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“Op weg naar een andere manier van
denken en doen binnen het sociaal
domein. Samen met bewoners,
ondernemers, betaalde en onbetaalde
professionals kunnen we het verschil
maken door in kansen te denken en niet
in problemen. En meer te handelen vanuit
mogelijkheden en minder vanuit regels.
We gaan van controle naar vertrouwen
en van zorgen voor naar zorgen dat. Dát
is het open proces ‘Breda Doet’ waar we
met z’n allen middenin zitten. Onderdeel
daarvan is de aanpak ‘Aan tafel!’. Het
mooie van deze aanpak is, dat partijen
samen aan tafel gaan om een bijdrage
te leveren aan wat de stad nodig heeft.
We richten ons daarmee vooral op de
zelfredzaamheid en daarmee het welzijn
van onze inwoners. Mensen die lekker
in hun vel zitten, zijn weerbaarder en
doen minder een beroep op individuele
zorgvoorzieningen. Daarmee borgen we
tegelijkertijd dat Bredanaars die dat wél
nodig hebben de juiste specialistische
ondersteuning krijgen. Tijdig, dichtbij
huis, integraal, op maat én aansluitend
bij wat er al zelf geregeld is.”

Actieplan 2016-2018 Open data maakt mogelijk
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Kader Breda Doet,
samen verder!
		INLEIDING
Beste Bredanaar betrokken in het sociaal domein,
Fijn, gezond en veilig leven. En meedoen. Dat willen we allemaal. De decentralisatie van
taken op het gebied van zorg, jeugd en werk, hebben als consequentie dat we als gemeente
hierin meer verantwoordelijkheden hebben gekregen. Dat zien we als een kans. We bieden
zorg en ondersteuning aan Bredanaars die dat nodig hebben. Maar kijken eerst wat er zelf al
gedaan kan worden en waar de omgeving een handje kan helpen.
We richten ons sterk op preventie. Immers, wanneer iemand lekker in z’n vel zit, nuttige
bezigheden heeft, lekker kan sporten, kan meedoen, contacten kan maken et cetera, kunnen
we voorkomen dat iemand een beroep doet op individuele voorzieningen. Dat is op zijn beurt
weer mogelijk wanneer de basisvoorzieningen goed geregeld zijn en je daar kunt vinden wat
je nodig hebt. En blijven de beschikbare middelen voor de zorg beschikbaar voor hen die dat
echt nodig hebben.
Daar hebben we de stad, u als professional in het sociaal domein én andere deskundigen bij
nodig. Immers, u heeft de expertise en kennis om activiteiten te leveren en voorzieningen te
bieden die bijdragen aan de zelf- en samenredzaamheid, eigen kracht en het initiatief van
onze inwoners. Voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen (de zogenoemde algemene
voorzieningen). Het gaat dan bijvoorbeeld om sportvoorzieningen, maatschappelijk werk,
jeugdactiviteiten en activiteiten voor ouderen. Kortom, aan het welzijn van onze inwoners.
Voor het bieden van die voorzieningen en activiteiten kon u voorheen subsidie aanvragen via
de zogenoemde uitvraag. Die werkwijze gaat op de schop. Niet langer meldt u zich bij de
overheid voor de financiering van uw idee of initiatief. Voortaan neemt u - letterlijk- plaats
aan een thematafel. Daar krijgt u alle ruimte om
uw ideeën zo goed mogelijk uit te werken. Niet
alleen, maar met partners die werken aan
hetzelfde thema. Zo kunnen we slimmer
organiseren en beter samenwerken. Met als
optimaal resultaat één gezamenlijk plan van
aanpak. We noemen dit de aanpak ‘Aan tafel!’.
Deze nieuwe werkwijze betekent dat rollen
veranderen. Feit blijft dat de gemeente ‘de pot
met geld’ verdeelt. Maar, hoe dat gebeurt,
daarop kunt u invloed uitoefenen. U krijgt alle
vrijheid om naar eigen inzicht en wens uw
bijdrage te leveren. Wij geven u dat vertrouwen
en faciliteren daarin. Zo zorgt u ervoor dat u met
de juiste partners aan tafel komt en heeft u
vrijheid in uw eigen ‘tafelschikking’.
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Om aan te kunnen schuiven aan tafel, hanteren we een aantal spelregels. Simpelweg omdat
wij als gemeente maatschappelijke verantwoordelijkheden hebben en ons moeten kunnen
verantwoorden naar u en de gemeenteraad over behaalde resultaten en bestede middelen.
Om als gemeente subsidie te kunnen verlenen, hebben we een kader nodig. Dit kader is het
vervolg op Breda Basis, dat vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. U leest om welke
thema’s het gaat en welke resultaten we per thema wensen voor onze stad. Ook hoe de
thematafels in z’n werk gaan, komt aan bod. We hebben ook nog enkele separate beleidskaders op het sociale domein zoals Wijkimpuls en de Wmo ‘Goede zorg doen we samen’ en
de Bredase Plus’. ‘Breda Doet, samen verder!’ vervangt deze beleidskaders niet volledig, maar
de uitgangspunten zijn in dit kader meegenomen. De doelstellingen van het beleidskader
Wijkimpuls, dat een looptijd kent tot en met 2018, worden ondergebracht bij ‘Breda Doet,
samen verder!’. Dit laat onverlet dat de gemaakte afspraken in de Alliantie 2015-2018 met
de Bredase woningcorporaties worden nageleefd.
Samen op weg naar anders denken en doen over de manier waarop de gemeente subsidie
toekent aan het sociaal domein. Samen op weg naar een solide basis. Op maat gemaakt, wat
de stad van ons vraagt. Met onze inwoners figuurlijk als eregast aan tafel.
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2
		DE BEDOELING
Breda Doet werkt volgens een aantal uitgangspunten en principes, die samen met professionals
in de stad en de Bouwgroep (vertegenwoordigers van verschillende organisaties, professionals
en vrijwilligers) zijn geformuleerd.
Deze uitgangspunten en principes geven ons sturing in de richting die we gezamenlijk op
willen. En geven ons handvatten om daadwerkelijk ’anders te kunnen denken en doen‘ in het
sociaal domein. Met als uiteindelijk resultaat een solide basis voor Bredanaars die ervoor zorgt
dat minder beroep wordt gedaan op allerlei dure individuele voorzieningen.
We formuleren deze opgave als ‘brede basis van eigen kracht, ontmoeting en het sociale
netwerk van de bewoner, zodat vormen van lichte of intensieve ondersteuning beschikbaar
zijn en blijven voor hen die het op eigen kracht of met het sociale netwerk (even) niet
redden’.
Samen met u gaan we de uitdaging aan om deze opgave (de daadwerkelijke transformatie)
te realiseren. Als gemeente hebben we daarin alle vertrouwen in onze partners; wij ervaren
een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. Gedurende het proces, evalueren we met elkaar en
passen aan waar nodig of gewenst.
Voortaan stelt de gemeente subsidie beschikbaar op basis van vooraf gestelde thema’s en
wenselijke maatschappelijke resultaten. Dat gebeurt aan de hand van een aantal principes
zoals vastgesteld door het college in de ‘Aanpak Breda Doet 2016-2018’. Met die principes
bedoelen we bijvoorbeeld: meer redzaamheid, meedoen in de maatschappij of het bedenken
van integrale oplossingen onder de noemer ‘één gezin, één plan’.
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EN NU?
VAN
ZORGEN VOOR
RECHT OP EEN REGELING

NAAR DE BEDOELING
ZORGEN DAT
RECHT OP EEN OPLOSSING

STANDAARDPAKKET

MAATWERK

DEELOPLOSSINGEN

EEN GEZIN, EEN PLAN

PROTOCOLLEN

PROFESSIONELE RUIMTE

VERWIJZEN

WARM OVERGEDRAGEN

CONTROLE

VERTROUWEN

EIGEN AFDELING

GEZAMENLIJKE OPGAVE

OPDRACHTGEVER

PARTNER (GELIJKWAARDIG)

VER WEG

DICHTBIJ (BETROKKENHEID)

Ook de uitgangspunten uit de ‘Aanpak Breda Doet 2016-2018’ zijn leidend voor de nieuwe
werkwijze ‘Aan tafel!’. Onderstaand de uitgangspunten op een rijtje. In het volgende
hoofdstuk volgt een toelichting over deze aanpak.

BREDA DOET:
•

gaat uit van een open en transparant planproces

•

betrekt het brede sociaal domein

•

sluit aan bij de energie bij betaalde en onbetaalde professionals en inwoners

•

vertrouwt op professionals en maatschappelijk initiatief

•

gaat uit van een positief mensbeeld

•

zorgt ervoor dat het geld terecht komt, daar waar dat het meest nodig en wenselijk is

•

waardeert en stimuleert innovatie

•

denkt meer vanuit mogelijkheden en minder vanuit regels

•

biedt ruimte voor experimenten en leert al doende

•

werkt met partners in het sociaal domein. De gemeente is één van de partners.
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3
		DE TAFEL EN WIJK ALS
		ONTMOETINGSPLEK!
In Tuinzigt kan het kinderkomitee de buitenspeeldag niet meer organiseren. En de
‘Agnes anti pestmiddag’ wil graag groter worden. Beide activiteiten hebben te weinig
vrijwilligers en kunnen die op eigen kracht niet vinden. Zij hebben hulp gevraagd bij
de Nieuwe Meidoorn. De clubs die nu gebruik maken van ’t Honk zijn bereid om de
helpende hand te bieden. Deze bundeling van krachten levert nieuwe samenwerkingen op om een grote gezamenlijke activiteit neer te zetten. Samen met de gemeente
wordt bekeken wat de bewoners nog meer nodig hebben om deze activiteiten goed
te kunnen organiseren.
In Hoge Vucht hebben de buurtvaders het creatieve idee bedacht om tijdens het
surveilleren in de wijk (wat ze nu al doen) ijs te verkopen aan buurtbewoners. Dat
biedt de vrijwilligers de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met buurtbewoners
en eventuele problemen in de wijk te signaleren.
In Kesteren-Muizenberg organiseren de JOM (11 Jonge Ondernemende Moeders)
buurtactiviteiten voor de lagere school jeugd en hun ouders. Doel: buitenspelen,
elkaar ontmoeten, stimuleren van de ontwikkeling, gezond eten en bewegen. Ze
organiseren per jaar ongeveer 12 evenementen, waaronder: ’t Turfje, thema
activiteiten in vakantieweken (onder andere paaseieren zoektocht, vossenjacht,
zomer waterpret, Halloween tocht, filmavond, gezonde picknick). Ze mobiliseren veel
andere ouders, verzorgers en buurtbewoners om vrijwilliger te zijn bij hun activiteiten.
Zo werken 60 tot 80 vrijwilligers mee om de griezeltocht tijdens Halloween voor de
300 bezoekers mogelijk te maken.

Zomaar een paar voorbeelden om aan te geven dat de stad bruist van energie en hoe mensen
een bijdrage willen en kunnen leveren aan hun stad, wijk of buurt. Die energie uit de stad
benutten. Dát staat centraal in de ontwikkeling van het sociale domein. De ideeën liggen op
straat. En ze komen bij elkaar in de aanpak ‘Aan Tafel!’. En in de wijk via de wijkplatforms.
De aanpak
Aan tafel! Wie kent dat niet. ‘Aan Tafel’ spreken we de dag door en maken we plannen.
De tafel wordt ook de plek waar Breda de plannen voor het sociaal domein maakt. ‘Aan
Tafel!’ is de plek om ideeën te delen en uit te werken die kansrijk zijn om Breda een stad te
maken waar ieder zich thuis en ‘wel’ voelt. Nieuwe kansen te grijpen, met elkaar aan de slag
te gaan en het beste uit ieder te halen. We gaan met elkaar aan tafel om op basis van
thema’s de gewenste basisvoorzieningen te kunnen realiseren. Voor initiatieven en activiteiten
die vanuit de wijk georganiseerd worden, is het wijkplatform daarvoor de aangewezen plek.
Zo kunnen we optimaal gebruik maken van ieders creativiteit. En blijft het eigenaarschap van
de initiatieven uit de wijken daar waar ze horen: bij het wijkplatform zelf.
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3.1 De basis: Thematafels
De inwoners van Breda hebben in de afgelopen periode tijdens de expeditie Breda Doet,
een aantal thema’s gekozen die voor hen belangrijk zijn om zich thuis te voelen in Breda.
De thema’s gaan over de terreinen waar de gemeente verantwoordelijk is voor het
‘maatschappelijk resultaat’:
		 1 OPGROEIEN
		 2 LEREN, ONTWIKKELEN EN WERKEN
		 3 ONTMOETEN
		 4 BETROKKEN ZIJN
		 5 LEVEN!
‘Aan Tafel’ inspireert iedereen om tot een aanpak te komen voor een thema.
Een aanpak die zij als basis zien voor de aan te vragen subsidie en op basis waarvan zij een
gezamenlijk plan gaan uitwerken. Te behalen resultaten staan daarbij centraal. Iedereen die
een bijdrage kan leveren aan het thema is welkom om bij ‘Aan Tafel’ zijn of haar ideeën in te
brengen. Uiteindelijk leiden de gesprekken tot een uitvoeringplan voor de komende 2 jaar en
een ontwikkelplan voor de lange termijn.
Alle tafelgenoten gezamenlijk zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering en toetsing
van hun gezamenlijke plannen en spreken elkaar daar ook op aan.
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Het college besluit over de plannen en geeft vooraf een aantal spelregels en een helder
financieel kader mee. Zo staat het behalen van resultaat, integraliteit en gezamenlijk de
verantwoordelijkheid pakken voorop.
Naast het opstellen van een aantal spelregels en het meegeven van een helder financieel
kader, geven we de partners aan tafels ook een aantal maatschappelijke ‘opdrachten’ mee,
waaraan het plan van aanpak moet voldoen. Dat zijn de volgende opdrachten:
Samenredzaamheid
Bijdragen aan meer samenredzaamheid: Breda is een stad waarin bewoners betrokken zijn bij
elkaar en mensen elkaar helpen om een goed bestaan te kunnen hebben.
Vrijwillige inzet
Uitgaan van het principe: vrijwillige inzet waar het kan, inzet van professionals waar het
moet. Met de professional en de vrijwilliger hand in hand.
Integraal
Integraal werken is nodig om maatschappelijke resultaten te behalen. Dat betekent dat we
partners uitdagen om hun kracht en expertise te bundelen.
Toegankelijk voor iedereen
Het aanbod is in de buurt, is toegankelijk en sluit aan op de behoeften en mogelijkheden van
alle bewoners, dus ook mensen met een beperking, mensen met een andere culturele
achtergrond, mensen die minder te besteden hebben, jong en oud.
Participatie en social return
Plannen bevorderen ook de participatie en social return. Als er geen werk beschikbaar is of
mensen kunnen (nog) niet werken, dan verwachten we dat ze werken aan hun ontwikkeling
of activiteiten ondernemen die een bijdrage leveren aan de maatschappij.
3.2 Initiatief in de wijk: de wijkplatforms
In de huidige samenleving is het belangrijk dat bewoners zelf de regie kunnen voeren over
hun leven en wonen op een manier die past bij de wijk of de buurt. In Breda is zichtbaar veel
talent, enthousiasme, daadkracht en kennis aanwezig. Veel mensen willen zich inzetten om
de wijk een thuis te laten zijn en willen en kunnen iets extra’s toevoegen aan de wijk. Daaruit
komen ‘onverwachte’ initiatieven voort die een stimulans verdienen door ze bij elkaar te
brengen en te waarderen.
Wijkplatforms
Om initiatieven van bewoners verder te helpen, kunnen zij zich melden bij het wijkplatform.
Het wijkplatform bekijkt of het initiatief aansluit bij de behoeftes van de wijk. Samen met de
initiatiefnemer wordt bekeken wat nodig is om het initiatief te versterken en de kans van
slagen te vergroten.
Vaak kan een initiatief door slim en creatief te verbinden of door combinatie van al beschikbare inzet van mensen en voorzieningen gerealiseerd worden. Hierbij valt te denken aan inzet
van studenten of van wijknetwerkers, van Pakhuis Breda, Zorginnovatie, jeugd- en jongerenwerkers, sport- of cultuurcoaches, de Re-integratie proeftuin, diverse burgerinitiatieven of via
crowdfunding.
Vanuit maatschappelijke betrokkenheid hecht de gemeente waarde aan het slagen van deze
initiatieven. Wanneer de hiervoor beschreven stappen doorlopen zijn en voldoende financiering
niet lukt (dus niet via het wijkplatform en ook niet door slim en creatief te verbinden), bestaat
de mogelijkheid dat de gemeente aanvullende financiële middelen uit het wijkbudget
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beschikbaar stelt. Dat gebeurt vaak in de vorm van cofinanciering en als ‘motor’ om een
initiatief extra kracht te geven. In wijken waar nog geen platform is, kan de initiatiefnemer
zich tot de gemeente wenden.
Initiatiefnemers kunnen zelf bepalen op welke locatie zij activiteiten plaats willen laten
vinden.
Wanneer een initiatief groeit en een grote bijdrage gaat leveren aan het maatschappelijk
resultaat, zal de initiatiefnemer uitgenodigd worden aan de thematafel.
3.3 Ruimte voor iedereen: eenmalige en nieuwe initiatieven
Er zijn ook activiteiten en initiatieven die rechtstreeks bij ons binnenkomen, niet direct
wijkgericht zijn of passen aan een thematafel. Als ze aansluiten bij de bedoeling van dit
kader, ondersteunen we ze natuurlijk ook graag. Dat deden we al en dat blijven we doen.
Over de wijze waarop overleggen we met de eigenaar van de activiteit of het initiatief.
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4
DE WENSEN VOOR DE STAD
Een solide basis vóór de stad, laten we graag over aan de stad. Om die goede basis voor het
sociaal domein te bieden, bekijken we Breda door de ogen van haar inwoners. Welke thema’s
zijn voor de bewoner van Breda belangrijk om Breda de stad te laten zijn waar je je thuis
voelt, fijn en veilig kunt leven en meedoen?

Als je prettig wilt wonen in een stad, dan wil je dat kinderen er prettig
kunnen opgroeien, mensen kunnen leren en ontwikkelen, werken,
ontmoeten, betrokken zijn en gelukkig kunnen leven!
Deze thema’s zijn gekozen om de gewenste maatschappelijke resultaten te kunnen formuleren. Hoe we meten of de resultaten ook daadwerkelijk zijn behaald, leest u in de bijlage.

		
		 THEMA: OPGROEIEN
Een goede jeugd is de basis voor een goede toekomst. Een brede ontwikkeling biedt kinderen
de kans om te ontdekken waar talenten liggen en deze te ontwikkelen. Ouders hebben
daarin een verantwoordelijkheid, maar kunnen daarbij om ondersteuning vragen, wanneer zij
dat nodig hebben. Een brede ontwikkeling van een kind vindt plaats op vele vlakken: leren,
cultuur en sport, maar ook tijdens (buiten) spelen en samenspelen met andere kinderen. Een
goed aanbod in vrijetijdsbesteding is een basisvoorziening voor ieder kind. Dit aanbod moet
aansluiten op de behoefte van kinderen. Kinderen doen mee in het bedenken en uitwerken
daarvan en voelen zich gehoord. Ze zijn actief betrokken bij beslissingen die voor hen van
belang zijn.
Elk kind in Breda krijgt de mogelijkheid om gelukkig op te groeien, in een veilige omgeving.
We zetten ons ervoor in dat kinderen een veilig thuis hebben, in een positieve omgeving. Wij
hebben aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede en dagelijks geconfronteerd
worden met geldgebrek.
Het is belangrijk dat kinderen stevig in hun schoenen staan, voor zichzelf op kunnen komen
en een eigen mening ontwikkelen zodat ze niet vanzelfsprekend ‘met de groep meelopen’.
Op deze manier spelen we preventief in op thema’s zoals radicalisering, pesten, de omgang
met social media, seksualiteit en alcohol- en drugsgebruik. Ook is er aandacht voor een
gezonde leefstijl voor kinderen, waarbij ze gezond eten en voldoende bewegen.

Gewenste maatschappelijke resultaten:
• Kinderen ontwikkelen hun talenten.
• Kinderen groeien op in een veilige omgeving.
• Ouders voelen zich gesteund in de opvoeding van hun kind.
• De weerbaarheid van kinderen en jongeren neemt toe.
•	Voorzieningen en activiteiten voor kinderen en jongeren sluiten goed aan op hun
behoeften.
• Iedere jongere heeft een sociaal netwerk en voelt zich daarin thuis.
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		 THEMA: LEREN, ONTWIKKELEN EN WERKEN
Elk kind krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past. Kinderen leren zelf spelenderwijs de taal
te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Wanneer extra ondersteuning op taal of
ontwikkeling nodig is, is voor onze jonge Bredanaars voor- en vroegschoolse educatie
beschikbaar. De inzet van spel als middel heeft daarbij een belangrijke rol. Ook ouders
worden hierbij betrokken. Zij krijgen instrumenten in handen om zelf de ontwikkeling van
hun kind te stimuleren. Met het onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en
gemeente werken we aan een strategische onderwijsagenda. Ook de bestrijding van
laaggeletterdheid bij volwassenen is een belangrijk aandachtspunt.
Er zijn verschillende routes naar werk. In principe willen we dat elke jongere naar school gaat
of werkt, of hulp krijgt om dat te realiseren. Een belangrijk speerpunt daarbij is het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Jongeren worden vanaf hun opleiding goed voorbereid
op de arbeidsmarkt. Jongeren die door omstandigheden vroegtijdig afhaken of dreigen uit te
vallen, krijgen de kans hun competenties verder te ontwikkelen. We zoeken naar mogelijkheden om samen met bedrijven deze jongeren door ervarend leren voor te bereiden op een
passende baan.
We richten ons op het vergroten van de zelfstandigheid van mensen en hun kansen op
participatie. Bewoners kunnen zelf in hun levensonderhoud voorzien en ze houden zelf hun
financiën op orde. Het streven is dat alle mensen ‘betaald’ werk hebben, tenzij ze daar niet
toe in staat zijn. Mensen doen mee naar vermogen: zij werken, volgen een passende
opleiding of ondernemen activiteiten om aan een baan te komen.
Bewoners worden ondersteund bij toeleiding naar een betaalde baan. Mensen die een
participatie uitkering krijgen, leveren daarvoor een maatschappelijke inspanning. Als er geen
werk beschikbaar is of mensen kunnen (nog) niet werken, dan verwachten we dat ze werken
aan hun ontwikkeling of activiteiten ondernemen die een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Gewenste maatschappelijke resultaten:
•	Kinderen komen voorbereid in het basisonderwijs, als extra ondersteuning op het gebied
van ontwikkeling of taal nodig is.
• Elk kind krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past.
• Elke jongere gaat naar school of werkt, of wordt geholpen om daar te komen.
• Jongeren komen goed voorbereid op de arbeidsmarkt.
• Bewoners voorzien in hun eigen levensonderhoud en zijn financieel zelfredzaam.
•	Mensen voor wie (regulier) werken (nog) niet mogelijk is, participeren naar vermogen,
werken aan hun ontwikkeling en leveren een vrijwillige maatschappelijke bijdrage aan
hun stad.
• Iedereen kan Nederlands spreken, lezen en schrijven.

		

Kader Breda Doet, samen verder!

13

		 THEMA: ONTMOETEN
De contacten met andere mensen dragen voor veel mensen bij aan zich thuis voelen in hun
stad, wijk of dorp. Contact met mensen kan eenzaamheid voorkomen. Wanneer mensen een
eigen netwerk hebben, kunnen zij daar vaak ook op steunen wanneer het (even) niet goed
gaat. In eerste instantie is dit aan inwoners zelf om contacten met anderen te leggen.
Kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, kinderen in achterstandsposities,
chronisch zieken en ouderen die hulp nodig hebben, of bewoners met geldzorgen, mogen
rekenen op onze steun. (Het aanbod van) organisaties die die steun bieden, brengen we
zoveel mogelijk samen onder een dak, zoals buurt- en gemeenschapshuizen.
Daarnaast zijn er ook andere maatschappelijk voorzieningen die als ontmoetingsplek gebruikt
worden: bijvoorbeeld scholen, sportkantines, sportzalen, scoutinggebouwen en ontmoetingsruimten in woon-zorgcomplexen. Ook parken en pleinen in de openbare ruimte bieden
ruimte om elkaar te ontmoeten. En uiteraard is er ook nog de commerciële sector (horeca) die
zaalruimtes aanbiedt.

Maatschappelijke resultaten:
• Mensen voelen zich thuis in hun buurt.
•	Bewoners hebben een sociaal netwerk waarop ze kunnen terug vallen als ze steun
nodig hebben.
• Niemand voelt zich eenzaam.

		 THEMA: BETROKKEN ZIJN
Bewoners ervaren dat ze een zinvolle invulling van de dag hebben, dat ze van waarde zijn,
iets nuttigs doen en er toe doen. Dat kan door te werken, maar ook door op een andere
manier bij te dragen aan de maatschappij, zoals het verzorgen van familie of gezin of
vrijwilligerswerk.
Bewoners voelen zich medeverantwoordelijk voor hun buurt. Wij willen dat iedereen zich
veilig voelt in de wijk. Bewoners zullen zich moeten inzetten voor de omgeving, niet alleen
voor zichzelf maar ook voor anderen. Dit zorgt voor een sterke betrokkenheid en positief
gevoel bij hun leefomgeving. Bewoners die een bijdrage willen leveren of een initiatief willen
opzetten, worden daarbij ondersteund.
Mantelzorgers zijn een groep die speciale aandacht verdient. En krijgt. Wij werken aan een
omgeving waarin mantelzorg bespreekbaar is. Waar mantelzorgers de juiste ondersteuning
kunnen krijgen, op maat. Zodat zij zich gesteund voelen in het combineren van hun dagtaken
met de extra zorgtaken. En zodat zij een beroep kunnen doen op (informele) ondersteuning,
wanneer ze dat nodig hebben.

Maatschappelijke resultaten:
• Bewoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving.
• Bewoners zijn tevreden over de ondersteuning bij hulpvragen.
• Mantelzorgers raken niet overbelast.
• Bewoners realiseren initiatieven en doen vrijwilligerswerk.
• Bewoners voelen zich veilig in hun leefomgeving.
• Bewoners voelen zich betrokken bij de sociale veiligheidsvraagstukken in hun
leefomgeving.

Kader Breda Doet, samen verder!
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		 THEMA: LEVEN!
Bewoners zitten lekker in hun vel en voelen zich fit. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ook
wanneer mensen zich prettig voelen in hun leefomgeving, draagt dat bij aan hun gevoel van
welzijn. Als mensen zich fitter voelen, zijn zij in staat om langer prettig thuis te wonen. Indien
nodig, krijgen zij daarbij hulp en ondersteuning. Bewoners zijn zich bewust van het belang
van een actieve en gezonde leefstijl. Een leefstijl waarbij men voldoende beweegt en gezond eet.
Sporten en bewegen is voor veel mensen een sociale en zinvolle activiteit en levert ook
andere positieve neveneffecten op, zoals een betere gezondheid, het tegen gaan van
overgewicht en betere motorische ontwikkeling. Het beweegaanbod in Breda is voor iedereen
toegankelijk en sluit aan op de behoeften van alle bewoners. Bewoners die weinig bewegen,
worden gestimuleerd dit meer te gaan doen. We streven er naar dat er voor iedereen die wil
bewegen een mogelijkheid is om dat te doen. Oók voor hen die buitenspel staan, omdat zij
het lidmaatschap niet kunnen betalen. Of zij die een steuntje in de rug nodig hebben, omdat
het hen ontbreekt aan sociaal netwerk en vaardigheden. Iedereen kan sporten in Breda en
bewoners die hierbij hulp hierbij nodig hebben, krijgen dat, ongeacht achtergrond, beperking
of levenssituatie. Dit realiseren we bijvoorbeeld door middel van inzet van sportcoaches en
faciliteren van Open clubs.
De inrichting van de openbare ruimte nodigt uit tot bewegen. Sportaccommodaties zijn
gericht op multifunctioneel gebruik. Verenigingen stellen hun accommodatie ook open voor
andere doelgroepen en leveren zo een bijdrage op het gebied van welzijn, gezondheid,
participatie en zorg.
Beweegaanbieders zijn maatschappelijk betrokken, bieden een veilige omgeving om te
bewegen en maken optimaal gebruik van de inzet van vrijwilligers.

Maatschappelijke resultaten:
• Bewoners zitten fysiek en mentaal goed in hun vel.
•	Bewoners hebben een gezonde leefstijl; ze bewegen voldoende en eten gezond. Indien
nodig worden bewoners hierbij ondersteund.
•	Iedereen kan in de buurt terecht voor sport en beweegaanbod; Bewoners zijn tevreden
over de speel-, sport- en beweegmogelijkheden in hun omgeving
• Ouderen en mensen met een beperking wonen langer prettig thuis.

Kader Breda Doet, samen verder!
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5

		MONITORING
De monitoring van de maatschappelijke effecten die in dit kader beschreven zijn, wordt
uitgevoerd binnen het grotere geheel van het Programma Vitaal en Sociaal. Onderdelen van
dit programma zijn Breda Doet en de Monitor Sociaal Domein. Op dit moment is de Monitor
Sociaal Domein in ontwikkeling. De indicatoren van het programma Vitaal en Sociaal geven
op termijn inzicht in de resultaten en effecten op het brede terrein van het sociale domein.
Het gaat hierbij om indicatoren over de intensieve zorg (jeugdzorg, WMO en participatie) en
het voorliggend veld. Maatschappelijke effecten en bijbehorende indicatoren van dit kader
‘Breda Doet, samen verder!’ staan in de bijlage weergegeven. Deze worden betrokken bij de
monitoring van het Programma Vitaal en Sociaal.
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B
		BIJLAGE Indicatoren bij de
		maatschappelijke resultaten
		(per thema)
In deze bijlage zijn de indicatoren bij de maatschappelijke resultaten weergegeven. Een aantal
indicatoren ontbreekt nog. Deze zijn nog niet bekend of moeten nog ontwikkeld worden. Dit
wordt verder opgepakt binnen het grotere geheel van de monitor Sociaal domein en in
overleg met de betreffende thematafel.
Overkoepelende indicatoren voor de gehele aanpak Breda doet:
•

Mismatch tussen vraag en aanbod

•

Inzet op preventie, ten opzichte van inzet op specialistische zorg (verloop in piramide)

Opgroeien
Maatschappelijk resultaat

Indicator

Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen.

• % kinderen en jongeren dat een cultuuractiviteit doet
(Bewonersenquête)
• % kinderen en jongeren dat voldoet aan de bewegingsnorm 		
(Bewonersenquête)
• % kinderen dat dagelijks minder dan een half uur buiten speelt 		
(GGD-monitor, 4 jaarlijks)
• Gebruik jeugdsportfonds
• Gebruik jeugdcultuurfonds

Kinderen groeien op in een veilige omgeving.

• Aantal jeugdigen waarvoor herhaald melding huiselijk geweld of 		
kindermishandeling plaatsvindt (Transitiemonitor, GGD)
• % jongeren dat thuis bij hun eigen ouders een onveilig gevoel heeft
(GGD, 4jaarlijks)
• Aantal geworven pleegzorggezinnen en % matching (nog te 		
ontwikkelen)

Ouders voelen zich gesteund in de opvoeding van hun

• % gezinnen met opvoedingsproblemen (monitor CJG)

kind.

• % gezinnen dat sociaal netwerk kan inzetten (monitor CJG)
• % gezinnen met inzet professionele hulp (monitor CJG)
• % gezinnen met ervaren nut professionele hulp (monitor CJG)

De weerbaarheid van kinderen en jongeren neemt toe.

• % jongeren met een lage weerbaarheid (GGD jeugdmonitor, 4 jaarlijks)

Voorzieningen en activiteiten voor kinderen en jongeren

• % ouders dat tevreden is over de speelvoorzieningen in de buurt (GBM,

sluiten goed aan op hun behoeften.

tweejaarlijks)
• % ouders dat tevreden is over de voorzieningen voor jongeren in de
buurt (GBM, tweejaarlijks)
• % jongeren dat één of meer ontmoetingsplaatsen mist in de buurt 		
(GGD jeugdmonitor, 4 jaarlijks)

Iedere jongere heeft een sociaal netwerk en voelt zich

• % jongeren dat buiten school leeftijdsgenoten ontmoet (onbekend)

daarin thuis.

• % ouders dat tevreden is over contact van kind met andere kinderen in
de buurt (GGD-monitor)
• Participatie jongeren bij beleid en uitvoering, nog te ontwikkelen

Kader Breda Doet, samen verder!
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Leren, ontwikkelen en werken
Maatschappelijk resultaat

Indicator

Kinderen komen voorbereid in het basisonderwijs, als

• % kinderen dat voorbereid in het basisonderwijs instroomt (nog te 		

extra ondersteuning op het gebied van ontwikkeling of
taal nodig is.

ontwikkelen)
• % Kinderen met een goede Nederlandse taalbeheersing (onbekend)
• % jeugd van Breda dat onderwijs volgt (RMC)

Elk kind krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past.

• % thuiszitters in Breda in PO, speciaal basisonderwijs en VO en vso 		
(RMC-wet)
• % jeugd van Breda volgt onderwijs

Elke jongere komt goed voorbereid op de arbeidsmarkt of

• % vroegtijdig schoolverlaters (VSV-verkenner)

werkt.

• % vroegtijdig schoolverlaters dat op een traject zit (niet code ‘0’ heeft)
• % (jeugd)werklozen (UWV)

Bewoners voorzien in hun eigen levensonderhoud en zijn

• Aantal huishoudens met laag inkomen

financieel zelfredzaam.

• Aantal kinderen in een armoedesituatie
• % huishoudens met een PW-uitkering (GWS)
• % PW-ers dat niet participeert (GWS)
• In- en uitstromers PWI (GWS)
• % bewoners dat financieel zelfredzaam is. (zelfredzaamheidsmatrix)

Mensen voor wie (regulier) werken (nog) niet mogelijk is,

• Stijging van personen op participatieladder

participeren naar vermogen, werken aan hun
ontwikkeling en leveren een maatschappelijke bijdrage
aan hun stad.
Iedereen kan Nederlands spreken, lezen en schrijven.

• % laaggeletterden bij volwassenen (landelijke monitor)
• % uitkeringsgerechtigden dat niet voldoet aan de wet Taaleis 		
(onbekend)

Ontmoeten
Maatschappelijk resultaat

Indicator

Mensen voelen zich thuis in hun wijk of dorp.

• Indicator sociale cohesie: mate waarin bewoners in hun buurt anderen
kennen, ontmoeten, etc. (GBM), uitsplitsen naar doelgroepen

Bewoners hebben een sociaal netwerk, waarop ze

• % inwoners dat niet terug kan vallen op familie, vrienden of buren als

kunnen terug vallen als ze steun nodig hebben.
Minder mensen voelen zich eenzaam.

zorg nodig is (GBM)
•	% inwoners dat tevreden is over de accommodaties (buurt- en
gemeenschapshuizen, parken en pleinen) in de nabije omgeving om
elkaar te ontmoeten (GBM, samengestelde indicator)
• % inwoners dat zich eenzaam voelt (GBM, samengestelde indicator)
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Betrokken zijn
Maatschappelijk resultaat

Indicator

Bewoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving.

• % inwoners dat zich mede verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid
van de buurt (GBM)
• % bewoners dat actief is in de buurt (GBM)
• % inwoners dat iets doet:
o Vrijwilligerswerk (incl. politiek actief) (GBM)
o Mantelzorg geven (GBM)
o Werkt (CVS)
o Gaat naar school

Bewoners zijn tevreden over de ondersteuning bij

• Mantelzorg ontvangen (onbekend)

hulpvragen.

• % inwoners die tevreden is over de ondersteuning (onbekend)

Mantelzorgers zijn in beeld en worden ondersteund,

• % mantelzorgers dat zich zwaar belast voelt (Bewonersenquête)

zodat zij niet overbelast raken

• % mantelzorgers dat gebruik maakt van mantelzorgondersteuning 		
(Bewonersenquête)
•	% mantelzorgers dat behoefte heeft aan mantelzorgondersteuning
(Bewonersenquête)

Bewoners voelen zich gesteund bij het realiseren van

•	% bewoners dat vindt dat de gemeente buurtinitiatieven voldoende

initiatieven en het doen van vrijwilligerswerk.

ondersteund (GBM)

Bewoners voelen zich veilig in hun leefomgeving.

• % van bewoners dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt.

Bewoners voelen zich betrokken bij de sociale

• % inwoners dat zich actief inzet voor de buurt

veiligheidsvraagstukken in hun leefomgeving

Leven!
Maatschappelijk resultaat

Indicator

Bewoners zitten fysiek en mentaal goed in hun vel.

• % inwoners dat eigen gezondheid als matig of slecht ervaart
(GGD, 4 jaarlijks)
• % inwoners dat tevreden is over het leven (Bewonersenquête)

Bewoners hebben een gezonde leefstijl. ze bewegen

• % inwoners dat (structureel) sport (Bewonersenquête)

voldoende en eten gezond. Indien nodig worden

• % inwoners dat voldoende beweegt (Bewonersenquête)

bewoners hierbij ondersteund.

• % inwoners dat gezond eet (GGD, 4 jaarlijks samengestelde indicator)
•	% inwoners dat tevreden is over de ondersteuning (meting via
Sportloket)

Iedereen kan in de buurt terecht voor sport en

•	% inwoners dat tevreden is over de sport- en beweegfaciliteiten

beweegaanbod; Bewoners zijn tevreden over de speel-,
sport- en beweegmogelijkheden in hun omgeving.

(Bewonersenquête, tweejaarlijks)
•	% verplaatsingen op korte afstand dat te voet of met de fiets wordt
gedaan (onbekend)
• Tevredenheid over beweegactiviteiten (onbekend)

Ouderen en mensen met een beperking wonen langer

•	% ouderen dat zelfstandig woont en tevreden is qua woonbeleving

prettig thuis, indien nodig met ondersteuning of hulp.
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