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WAT WORDT ER ANDERS?

We gaan meer ruimte bieden aan de samenredzaamheid van de Apeldoornse 

inwoners. Want Apeldoorners helpen elkaar en zien naar elkaar om. Ze kunnen 

veel zelf en samen. Als gemeente gingen we tot nu toe vooral uit van onze eigen 

dienstverlening: wat kunnen wij aanbieden aan de inwoner? Dat gaan we anders 

doen. We gaan aansluiten op wat er allemaal in Apeldoorn gebeurt. Op wat 

inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zelf doen. 

Dat is een grote verandering. En die is niet van de ene op de andere dag klaar. 

Maar daar gaan we de komende jaren hard mee aan het werk. Want ons doel is 

dat Apeldoorners meedoen op een manier die bij hen past.

ELKE APELDOORNER DOET MEE

Een sterk en betrokken Apeldoorn waar iedereen ertoe doet. 

Waar inwoners meedoen vanuit hun eigen rol, verantwoor-

delijkheid en talenten. En waar de gemeente dan op aansluit. 

Dat is wat we voor ogen hebben voor de komende jaren.  

In de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling 2022 - 2030  

hebben we uitgewerkt hoe wij dit sámen willen bereiken.  

In deze informatiefolder leest u de belangrijkste punten.

Wat is maatschappelijke 
ontwikkeling?
Maatschappelijke ontwikkeling gaat 

over alle thema’s die bijdragen aan 

het welzijn van de inwoners van 

Apeldoorn. Bijvoorbeeld over wonen, 

werk en inkomen, opgroeien, fysieke 

en mentale gezondheid, onderwijs 

en vrije tijd. Eerder noemden wij dat 

ook wel het sociaal domein.
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BELANGRIJKE BEGRIPPEN UIT DE KADERNOTA

In de kadernota komen bepaalde begrippen vaak terug. Ze zijn belangrijk 

omdat ze bij de kern horen van het nieuwe beleid. Het gaat om de termen 

sociale basis en vangnet. Deze begrippen hangen met elkaar samen. We 

lichten kort toe wat we ermee bedoelen. En op de volgende pagina kunt u 

hierover een infographic bekijken.

Sociale basis
Mensen hebben bepaalde zaken nodig voor hun welzijn. Bijvoorbeeld sociale 

netwerken, een eigen woning, een baan en genoeg geld om rond te komen. 

Al deze zaken vormen bij elkaar de sociale basis. Inwoners, organisaties en 

bedrijven regelen van alles zelf voor hun welzijn. Dat verwachten we ook van 

hen. Maar soms is daar extra hulp bij nodig. Dan sluiten wij daar als gemeente  

in de sociale basis op aan. 

Sociale netwerken 

Een belangrijk onderdeel van de sociale basis zijn de sociale netwerken. 

Hierin doe je dingen samen met andere mensen. Bijvoorbeeld op het 

werk, in de straat of bij de sportclub. Deelnemen aan sociale netwerken 

zorgt ervoor dat je beter wordt in dingen die je al kunt, nieuwe dingen 

leert en je goed voelt. En tegelijk draag je zo bij aan Apeldoorn. Want 

in sociale netwerken werk je aan de samenredzaamheid: van jezelf én 

plaatsgenoten.

Vangnet
Dankzij een stevige sociale basis doen de meeste Apeldoorners mee in de 

gemeente. Maar dat is niet voor elke inwoner voldoende. Voor hen bieden we 

een vangnet. In het vangnet helpen we Apeldoorners om minder kwetsbaar 

te worden en om zo snel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen. Daarvoor 

gebruikt de inwoner zijn of haar eigen sociale netwerken en sociale basis. 

Want in eerste instantie helpen we inwoners om het eigen sociale netwerk en 

de sociale basis te versterken. Als het nodig is, is aanvullende ondersteuning 

beschikbaar. Daarbij bieden we maatwerk: het moet passen bij de (gezins-)

situatie van de inwoner. Ook is het belangrijk dat Apeldoorners niet verstrikt 

raken in het vangnet. Je moet namelijk niet verdwalen in het ingewikkelde 

zorglandschap. En ook moet je niet vast komen te zitten in het vangnet, zodat je 

er niet meer uitkomt. Daar helpen we bij. 

Wethouder Nathan Stukker 

MENSEN ZIJN VEERKRACHTIG EN SAMEN MET  

ANDEREN KUNNEN ZE NOG MEER. WE MOETEN ZE  

DE RUIMTE GEVEN OM ZELF AAN HET ROER TE STAAN  

EN VERANTWOORDE LIJK HEID TE NEMEN.
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Vangnet
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Baan, dagbesteding 
en vrijwilligerswerk

Bij een 
gemeenschap horen Toegang tot 

het vangnet 

Familie, vrienden, buren 
en andere contacten

Ondersteuning die gratis 
en zonder doorverwijzing 

toegankelijk is

Het vangnet is in principe tijdelijk. 
We werken er samen aan dat de 
Apeldoorner (weer) voldoende sociale 
netwerken en sociale basis opbouwt 
om samenredzaam verder te kunnen 
zonder het vangnet.

OPGAVE 1 SOCIALE BASIS VERSTERKEN OPGAVE 2 FOCUS OP KWETSBARE INWONERS IN HET VANGNET

Opleidingen
en cursussen

Financiële situatie Woonsituatie

Een stevige sociale basis zorgt ervoor dat Apeldoorners 
meedoen op een manier die bij hen past. Bij die sociale 
basis horen ook sociale netwerken.

In sommige situaties zijn iemands 
sociale basis en sociale netwerken 
niet voldoende om mee te kunnen 
doen. Dan bieden we een vangnet. 

Verenigingen, zoals 
voor sport en cultuur

i
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DRIE OPGAVEN

Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad de Uitgangspuntennota Maat

schappelijke Ontwikkeling vastgesteld. Hierin staan drie opgaven voor 

maatschappelijke ontwikkeling. 

De kadernota bouwt verder op deze drie opgaven: 

1. Sociale basis versterken

2. Focus op kwetsbare inwoners in het vangnet

3. Doen wat nodig is

Bij deze drie opgaven hebben we doelen opgesteld die we de komende jaren  

willen bereiken.

1. Sociale basis versterken
Dit gaan we op veel verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door de werk gele - 

gen heid te stimuleren. En door voldoende nieuwe woningen te bouwen in fijne 

buurten. Bij het versterken van de sociale basis sluiten we aan bij de sociale net-

werken van inwoners, groepen en buurten. We gaan dus eerst uit van hun eigen 

oplossingen. Pas daarna gaan we kijken naar andere vormen van ondersteuning. 

We gaan investeren in de sociale basis, zodat Apeldoorners zich na een tijdje nog 

beter samen kunnen redden. Ook versterken we de verbindingen tussen formele  

en informele zorg. Dat zorgt voor passende oplossingen die inwoners ook op 

langere termijn verder helpen. Dan is er minder hulp nodig van de gemeente.    

OPGAVE 1

DIT WILLEN WE BEREIKEN 
IN DE SOCIALE BASIS

Apeldoorners… 

…  wonen naar tevredenheid. Ze 

voelen zich thuis en verbonden 

met hun buurt of dorp.

…  ervaren voldoende bestaans - 

zekerheid.

…  hebben gelijke kansen om 

volwaardig mee te kunnen doen  

in de samenleving. 

OPGAVE 2

DIT WILLEN WE BEREIKEN 
IN HET VANGNET

Kwetsbare inwoners… 

…  krijgen hulp bij het vinden van 

woonruimte als dat niet op 

eigen kracht lukt. Ze voelen 

zich welkom in hun (nieuwe) 

woonomgeving, net als de mede-

bewoners van hun buurt of dorp. 

…  krijgen ondersteuning om 

zelfred zaam te zijn naar eigen 

vermogen. Ze ervaren een 

uitdaging om hun talenten 

optimaal in te zetten.

…  krijgen betere kansen om 

volwaardig mee te kunnen  

doen in de samenleving.

2. Focus op kwetsbare inwoners in het vangnet 
Voor sommige Apeldoorners is de ondersteuning vanuit de sociale basis niet 

genoeg. Voor kwetsbare inwoners én inwoners die (tijdelijk) in een kwetsbare 

situatie zijn, doen we wat nodig is om hun kwetsbaarheid te verminderen. We 

bieden ondersteuning vanuit het vangnet. Als de kwetsbaarheid van de inwoner 

is verminderd, is er geen hulp meer nodig in het vangnet. Dan kan diegene 

gebruikmaken van de sociale basis en het eigen sociale netwerk. 

3. Doen wat nodig is
We kiezen voor een integrale, buurtgerichte en informatiegestuurde aanpak.  

Dit leggen we op de volgende pagina’s verder uit.   

Wethouder Detlev Cziesso 

SAMENLEVEN IN ONZE GEMEENTE APELDOORN KAN VOOR SOMMIGE 

INWONERS EEN UITDAGING ZIJN. KOMT IEMAND ER ZELF EN MET 

ZIJN OF HAAR OMGEVING NIET UIT? DAN KIJKEN WE VANUIT 

VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN NAAR MOGELIJKE OPLOSSINGEN.
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Wilt u weten waar een 

ontmoetings plek of 

locatie van Samen055 

bij u in de buurt zit? 

Kijk dan op de volgende 

pagina’s.

DOEN WAT NODIG IS 

Integraal 
Bij de ondersteuning aan inwoners, gezinnen of buurten gebruiken we een 

integrale aanpak. Dat betekent dat we bij een hulpvraag niet alleen naar die 

vraag kijken, maar breder. We betrekken er ook andere leefgebieden bij.  

Daarbij gaan we uit van de inwoner en niet van de grenzen van de wetten. 

Om integraal te kunnen werken, gaan we sociale netwerken, informele en  

formele zorg nauwer met elkaar verbinden. Daarvoor zijn ontmoetingsplekken 

en de locaties van Samen055 heel belangrijk.

Verder kijken dan de 
hulpvraag

Meneer Mulder (50) gaat langs bij 

een locatie van Samen055, omdat 

hij een vraag heeft over geld. Hij 

heeft moeite om zijn rekeningen 

te betalen. Daar wil hij graag hulp 

bij. De medewerker van Samen055 

stelt extra vragen om een goed 

beeld te krijgen. Daaruit blijkt dat 

meneer Mulder het lastig vindt 

om de rekeningen te begrijpen en 

het geld over te maken. Dat deed 

iemand anders eerder altijd voor 

hem. Nu moet hij dat zelf doen. 

 

Ook wordt duidelijk dat meneer 

Mulder weinig sociale contacten 

heeft. Hij voelt zich soms 

eenzaam. De medewerker 

van Samen055 stelt voor dat 

meneer Mulder vanaf nu elke 

week gaat koffiedrinken bij een 

ontmoetingsplek in zijn eigen 

buurt. Daar ontmoet hij nieuwe 

mensen. En ook is daar een 

vrijwilliger aanwezig die hem helpt 

met zijn boekhouding.

VOORBEELD

Over Samen055
In Apeldoorn zijn er meerdere locaties van Samen055. Hier kunnen 

Apeldoorners langsgaan of naartoe bellen of mailen met vragen 

over bijvoorbeeld zorg, werk, geld of opvoeding. Een medewerker 

verwijst diegene dan door naar de juiste plek, of zorgt voor 

passende hulp. Kijk op www.samen055.nl voor meer informatie.

DOEN WAT NODIG IS 

Buurtgericht 
We gaan per Apeldoornse buurt aan de slag om ervoor te zorgen dat elke 

Apeldoorner mee kan doen. Daarvoor maken we buurtanalyses. Voor sommige 

Apeldoornse buurten stellen we vitaliteitsagenda’s op. Op deze buurten willen 

we ons extra focussen. 

DOEN WAT NODIG IS 

Informatiegestuurd 
We gaan werken vanuit data, trends en onderzoek. Dat noemen we 

informatiegestuurd werken. Dit is niet helemaal nieuw. Ook nu gebruiken 

we al data in ons werk. Maar we willen meer inzicht krijgen in wat er speelt 

in Apeldoorn dan we nu hebben. Zo kunnen we de kwaliteit van ons werk 

verhogen. En daar worden Apeldoorners én de gemeente beter van.
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Overzicht ontmoetingsplekken
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MEER INFORMATIE

Via www.apeldoorn.nl/kadernotamo kunt u de hele kadernota lezen.  

december 2021 © Gemeente Apeldoorn

www.apeldoorn.nl

T  14 055

Ontwikkelpunten uit de Uitgangspuntennota

In de Uitgangspuntennota Maatschappelijke Ontwikkeling zijn niet alleen  

drie opgaven vastgesteld, maar ook acht ontwikkelpunten:

1. Hebben we iedereen in beeld? Een gerichte buurtaanpak als antwoord

2. Veerkracht vergroten

3. Sterke en herkenbare voorzieningen in buurten en wijken

4. Actiegerichte programma-aanpak

5. Scherpe financiële keuzes

6. Een scherpe focus op de mensen die ons het meest nodig hebben

7. Maatwerk leveren

8. Casusregie op dure en ingewikkelde hulpvragen

In de kadernota kunt u meer lezen over deze ontwikkelpunten.

https://www.apeldoorn.nl/kadernota-mo
https://www.apeldoorn.nl
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