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Samenvatting 
In 2020 zijn er intensieve gesprekken geweest tussen Zegveld Zorgt en gemeente Woerden. Dit heeft geleid tot een 
vierjarig convenant lopend tot en met december 2024. Onderdeel van de gesprekken was de zekerheid van inzet van de 
dorpsconsulent voor Zegveld en De Meije en de samenwerking tussen Zegveld Zorgt en gemeente Woerden. Deze 
raadsinformatiebrief licht het bijgevoegde convenant toe.  
  
 
   
 
Inleiding 
Het doel van Zegveld Zorgt is om aan inwoners van Zegveld en De Meije, hierna te noemen ‘Zegveld’, hulp, zorg en 
ondersteuning te bieden. Hiermee wil Zegveld Zorgt het welzijn van de inwoners verhogen en hun zelfredzaamheid bij 
ziekte en/of ouderdom vergroten. Zegveld Zorgt wil hierdoor bereiken dat inwoners die op hulp zijn aangewezen, zo lang 
en zelfstandig mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen. In samenwerking met de gemeente Woerden is er in Zegveld in 
2016 gestart met de pilot van Zegveld Zorgt. Deze pilot is tussentijds verlengd en geëindigd in december 2020. U bent als 
Raad van deze pilot op de hoogte gesteld met de raadsinformatiebrief van 27 maart 2018 (18R.00124). In gesprekken 
tussen de gemeente Woerden en Zegveld Zorgt is duidelijk geworden dat Zegveld Zorgt in het eerder genoemde doel 
voorziet. Zegveld Zorgt sluit bovendien goed aan bij de Maatschappelijke Agenda 2019-2022 van de gemeente Woerden. 
Zegveld Zorgt is namelijk een inwonersinitiatief, dat de sociale kracht van het dorp en de zelfredzaamheid van inwoners 
versterkt. Hierdoor is zij een strategische partner geworden van de gemeente Woerden. Om de continuïteit te waarborgen 
hebben we dit partnerschap en de inzet van de dorpsconsulent verankerd in een convenant voor de duur van vier jaar.  
  
 
   



 
Participatieproces 
Sinds maart 2020 is een afvaardiging van het bestuur van Zegveld Zorgt intensief met gemeente Woerden in gesprek. Dit 
heeft geresulteerd in het ‘Convenant Zegveld Zorgt’ dat als bijlage aan deze raadsinformatiebrief is gehecht.  
  
 
   
 
Wat willen we bereiken? 

1. Het convenant is de basis voor een goede samenwerking tussen de gemeente Woerden en Zegveld Zorgt. We 
hebben hierin de samenwerking tussen Zegveld Zorgt en de gemeente Woerden en de inzet van de 
dorpsconsulent beschreven. 

2. De gemeente financiert voor vier jaar de dorpsconsulent Zegveld. In het derde jaar zullen partijen over een 
eventuele verlenging spreken.  

 
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
De dorpsconsulent zal in de komende vier jaar aan inwoners van Zegveld hulp, zorg en ondersteuning bieden. De taken 
van de dorpsconsulent worden nader toegelicht in het convenant. 
 
   
 
Argumenten 
Het aangaan van dit convenant tussen Zegveld Zorgt en de gemeente Woerden zorgt voor:  

1. Een voortzetting van de inzet van de dorpsconsulent in Zegveld Zorgt. 
2. Een sterke bijdrage aan de maatschappelijke doelen uit de Maatschappelijke Agenda 2019-2022: 

a. Verhoging van de zelfredzaamheid.  
b. Verhoging van het aantal inwoners die aangeven dat kwaliteit van ondersteuning goed is.  
c. Stijging van de inzet van informele zorg. 
d. Duur van zelfstandig wonen in Zegveld blijft gelijk. 
e. Zorg en ondersteuning voor inwoners wordt als dichtbij en snel ingezet ervaren door de inwoners.  
f. Termijnen van hulp zijn onder de 2 weken vanaf het eerste contact tot het huisbezoek 
g. Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp. 

3. Een nauwe verbinding tussen de mogelijkheden van Zegveld Zorgt en Woerden Wijzer van gemeente Woerden. 
De dorpsconsulent is ook casemanager bij Woerden Wijzer. Op deze wijze wordt de sociale kracht van het dorp 
gecombineerd met de kracht van een professionele organisatie. 

4. Het verder doorontwikkelen van begeleiding dichtbij, zodat bij het verwachte succes dat wat geleerd is ook in 
andere wijken toegepast kan worden.  

 
 
   
 
Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 
Zegveld heeft een eigen dorpsconsulent. Dat is in andere dorpen en wijken niet zo. We zien de dorpsconsulent als een 
manier om Woerden Wijzer dichterbij de inwoner te organiseren. De lessen die we leren zetten we in om de werkwijzer 
Woerden Wijzer te verbeteren zodat de bereikbaarheid en verbondenheid met het sociale netwerk in het dorp en wijken 
wordt verbeterd. Het is niet zo dat de andere wijken ook een dorps- of wijkconsulent krijgen die op dezelfde manier werkt 
als in Zegveld. De dorpsconsulent is een gevolg van de unieke samenwerking tussen zorgcoöperatie Zegveld Zorgt en 
gemeente Woerden. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
In het convenant zijn de financiële afspraken met betrekking tot de dorpsconsulent vastgelegd. De financiële gevolgen 



zijn in de begroting van gemeente Woerden opgenomen. 
 
   
 
Communicatie 
Naast deze raadsinformatiebrief komt er een gezamenlijk persbericht met Zegveld Zorgt. 
 
   
 
Vervolgproces 
In het convenant zijn duidelijke momenten van afstemming, sturing en evaluatie afgesproken.  
In het derde jaar van deze vierjarige periode zal in gezamenlijk overleg besloten worden of tot verlenging van dit 
convenant zal worden overgegaan. De resultaten van de dorpsconsulent spelen een belangrijke rol hierin. De raad wordt 
over de mogelijke verlenging geïnformeerd.  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
Het aangaan van een convenant is een bevoegdheid van het college.  
 
   
 
Bijlagen 
Convenant Zegveld Zorgt en gemeente Woerden (D/21/006686)  
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CONVENANT 
Samenwerking Gemeente Woerden en 
Coöperatie Zegveld Zorgt U.A. 

Ondergetekenden: 

1. Gemeente Woerden, Blekerijlaan 14 te Woerden, vertegenwoordigd door 
wethouder de heer T. de Weger, hierna te noemen ‘gemeente Woerden’

2. Coöperatie Zegveld Zorgt U.A. te Zegveld, vertegenwoordigd door de 
voorzitter de heer [naam], hierna te noemen ‘Zegveld Zorgt’

Komen het volgende overeen: 

1. Aanleiding tot het opstellen convenant

Dit convenant is opgesteld omdat de pilotperiode van Zegveld Zorgt in 2020 afloopt. 
Daarnaast is de werkwijze van Woerden Wijzer veranderd. Inhoudelijk liggen de 
volgende ontwikkelingen ten grondslag aan dit convenant.  

Ontwikkelingen binnen gemeente Woerden 
Het Sociaal Domein is groot en complex. Het is inmiddels het grootste beleidsterrein 
van de gemeente Woerden als je kijkt naar aantallen (inwoners/ cliënten) en kosten. 
De raad van de gemeente Woerden heeft op 9 mei 2019 de Maatschappelijke 
Agenda 2019-2022 vastgesteld als beleidskader. In deze agenda staan de 
meerjarige kaders om de komende jaren aan maatschappelijke opgaven te werken 
op vijf verschillende thema’s. Daarmee werden de algemene visie en uitgangspunten 
voor het Sociale Domein geformuleerd. Op basis van deze agenda werkt de 
gemeente samen met onze maatschappelijke partners. Een van de prioriteiten in 
deze agenda is om casemanagement in te voeren bij WoerdenWijzer. De gemeente 

Woerden heeft hier het afgelopen jaar invulling aan gegeven. Daarnaast heeft de 
pilot een voorbeeldfunctie binnen gemeente Woerden. Het is een voorbeeld hoe 
op effectieve en efficiënte wijze de sociale kracht in de gemeenschap wordt 
versterkt. 

Ontwikkeling binnen Zegveld Zorgt 
Het doel van Zegveld Zorgt is om aan inwoners van Zegveld en De Meije, hierna te 
noemen ‘Zegveld’, hulp, zorg en ondersteuning te bieden. Hiermee wil Zegveld Zorgt 
het welzijn van de inwoners verhogen en hun zelfredzaamheid bij ziekte of ouderdom 
vergroten. Zegveld Zorgt wil hierdoor bereiken dat inwoners die op hulp zijn 
aangewezen, zo lang en zelfstandig mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen. In 
samenwerking met de gemeente Woerden is er in Zegveld in 2016 gestart met de 
pilot van Zegveld Zorgt. Deze pilot is tussentijds verlengd en eindigt in december 
2020. Uit gesprekken met de gemeente Woerden is duidelijk naar voren gekomen 
dat Zegveld Zorgt een belangrijke rol speelt in Zegveld. Zegveld Zorgt sluit 
bovendien goed aan bij de Maatschappelijke Agenda van de gemeente Woerden. 
Zegveld Zorgt is een inwonersinitiatief, versterkt de sociale kracht van het dorp en 
versterkt de zelfredzaamheid van inwoners. Hierdoor is zij een strategische partner 
geworden van de gemeente Woerden.  



Pagina 2 van 8 

Ten behoeve van een effectieve aanpak van de zorgvraag voor de inwoners van 
Zegveld stellen het bestuur van Zegveld Zorgt en het college van burgemeester en 
wethouders gezamenlijk dit convenant op. Dit convenant is de basis voor de 
samenwerking in de komende jaren. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking 
tussen gemeente Woerden en Zegveld Zorgt is de inzet van de dorpsconsulent. Dit 
convenant spitst zich toe op de inzet van de dorpsconsulent. 

2. Looptijd convenant

Dit convenant is aangegaan voor vier jaar, en gaat in op 1 december 2020 met een 
looptijd tot en met 31 december 2024 met een optie tot verlengen.  

In het derde jaar van deze vierjarige periode zal in gezamenlijk overleg besloten 
worden of tot verlenging van dit convenant wordt overgegaan. Dit is afhankelijk van 
diverse ontwikkelingen, zoals de inbedding bij WoerdenWijzer en de borging van een 
dorpsconsulent voor Zegveld Zorgt. 

3. Doelstelling dorpsconsulent

Het doel van de dorpsconsulent is om aan inwoners van Zegveld hulp, zorg en 
ondersteuning te bieden.  

4. Ureninzet dorpsconsulent

De basisuren van de dorpsconsulent zijn 16 uur per week: 

• Voor het eerste half jaar zijn de basisuren verhoogd naar 24 uur per week.

• Mocht uit de praktijk aantoonbaar blijken dat er meer uren nodig zijn dan de
16 basisuren, dan is dit bespreekbaar in het bestuurlijk overleg als bedoeld in
artikel 12.

5. Werkgebied dorpsconsulent

Het werkgebied van de dorpsconsulent is uitsluitend in Zegveld en De Meije. 

6. Naamgeving dorpsconsulent

De naamgeving van de dorpsconsulent blijft hetzelfde. 

7. Taken dorpsconsulent

Als spin in het web heeft de dorpsconsulent Zegveld de volgende taken: 

• Inwoners die hulp en/of ondersteuning van WoerdenWijzer nodig hebben
begeleiden bij de aanvraag en helpen bij het zoeken naar een oplossing.

• De zelfredzaamheid van de inwoners met een zorgvraag wordt bevorderd
door het begeleiden in het zoeken van hulp en ondersteuning.

• Inwoners die problemen hebben door ziekte of een beperking helpen bij het
zoeken van of het regelen van hulpmiddelen.
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• Signaleren van knelpunten in de thuissituatie van inwoners en inschatten of er
hulp nodig is.

• Hulp en zorg verlenen door het inzetten van vrijwilligers, bij voorkeur in
samenwerking met de vrijwilligers van Zegveld Zorgt en de bestaande
vrijwilligersorganisaties in Zegveld en gemeente Woerden.

• Als spin in het web organisaties aan elkaar en de hulpvrager verbinden zodat
er een stevig steunend netwerk om de inwoners beschikbaar is.

• Het bestuur van Zegveld Zorgt ondersteunen bij en meedenken over het
organiseren van ouderenhuisvesting.

• Het mede organiseren met het bestuur van Zegveld Zorgt van
voorlichtingsavonden en thema-avonden. De leiding van deze avonden ligt bij
het bestuur van Zegveld Zorgt.

• Het onderhouden van de sociale kaart van Zegveld. Hierin is de rol van
Woerden Wijzer verwerkt.

• Daarnaast zijn de taken van de dorpsconsulent geformuleerd in bijlage 1.
Dorpsconsulent bijgevoegd bij dit convenant.

8. Nieuwe werkwijze

Ook in de nieuwe werkwijze heeft de dorpsconsulent een centrale rol vanuit Zegveld 
Zorgt binnen Zegveld. De dorpsconsulent zal ook in de nieuwe samenwerking de 
inwoners de juiste hulp bieden of toeleiden naar passende hulp of ondersteuning 
zoals in de doelstelling van Zegveld Zorgt staat beschreven. De dorpsconsulent is 
naast dienstverlener vanuit Zegveld Zorgt ook onderdeel van het sociale team van 
WoerdenWijzer. Hierdoor wordt de toegang tot en de mogelijkheden van 
WoerdenWijzer en de maatschappelijke organisaties eenvoudiger en heeft op deze 
wijze toegevoegde waarde voor de inwoners. Over 3 à 4 jaar is de dorpsconsulent 
ingebed binnen WoerdenWijzer en geborgd binnen Zegveld Zorgt.  

9. Verantwoordelijkheden

De dorpsconsulent is een professional. De werkgeversrol van de dorpsconsulent ligt 
bij gemeente Woerden. Zij is hiërarchisch (formeel) werkgever, deelt kennis en 
coacht de dorpsconsulent. Zegveld Zorgt is operationeel verantwoordelijk voor de 
werkzaamheden van de dorpsconsulent en is samenwerkingspartner van de 
gemeente Woerden om vanuit ieders (wettelijk) werkgebied sturing te kunnen geven 
richting de dorpsconsulent. Gemeente Woerden en Zegveld Zorgt werken vanuit 
‘samensturing’: Doordat de dorpsconsulent naast Zegveld Zorgt ook onderdeel is van 
het team van Woerden Wijzer is het eenvoudiger om gespecialiseerde hulpverleners 
in te schakelen en hierdoor sneller toegang te krijgen tot specifieke hulpverleners, de 
maatschappelijke partners en voorzieningen.  

De specifieke wettelijke zorgtaken vallen onder verantwoording van de gemeente 
Woerden. Alle andere werkzaamheden vallen onder verantwoording van Zegveld 
Zorgt.  

De samensturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau vraagt een goede 
overlegstructuur. Deze staat beschreven in artikel 12 ‘Afstemming, sturing en 
evaluatie’.  
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10. De organisatie en sturingsstructuur

De gemeente Woerden en Zegveld Zorgt komen de volgende organisatie – en 
sturingsstructuur met bijbehorende verantwoordelijkheden overeen: 

Het samenwerkingsverband komt de volgende organisatie – en sturingsstructuur met 
bijbehorende verantwoordelijkheden overeen: 

11. Maatschappelijke doelen

De dorpsconsulent wordt ingezet om een aantal maatschappelijke doelen te behalen. 
Deze doelen zijn in lijn met de doelen van Zegveld Zorgt en de Maatschappelijke 
Agenda 2019-2022 van gemeente Woerden.  

In bijlage 2 ‘Maatschappelijke doelen’ staan deze doelen beknopt genoemd. 

De dorpsconsulent draagt bij aan ten minste de volgende maatschappelijke doelen: 

Maatschappelijke doelen: 
1. Verhoging van de zelfredzaamheid
2. Verhoging aantal inwoners die aangeven dat kwaliteit van ondersteuning goed

is
3. Stijging van de inzet van informele zorg
4. Duur van zelfstandig wonen in Zegveld blijft gelijk
5. Zorg en ondersteuning voor inwoners wordt als dichtbij en snel ingezet

ervaren door de inwoners
6. Termijnen van hulp zijn onder de 2 weken van eerste contact tot huisbezoek
7. Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp

Gemeente Woerden en Zegveld Zorgt evalueren jaarlijks de onderzoeksgegevens 
zoals genoemd in de ‘Staat van Woerden’ en bekijken op deze manier of de 
dorpsconsulent een toegevoegde waarde heeft en voldoet aan de bovenstaande 

casemanager

welzijnscoach

buurtverbinder

Dagelijks bestuur Zegveld Zorgt 
+ diverse commissies

Vrijwilligers ZZ

Dorpsconsulent 2.0

Leden / Inwoners van Zegveld 

Act. Zegveld Zorgt

De Pionier

Act. Andere 
organisaties 

Inwonersactiviteiten

Maatjes 
vrijwilligers 
organisaties

Themabijeenkomsten

De Pionier

vrijwilligers professionele 

deskundigheid

activiteiten

POH-er

Dorpsplatform

Gemeente Woerden

Organisatie / Sturingsstructuur 
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doelen. Dit om te beoordelen of de inwoners de gewenste ondersteuning ontvangen 
die zij nodig hebben.  

De inzet van de gemeenschapsgelden moeten verantwoord zijn en de 
uitkomsten zijn leidend voor een mogelijke verlenging van dit convenant in 2024. 

12. Afstemming, sturing en evaluatie

1. Bestuurlijk overleg twee keer per jaar waarin een terug-/vooruitblik, monitoren van
activiteiten en de benodigde ureninzet een vast agendapunt zijn. Het eerste
bestuurlijke overleg is in april 2021. Na het eerste jaar gaan we uit van één keer
per jaar.

2. Een maal per kwartaal komen de teamleider WoerdenWijzer en een
afgevaardigde van het bestuur van Zegveld Zorgt bij elkaar om de activiteiten en
de sturing met een terug-/en vooruitblik te monitoren. Eventueel met de
beleidsadviseur Sociaal Domein.

3. Een maal per maand zal er een vaste afgevaardigde van het bestuur Zegveld
Zorgt evalueren met de dorpsconsulent over de werkzaamheden expliciet voor
Zegveld Zorgt.

Een van de twee partijen, Zegveld Zorgt of de gemeente Woerden, kan een afspraak 
met elkaar initiëren buiten de cyclus om.  

13. Klachtenprocedure

Bij een klacht van een inwoner wordt de klachtenprocedure van de gemeente 
Woerden gevolgd.  

14. Samenwerking met andere partijen

De dorpsconsulent werkt onder andere samen met: 

• De vrijwilligerscoördinator van Zegveld Zorgt.

• De welzijnscoach, buurtverbinder en de medewerkers van Woerden Wijzer.

• Maatschappelijke organisaties in en voor Zegveld.

• Scholen en woningcorporatie Groen West

15. Financiering

De dorpsconsulent wordt gedurende de looptijd van dit convenant gefinancierd door 
gemeente Woerden.  

16. Ondertekening

Dit convenant is overeengekomen en ondertekend te Woerden op 5 februari 2021. 

Namens de gemeente Woerden, 
Wethouder T. de Weger   

Namens Zegveld Zorgt, 
Voorzitter [naam]
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Bijlage 1. Taakverdeling dorpsconsulent 

Taak uit visiedocument Zegveld Zorgt Was Wordt Opmerkingen 

1 Inwoners die een beroep doen op de WMO 
begeleiden bij de aanvraag en helpen bij het zoeken 
naar een oplossing.  

Dorpsconsulent Dorpsconsulent / 
Casemanager 

2 De zelfredzaamheid van inwoners met een zorgvraag 
bevorderen door begeleiding bij het zoeken van hulp.  

Dorpsconsulent Dorpsconsulent 

3 Inwoners die problemen hebben door ziekte of een 
beperking, helpen bij het zoeken van adequate 
huisvesting en/of het regelen van hulpmiddelen.  

Dorpsconsulent Dorpsconsulent 

4 Het signaleren van knelpunten in de thuissituatie van 
inwoners en nagaan of er hulp nodig is.  

Dorpsconsulent Dorpsconsulent / 
Casemanager  

1. Casemanager wordt sneller en vroeger ingezet
dan nu het geval is door de dorpsconsulent.
Geen specifieke ZZ-casemanager. Team is er
wel.

2. Duidelijke afspraken tussen werkzaamheden
casemanager en dorpsconsulent

5 Hulp en zorg verlenen door het inzetten van 
vrijwilligers, bij voorkeur in samenwerking met 
bestaande vrijwilligersorganisaties 

Dorpsconsulent Dorpsconsulent / 
Welzijnscoach 

6 Mantelzorgers die overbelast zijn ontlasten door 
vrijwilligers in te zetten.  

Dorpsconsulent Dorpsconsulent/ 
Welzijnscoach / 
mantelzorgconsulent 

Nauwe samenwerking met vrijwilligerscoördinator 
Zegveld Zorgt (vrijwilliger) en dorpsconsulent 

7 Op beperkte schaal hulpmiddelen uitlenen in eigen 
beheer.  

Dorpsconsulent Coördinator 
‘hulpmiddelen’ 

Informeel netwerk van uitlenen materialen 

8 Werken aan geschikte ouderenhuisvesting waardoor 
inwoners langer in Zegveld kunnen blijven wonen.  

Dorpsconsulent Dagelijks Bestuur / 
Dorpsconsulent 

1. Ontwikkeling project door bestuur
2. Na realisatie deel van functie dorpsconsulent

9 Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en 
thema-avonden voor leden en inwoners.  

Dorpsconsulent Dorpsconsulent / 
Coördinator commissie 
‘voorlichtingsavonden’. 

Werkgroep starten door dagelijks bestuur 

10 Het aanleggen en onderhouden van de sociale-kaart 
van Zegveld met aansluiten naar Woerden Wijzer.  

Dorpsconsulent Dorpsconsulent 
Buurtverbinder 

Ondersteunt inwoners in het opzetten van 
activiteiten voor andere inwoners 

11 De dorpsconsulent is de spin in web Dorpsconsulent Dorpsconsulent 
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Bijlage 2. Maatschappelijke doelen 

De maatschappelijke doelen van de dorpsconsulent komen voort uit de doelen van 
Zegveld Zorgt en uit de Maatschappelijke Agenda 2019-2022 van gemeente 
Woerden. Zegveld Zorgt en gemeente Woerden versterken en ondersteunen elkaar 
in de onderstaande doelen.  

A. Doelen Zegveld Zorgt
Onderstaande is afkomstig uit de statuten van Zegveld Zorgt.

Inwoners van Zegveld hulp, zorg en ondersteuning bieden. Hiermee heeft Zegveld 
Zorgt het welzijn van alle inwoners verhoogd en de zelfredzaamheid bij ziekte, 
diverse problematieke, of ouderdom vergroot. Zegveld Zorgt heeft hiermee bereikt 
dat de inwoners die op hulp waren aangewezen, zo lang mogelijk en zo zelfstandig 
mogelijk in het dorp hebben kunnen blijven wonen. Alle inwoners met vragen over 
welzijn en maatschappelijke ondersteuning.  
Inwoners die problemen hebben door het ouder worden en die alleen of samen met 
een ander gezinslid (nog) zelfstandig wonen. Inwoners die door een ziekte of een 
beperking in een kwetsbare positie verkeren en die hulp kunnen gebruiken1. 

B. Doelen gemeente Woerden

Onderstaande is de samenvatting van de Maatschappelijke Agenda 2019-2022 voor 
de gehele gemeente Woerden. Zegveld Zorgt draagt hier aan bij voor het gebied 
Zegveld.  

Wat willen we bereiken met maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke 
betrokkenheid en tegengaan eenzaamheid2:  

1. Inwoners zetten zich in voor elkaar en voor hun omgeving:

• Inwoners zijn onverminderd goed zelfredzaam, maar vragen om hulp en
ondersteuning als dat nodig is. Ze kunnen meedoen in de samenleving. De
indicatoren sociale kracht en zelfredzaamheid blijven relatief hoog ten
opzichte van gemeenten in de regio en dalen niet (7,6 en 8,4 in 2018).

• Mantelzorgers voelen zich minder overbelast, het gevoel van overbelasting
bij oudere mantelzorgers blijft minimaal stabiel. Het percentage
mantelzorgers tussen 19 en 64 jaar dat zich overbelast voelt, stijgt niet.
Het percentage mantelzorgers van 65 jaar en ouder dat zich overbelast
voelt, blijft minimaal stabiel (2016: 10,2%)

• Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft gelijk (in 2018,
43%)

• Eenzaamheid onder volwassenen en ouderen stijgt niet. In 2016 was 5,2%
van de inwoners tussen 19 en 64 ernstig eenzaam. Onder inwoners van 65
jaar en ouder was dit in 2016 8,3%.

1 Bron: visie Zegveld Zorgt 2020-2020 
2 Bron: Maatschappelijke Agenda 2019-2022. Pagina 31 en 32 
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2. We sluiten maximaal aan bij de leefwereld, de omstandigheden en
mogelijkheden van onze inwoners

• Inwoners en professionals weten waar zij naar toe moeten met een
hulpvraag. Het percentage inwoners dat weet waar zij naar toe moeten
met een hulpvraag is minimaal 85% in 2019. De ambitie is om dit in 2022
op 90% te hebben.

• Inwoners ervaren eigen regie bij het zoeken naar een oplossing voor hun
(zorg)vraag. Het percentage inwoners dat zegt dat er samen gezocht is
naar oplossingen, stijgt naar 85 % in 2019. De ambitie is om dit in 2022 op
90 % te krijgen. (82% in 2017)

• Bekendheid met de mogelijkheid van onafhankelijke regieondersteuning
wordt groter. Het percentage inwoners dat weet dat er gebruik gemaakt
kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning c.q.
Regieondersteuning stijgt naar 50% in 2022 (29% in 2017).

• De termijnen waarin inwoners door WoerdenWijzer worden geholpen, zijn
billijk. De tijd tussen aan vraag en contact met de consulent (afspraak
maken huisbezoek) bij WoerdenWijzer zijn gemiddeld niet langer dan 2
weken.

3. Inwoners die geen hulp vragen en niet zelfredzaam zijn (zorgmijders) doen
naar vermogen mee

• Het percentage vrijwilligers en professionals dat aangeeft de weg te weten
naar zorg en ondersteuning voor zorgmijders, stijgt ten opzichte van de
nulmeting die in 2019 wordt uitgevoerd.

• Met 95% van de inwoners van wie een zorgwekkend signaal binnenkomt,
is door een professional effectief contact gelegd.

4. De uitstroom uit zorg wordt verhoogd naar het regionaal gemiddelde.

• Het aantal inwoners dat doorstroomt naar individuele begeleiding
(maatwerk) neemt af met 10%.

5. We zorgen met strategische partners voor meer kwaliteit en meer lokaal
georiënteerde zorg voor onze inwoners, binnen de budgettaire kaders van de
gemeente.

• Het percentage beschikkingen waarbij sprake is van een arrangement
tussen informele en formele zorg stijgt ten opzichte van de nulmeting die
met behulp van Cumulus in 2019 wordt uitgevoerd.

• De tevredenheid van inwoners met de toegang, kwaliteit en effectiviteit van
hulp en ondersteuning blijft minstens gelijk aan 2017.
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