventieagenda. Hiervoor 
vindt en exercitie plaats om inzichtelijk te krijgen welke budgetten binnen de diverse 
beleidsterreinen nu ingezet worden voor preventie. Dit zijn budgetten die ingezet worden op de 
verschillende niveaus van preventie. Op basis van deze kadernotitie en de realisatie van de 
preventieagenda 2020-2024 zal nader worden uitgewerkt welke mogelijkheden er zijn voor het 
bij elkaar brengen, het verschuiven en het anders inzetten van bestaande middelen voor 
preventie. Om op basis daarvan te komen tot één structureel preventiebudget, dat ingezet kan 
worden via de opdrachtovereenkomsten met de drie genoemde kernpartners.  
 
Voor overige maatschappelijke partners die ook een (wettelijke) taak/opdracht hebben in het 
uitvoeren van preventie zal uiteraard budget beschikbaar moeten blijven. De bedoeling is dit 
inzichtelijk te maken bij de realisatie van de preventieagenda. Hierbij houden we aandacht voor 
onze brede verantwoordelijkheid voor de verschillende niveaus van preventie. Met de 
preventieagenda op basis van deze kadernotitie en een bijbehorend preventiebudget beogen 
we inzichtelijk te maken wat we inzetten voor universele preventie gericht op alle inwoners. Per 
beleidsterrein blijft dan de verantwoordelijkheid voor de inzet gericht op selectieve en 
geïndiceerde preventie bestaan met de benodigde en bestaande budgetten.   
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Tot slot 
 
Proces realisatie en besluitvorming kadernotitie en preventieagenda 2020 
 
 
9 maart 2020  bespreking eerste concept kadernotitie en presentatie informatieve raad 

in p-beraad Sociaal Domein 
 
7 april 2020     aangepaste presentatie informatieve raad langs college van B&W 
 
16 april 2020    informatieve raadsbijeenkomst (i.p.v. 19 maart 2020) 
 
18 mei 2020     bespreking aangepast concept kadernotitie in p-beraad Sociaal Domein 
 
Voor 2 juni 2020   voor informeren beoogde kernpartners uitvoering preventieagenda 
 
2 of 9 juni 2020   besluitvorming kadernotitie met raadsvoorstel door College van B&W 
 
11 juni 2020    aanleveren bij de griffie 
 
17 juni 2020    presidium gemeenteraad 
 
Juli 2020      behandeling en besluitvorming kadernotitie door gemeenteraad 
 
Juni-augustus 2020     uitwerking preventieagenda 2020-2024 
 
Augustus-oktober  besluitvorming en publicatie preventieagenda 
 
 
 


