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Zorg en Sociaal Domein 2022
Alle inwoners van Zundert kunnen naar vermogen meedoen aan de samenleving. Wij staan voor een inclusieve samenleving. We stimuleren zelfontplooiing en
zelfredzaamheid en ondersteunen initiatieven en (vrijwilligers)organisaties die hieraan bijdragen. De sociale cohesie en gemeenschapszin is sterk en duurzaam.
Hierdoor kunnen inwoners voor zichzelf zorgen en voor anderen: we benutten de kracht van Zundert!

Er zijn betere basisvoorzieningen
zodat inwoners
zelfstandig
kunnen meedoen

Er is meer
bewustwording
bij onze inwoners
over hun eigen
zelfredzaamheid

Er is een beter
integraal ondersteuningsaanbod

Iedereen doet
naar vermogen
mee in de
samenleving en
heeft een zinvolle
dagbesteding

Er is minder
armoede

Problemen
worden eerder
gesignaleerd

75% van onze inwoners weten waar zij terecht kunnen
met hun hulpvragen Sociaal Domein

30% van de hulpvragen die bij toegang Sociaal Domein
binnenkomen worden opgelost in het sociaal netwerk
en/of voorliggende voorzieningen

Er doen 5% minder jongeren een beroep op specialistische jeugdzorg

Bij signalen van schulden ontvangen inwoners een
aanbod voor laagdrempelige financiële ondersteuning.

Er worden 10% meer Zundertse inwoners maatschappelijk geactiveerd door het Werkplein

Het % jongeren in de 2e klas van het VO dat binge
drinkt daalt van 28% naar 20% in 2023

Evaluatie en doorontwikkeling vraagwijzer

Aanbestedingen
inkoop huishoudelijke
ondersteuning en
begeleiding Wmo

PROGRAMMERING
ZUNDERT
COLOFON

uitvoering plan
knelpunten jeugdzorg

Uitvoering regiovisie
jeugd inclusief
implementatie
wetswijziging
jeugdwet

Evaluatie en herijking
lokaal jeugdbeleid

Meer jeugdigen in
Zundert hebben
een gezonde
leefstijl

Er is meer
ruimte voor de
ontwikkeling van
onze inwoners

Alle jongeren tot 23 jaar die voortijdig schoolverlaten
ontvangen begeleiding richting scholing of werk- of participatieplaats

Uitvoering landelijke
afspraken toeslagenaffaire

Uitvoeringsagenda
nieuw minimabeleid

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

OPTIMALE PARTICIPATIE

De programmatische aanpak draagt bij aan een veerkrachtig en zelfstandig Zundert. Ieder programma is gericht op het na-

Er is een gezonde balans tussen overheids- en burgerparticipatie. De doelstellingen en de inspanningen van de programma’s

streven van bestuurlijke doelstellingen die bijdragen aan de strategie van Zundert. Het succes van de programma’s is groten-

worden uitgevoerd voor, door en met de inwoner, bezoeker en ondernemer van Zundert.

deels afhankelijk van de mate waarin voldaan is aan drie voorwaarden: Optimale Participatie, Zundert Proof en Communicatie.
ZUNDERT PROOF
Ieder programma, iedere doelstelling en iedere inspanning is Zundert Proof. Dat betekent dat het in overeenstemming is met
de missie en visie van Zundert.
COMMUNICATIE
In het contact met de samenleving biedt de gemeente transparantie en is zij een toegankelijke betrouwbare partner die doet
wat ze belooft. De gemeente is ook wendbaar; ze beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en past zich daar op
aan.

