Duidingsrapportage
Wat is er terechtgekomen van de voornemens uit het
beleidsplan 'Veranderen wat nodig is'?

Wat waren wij van plan?

Coördinatiegroep
monitor sociaal domein

In Almere willen we:
• de vragen van inwoners centraal zetten
• meer bouwen en vertrouwen op de eigen mogelijkheden en talenten van
inwoners en hun omgeving
• de regie op het eigen leven en het netwerk van inwoners versterken
• waar nodig veiligheid, bescherming en passende ondersteuning bieden
Ondersteuning bieden we dichtbij, zo licht mogelijk en samenhangend: één
huishouden, één plan, één aanpak, ook op school. We organiseren de ondersteuning
zo dat we vroegtijdig en preventief op (mogelijke) problemen inspelen. Ook dragen
we bij aan een kwalitatief goed en complementair aanbod van voorzieningen en
diensten in het sociaal domein. Om te meten waar we staan, is in het beleidsplan
‘Veranderen wat nodig is’ onderstaande set met twaalf doelstellingen opgenomen.
Deze dragen bij aan het realiseren van de tien vastgestelde maatschappelijke effecten
voor het sociaal domein.
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De kracht van de samenleving versterken
Inclusie en diversiteit bevorderen door inzet op meerdere terreinen
Integrale, samenhangende en gezinsgerichte ondersteuning bieden
Aansluiting zoeken tussen jeugd- en gezinshulp en passend onderwijs
Een duurzaam zorglandschap voor vraaggerichte gezinshulp creëren
Kwetsbare jongeren helpen de stap naar volwassenheid te zetten
Armoede terugdringen en duurzame financiële zelfredzaamheid bevorderen
Inwoners ondersteunen om optimaal mee te doen bij werk en participatie
Bevorderen dat ouderen op een fijne manier langer thuis kunnen wonen
Statushouders zo vroeg mogelijk ondersteunen bij hun zelfredzaamheid
Een veilige situatie in gezinnen bevorderen door betere samenwerking
Een sluitende regionale aanpak ontwikkelen voor verwarde personen

Monitor sociaal domein: wat heeft het beleid opgeleverd?
De monitor sociaal domein informeert u over actuele ontwikkelingen bij de
uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
de Participatiewet. De monitor verving de vroegere papieren rapportage over de
ontwikkelingen in het sociaal domein.
De monitor wordt per kwartaal geactualiseerd. Op dit moment zijn (waar
beschikbaar) gegevens tot en met het vierde kwartaal van 2019 gepubliceerd.
Sommige cijfers zijn geüpdatet tot en met het eerste kwartaal van 2020.
Het gaat dan om:
• het gebruik van allerlei vormen van hulp en ondersteuning
• de tevredenheid over (de toegang tot) geboden hulp en ondersteuning
In deze rapportage geven wij een korte duiding van de recente cijfers. Voor
uitgebreidere duiding verwijzen wij naar de monitor sociaal domein. We gaan
achtereenvolgens in op de ontwikkelingen bij de uitvoering van de Jeugdwet, de
Wmo en de Participatiewet.
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Algemeen beeld
Ruim 17.000 Almeerse huishoudens doen jaarlijks een beroep op de voorzieningen
in het sociaal domein. Bijna de helft (ruim 7.900 huishoudens) gebruikt meerdere
vormen van ondersteuning. Bij 15% van de ondersteunde huishouden is sprake van
combinaties van vier of meer voorzieningen. Overigens wijkt Almere hier niet af van
andere steden. Wel zijn er iets meer Almeerse gezinnen dan in andere steden die
gebruikmaken van twee of drie voorzieningen: 8% in Almere tegen 7% in andere
steden.

Hoe staat het nu met de beleidsdoelstellingen?
De kracht van de samenleving versterken
Veel Almeerders doen vrijwilligerswerk of zorgen voor anderen in hun naaste
omgeving. De sociale cohesie in Almeerse buurten was in de periode 2017-2019
relatief hoog. Het beleid is erop gericht die cohesie te behouden en te versterken en
ook verbanden tussen beleidsdomeinen te versterken.
Zo is er binnen het sportbeleid aandacht voor een gezonde leefstijl en inclusie.
Mensen worden gestimuleerd om te gaan sporten of bewegen en er is veel aandacht
voor talentontwikkeling. De gemeente steunt sportverenigingen, realiseert
sportaccommodaties en zorgt voor een Jeugdsportfonds en activiteiten door
buurtsportcoaches.
Ook het nieuwe Cultuurplan sluit aan bij het sociaal domein doordat het gericht is
op de verbindende kracht van cultuur en doordat het de culturele sector in Almere
versterkt en verrijkt. Dit gebeurt onder meer door het instellen van stabiele en
eerlijke financiële ondersteuning van culturele partners. Via het Cultuurfonds en het
Fonds Verstedelijking Almere wordt de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in de
stad gestimuleerd.
Ten slotte dragen ook de zestien wijkteams bij aan sociaal sterke wijken. Dat geldt
ook voor de verschuiving van ‘maatwerkvoorzieningen’ (aanvraag, beoordeling,
beschikking, start ondersteuning) naar algemeen toegankelijke voorzieningen.

Inclusie en diversiteit bevorderen door inzet op meerdere terreinen
Steeds meer Almeerders voelen zich eenzaam en een kwart van de werkzoekenden
voelt zich gediscrimineerd. Het blijft belangrijk om te werken aan een inclusieve
samenleving.

Integrale, samenhangende en gezinsgerichte ondersteuning bieden
Steeds meer cliënten van de jeugdhulp (kinderen en hun ouders) vinden dat
instanties beter samenwerken. In 2016 vond minder dan de helft van de cliënten dat
instanties goed samenwerken en in 2019 vond twee derde dat. Hieruit blijkt dat
enige jaren na de transities het zorglandschap duidelijker is geworden waardoor
hulpverleners elkaar weten te vinden.
Aansluiting zoeken tussen jeugd- en gezinshulp en passend onderwijs
Zowel het aantal schooluitvallers als het aantal thuiszitters is hoger dan in andere
steden en is stijgende. De aantrekkende arbeidsmarkt en toenemende multiproblematiek worden als mogelijke oorzaken gezien. Hier wordt op verschillende
scholen met divers programma’s op geanticipeerd.
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Aansluiting jeugd- en gezinshulp
In onderwijs-jeugdhulparrangementen werken jeugdhulpverleners samen met intern
begeleiders en leerkrachten. Dat gebeurt op school en bij gezinnen thuis. De hulp
draagt direct bij aan de schoolprestaties, wat uitval voorkomt. Sinds 2016 investeert
de gemeente in onderwijs-jeugdhulparrangementen in het speciaal onderwijs. Op
die scholen bleek een groot aantal leerlingen een vorm van jeugdhulp te krijgen.
Binnen de onderwijs-jeugdhulparrangementen is jeugdhulp zonder verwijzing
mogelijk op school en thuis. In totaal gaan er ongeveer 1.300 leerlingen naar een
school met een onderwijs-jeugdhulparrangement.
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Samenwerking met het passend onderwijs
In de tweede helft van 2019 waren er vier onderwijs-jeugdhulparrangementen op
de scholen voor speciaal basisonderwijs: De Watertuin en De Bombardon, het
Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) en in het praktijkonderwijs.
Eén groep in het speciaal onderwijs op De Bongerd heeft een zogeheten jeugdhulponderwijsarrangement (JOA). Daar ligt de nadruk op de jeugdhulp en is er ook
onderwijs in plaats van andersom. Het gaat om kinderen die uit een thuiszitterssituatie komen en weer naar school gaan.
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Een duurzaam zorglandschap voor vraaggerichte gezinshulp creëren
Voor een duiding van de cijfers verwijzen wij ook naar de halfjaarrapportages
uitvoering Jeugdwet.
Het gebruik van jeugdhulp in Almere komt overeen met wat op basis van
demografische factoren verwacht mag worden. Volgens de cijfers van het CBS heeft
bijna 10% van de jeugdigen in 2019 jeugdhulp gehad. In Almere kregen in 2019 iets
minder kinderen jeugdhulp dan in vergelijkbare steden.
Echter, het gebruik jeugdhulp zonder verblijf (zowel behandeling als begeleiding)
steeg in 2019. Overigens is die stijging niet voor alle vormen van jeugdhulp
waarneembaar. De aantallen jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking in
behandeling daalden. Beleidsmatig is de verschuiving van behandeling naar
begeleiding een goede. Het past in de transitieopgave om jeugdhulp meer in de
eigen omgeving van gezin en school aan te bieden.
De aantallen jeugdigen met behandeling op grondslag psychiatrie (voorheen jeugdgeestelijke gezondheidszorg) nam licht toe. In de praktijk verwijzen huisartsen vooral
naar behandeling psychiatrie en dan met name de specialistische variant. De
gemiddelde kosten per behandeling lijken toe te nemen. Het vermoeden bestaat dat
de kosten harder stijgen dan het gebruik. Wij willen meer grip krijgen op de
kostenontwikkeling in de jeugdhulp zonder verblijf en willen beschikken over meer
instrumenten om bij te sturen.
Behandeling voor ernstige enkelvoudige dyslexie is ook onderdeel van behandeling
psychiatrie specialistisch. Het gebruik daarvan is stabiel.
Voor de jeugdhulp met verblijf is een meerjarig regionaal contract met een vast
bedrag per jaar met een samenwerkingsverband van drie aanbieders (Triade-Vitree,
’s Heeren Loo en Pluryn) afgesloten. We stellen vast dat dit contract nog niet heeft
geleid tot een daling van de aantallen in behandeld wonen. Het aantal pleeggezinnen
is in 2019 afgenomen, waar een groei was voorzien. Dit ondanks een
wervingscampagne voor nieuwe pleegouders.
Positief is dat er minder jeugdigen in de gesloten jeugdzorg zitten.
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Kijken we naar de jeugdbescherming dan zien we dat het aantal voogdijmaatregelen
stabiel is. Verder zien we een schommeling en uiteindelijk een lichte stijging in het
aantal ondertoezichtstellingen. De hele jeugdbeschermingsketen merkte in het najaar
deze druk van nieuwe instroom. Binnen de jeugdreclassering lijkt de stijging in het
aantal maatregelen door te zetten. Er is een zorgelijke ontwikkeling gaande waarbij
relatief jonge jeugdigen van 13 of 14 jaar betrokken zijn bij relatief zware strafbare
feiten. Regelmatig gaat het om strafbare feiten in groepsverband, met meerdere
maatregelen jeugdreclassering als gevolg.
Cliënttevredenheid
De tevredenheid van Almeerders over de uitvoering van de jeugdhulp is ook hoog.
Omdat de tevredenheid wordt gemeten op basis van een toegezonden vragenlijst,
verbinden we hier geen verregaande conclusies aan.

Kwetsbare jongeren helpen de stap naar volwassenheid te zetten
Het aantal aanmeldingen voor schuldhulp van jongeren tussen de 18 en 27 jaar is in
de periode 2015 t/m 2019 licht gedaald. Een zelfde daling is te zien bij het aantal
aanmeldingen van personen boven de 27 jaar. Dit is een landelijke trend.
Onduidelijk is, ook voor de NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal
bankieren) wat de reden is van deze daling. Een mogelijkheid zou het - destijds iets gunstigere economische klimaat kunnen zijn.

Armoede terugdringen en duurzame
financiële zelfredzaamheid bevorderen
Het aantal aanmeldingen voor schuldhulp neemt af. Een reden kan zijn dat het
aantal heraanmeldingen in de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Mensen die niet
passen in een traject voor schulddienstverlening, kunnen zolang als nodig is
ondersteuning krijgen bij schuldstabilisatie. Vroeger bleven deze mensen zich
aanmelden bij de schulddienstverlening. Ondanks het dalende aantal aanmeldingen,
zijn er nu dus meer mensen in beeld.
In Almere groeit een relatief hoog percentage kinderen op in armoede. Het gaat om
één op de acht Almeerse jeugdigen.
De uitvoering van een vonnis tot huisuitzetting wordt opgeschort wanneer de
huurder een betalingsregeling heeft afgesproken met de corporatie. In Almere
werden er tussen 2013 en 2015 relatief meer huishoudens uit een corporatiewoning
gezet dan landelijk. Sinds 2016 is het aandeel huisuitzettingen in Almere lager dan
landelijk. Sinds 2017 werken in Almere partijen samen in de projecten Eropaf en
Vroeg Eropaf om te voorkomen dat huishoudens met betalingsachterstanden uit
huis worden gezet. Via Vroeg Eropaf komen hulpverleners aan de deur bij
beginnende betalingsachterstanden (bijvoorbeeld huurachterstanden).

Inwoners ondersteunen om optimaal
mee te doen bij werk en participatie
In 2018 zetten zich weer even veel bijstandsgerechtigden in als vrijwilliger als in
2014, na een tijdelijke afname in 2016. De werkloosheid daalde in Almere tot en
met 2018 sneller dan in andere steden. De werkloosheidscijfers in Almere reageren
gewoonlijk sterker op conjunctuurschommelingen dan in andere steden.
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Bevorderen dat ouderen op een fijne
manier langer thuis kunnen wonen
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Er zijn vergeleken met andere grote steden relatief veel zelfstandig wonende 75plussers in Almere. Dat vertaalt zich door in de opgave om ouderen te ondersteunen
bij langer thuis wonen. De geboden ondersteuning lijkt effectief. Er is sprake van
grote tevredenheid onder Wmo-cliënten.
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Wet maatschappelijke ondersteuning
In Almere waren er tot voor kort ten opzichte van vergelijkbare gemeenten
gemiddeld minder inwoners die Wmo-voorzieningen gebruikten. Dit hing samen
met de relatief jonge bevolking van de eveneens relatief jonge stad. Inmiddels groeit
Almere toe naar het landelijke beeld.
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In 2018 zijn geleidelijk de losse voorzieningen huishoudelijke hulp, ondersteuning
thuis en dagbesteding omgezet naar de integrale voorziening ondersteuningsarrangementen Wmo. De komende kwartalen komen er steeds meer gegevens
beschikbaar over de nieuwe ondersteuningsarrangementen. Deze presenteren we via
deze monitor. Zeker is dat door de invoering van het abonnementstarief in de Wmo
– waardoor de eigen bijdrage voor iedereen op een lager maximum is vastgesteld meer mensen een Wmo-voorziening verkiezen.
In de afgelopen jaren maakten per half kwartaal ruim 700 Almeerders gebruik van
beschermd wonen. De instroom en uitstroom fluctueren. De stijging van het aantal
cliënten is ongeveer 1,5 % per jaar. Dit is vergelijkbaar met de groei van Almere.
Cliënttevredenheid
Wij zijn verheugd dat het merendeel van de inwoners dat een beroep doet op de
Wmo-toegang tevreden is over de snelheid van het opstarten van de hulp en zich
serieus genomen voelt door de toegangsmedewerker. Ook geven inwoners aan dat de
meeste ondersteuning past bij de vraag, al is de tevredenheid hierover iets
teruggelopen ten opzichte van 2017 en 2018. Dit is iets waar wij alert op blijven.

Statushouders zo vroeg mogelijk ondersteunen
bij hun zelfredzaamheid
Er wordt gewerkt met een integrale aanpak. De aanpak heeft tot doel dat
vergunninghouders, naast het leren van de taal, in een zo vroeg mogelijk stadium
starten met een opleiding, een baan of voorbereidende activiteiten om te komen tot
integratie in de Almeerse samenleving.
Langdurige en intensieve begeleiding blijft noodzakelijk. Niets doen leidt ertoe dat
een grote groep vergunninghouders afhankelijk blijft van een bijstandsuitkering,
waarmee aanzienlijke maatschappelijke kosten gemoeid zijn.

Een veilige situatie in gezinnen bevorderen
door betere samenwerking
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Op 1 januari 2019 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
gewijzigd. Het is een professionele norm geworden om een melding te doen bij
Veilig Thuis Flevoland als er vermoedens zijn van acute of structurele onveiligheid.
Hiermee komen onveilige situaties eerder en langer op de radar, onder andere door
signalen van verschillende melders te combineren. Bovendien heeft toetsing op
duurzame veiligheid wettelijk een zwaarder accent gekregen. Er is een nieuw
landelijk handelingsprotocol opgesteld.
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Bij alle meldingen die binnenkomen, voert Veilig Thuis een veiligheidsbeoordeling
uit. Dit leidt tot vervolgstappen om de veiligheid duurzaam te herstellen. Bij het
grootste deel van de meldingen zijn vervolgstappen nodig om de veiligheid te
onderzoeken en te waarborgen.
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Een sluitende regionale aanpak ontwikkelen voor verwarde personen
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Net als andere gemeenten is Almere bezig om een sluitende aanpak voor verwarde
personen te realiseren van doorgaande zorg en ondersteuning van preventief aanbod
in de wijk, via intensieve begeleiding en crisisbeheersing thuis en in de wijk tot –
waar nodig – opvang en verblijf buitenshuis. De basis voor de realisatie hiervan is
een regionaal plan. De sluitende aanpak is nog niet (volledig) gerealiseerd. De
effecten ervan zullen de komende jaren tot uitdrukking komen in de cijfers die hun
plek gaan vinden in de monitor.

Conclusie
Deze rapportage blikt terug op het afgelopen beleidsplan ‘Veranderen wat nodig is’
dat van kracht was in de periode 2016-2019. In de loop van dit jaar wordt de
monitor sociaal domein doorontwikkeld. Aan het eind van dit jaar geeft de monitor
inzicht in het doelbereik van het geldende beleidskader 2020-2022 ‘Anticiperen op
wat nodig is’ en wordt hij beter ingebed in de planning-en-controlcyclus.
De monitor sociaal domein begint steeds meer de belofte te vervullen. Steeds beter
ontstaat zicht op de ontwikkelingen in het sociaal domein. De cijfers nopen ons tot
het goede gesprek met partners, om ontwikkelingen te analyseren en te duiden. Op
dezelfde wijze hopen wij dat de monitor ook de basis vormt voor eenzelfde gesprek
met de gemeenteraad over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Het spreekt
voor zich dat wij daar graag voor open staan.
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