


Het sociale verhaal 
van Den Helder





AanleidingWaar komen we vandaan?Decentralisatie 2015 > Zorgcontinuïteit en financieel beheer.Waar staan we nu? Volumestijging in zorg. Wijkteams en integrale toegang met ambulante hulpverleningWaar gaan we naar toe?Transformatie > integraal sociaal beleid > gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgsysteemActualiseren Focus 
Doen wat nodig is

Dank aan de adviesraad 
sociaal domein voor hun 

input en positieve 
advies.





Strategische doelen

Ontwikkeling van de Helderse samenleving, waarin iedereen kan meedoen en waar nodig 
wordt ondersteund om de eigen kracht en mogelijkheden te benutten. 

Concreet

 minder jongeren in Den Helder aangewezen zijn op jeugdhulpverlening;
 het aantal inwoners met problematische schulden is afgenomen en minder inwoners leven in armoede;
 Den Helder telt minder werklozen en bijstandsgerechtigden; 
 de zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en speelt beter in op hun (zorg)behoefte;
 inwoners kunnen zoveel mogelijk zelfstandig blijven wonen;
 mensen elkaar weten te vinden en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk in de eigen leefomgeving;
 jongeren groeien op in veiligheid en met goed onderwijs en ontwikkelen zich tot zelfstandige volwassenen die verbinding hebben met de omgeving.

Focus

Integrale hulp- en dienstverlening binnen of dichtbij de eigen leefomgeving van de inwoner. 



Speerpunten in beleidAlles wat we doen draagt bij aan het realiseren van onze doelen.
Voorbeelden:

 School-werk-arbeidsmarkt (driehoek) -> Pieter Kos
 Matched care -> Peter de Vrij

 Integrale toegang -> Tjitske Biersteker



School-werk-arbeidsmarkt 



Matched Care We kijken naar onze ketens van zorg voor de jeugd.
 Praktijkondersteuners huisartsen 
 IKC
 Risicogestuurde zorg 
 Gezinscoaches
 18-/18+
We gaan meer zelf doen, omdat we in contact willen blijven met onze i wo ers e  wille  wete  wat er speelt.



Integrale Toegang

 Dichtbij de inwoner: Onze integrale wijkteams 
gaan in de eerste helft van 2020 in onze 
Helderse wijken werken. We sluiten aan bij wijk-
en/of buurthuizen en werken aan 
toegankelijke(re) digitale systemen. 

 De gemeente als schakel in de keten
 Preventie en vroegsignalering: We stemmen 

prestatieafspraken af met subsidiepartners op 
behoeften, vragen in wijken. We gaan 
datagedreven informeren in de buurt.

We subsidiëre  gee  i stelli ge  aar 
doelstelli ge .



VervolgWat hebben we als het beleidskader is vastgesteld is?Basis voor focus in de uitvoering = 
doen wat nodig is!

Werken in contact met de inwoner.

Wanneer Wat Document

Eerste kwartaal 2020 Inrichting van integrale 
sociale wijkteams

Uitvoeringsplan

Eerste kwartaal 2020 Omgekeerde
verordening

Uitvoeringsplan

Eerste kwartaal 2020 Digitalisering van het 
sociaal domein

Uitvoeringsplan

Eerste kwartaal 2020 Helders Perspectief Uitwerkingsplan

Derde kwartaal 2020 Preventie en 
vroegsignalering

Subsidieregeling



Besluitpunten1. Het Sociaal beleidskader Het sociale verhaal ven Den Helder vast te stellen en in de plaats te laten treden van het transitieplan Sociaal Domein Naar een vitale samen samenleving (RB14.0128);2. Voor de volgende onderdelen van het beleidskader uitvoeringsplannen voor vaststelling te laten aanbieden:
• Inrichting van integrale wijkteams
• Digitalisering van het sociaal domein
• Omgekeerde toets
• Helders Perspectief
• Preventie en vroegsignalering3. Het college opdracht te geven om met de regiogemeenten te komen tot actualisatie van de regionale afspraken zoals die zijn vastgelegd in de strategische visie Sociaal Domein Kop van Noord-Holland (RB13.0036), het uitvoeringsdocument Met Kop en schouders (RB13.0162).4, De nota Meedoen! Armoedebeleid gemeente Den Helder 2017-2020 in werkingsduur twee jaar te verlengen en in 2022 evalueren en het Beleidsplan Schulddienstverlening 2018- 2021 
met 1 jaar zodat er meer tijd is en er in samenhang kan worden geëvalueerd.


