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Aanleiding
De gemeente Lingewaard wil in het kader van de uitvoering van de beleidsplannen WMO 2015, sociale
visie Lingewaard 2022 en beleidsplan Sociaal domein 2017-2020 mantelzorg, vrijwilligers en ouderen
een verder uitgewerkt inhoudelijk kader vaststellen.
Een belangrijk doel bij de uitvoering van dit beleid is de transformatie en het versterken van de eigen
kracht, mantelzorgers en vrijwilligers zijn hier een belangrijk onderdeel van. Om hen goed faciliteren en
ondersteunen is beleid nodig. Ook de demografische ontwikkeling van Lingewaard is een aanleiding
voor dit beleid. Lingewaard vergrijst de komende jaren. De groep 65+ zal de komende 20 jaar
verdubbelen. Dit is de reden om voor deze doelgroep beleid op te stellen.
Om tot beleid te komen kan het procesvoorstel worden gezien als een startnotitie. Waarin het proces
om te komen tot drie beleidsplannen, te weten voor mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen (doelgroep),
is beschreven. De raad wordt gevraagd om dit voorstel als startnotitie vast te stellen.
Inleiding
Het college heeft de intentie het beleid verder te ontwikkelen in samenwerking met de doelgroep,
de gemeenteraad en samenwerkende partners. Doel is het proces interactief vorm te geven.
Waarom een co-creatie? Simpelweg omdat mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen zelf het beste weten
aan welke ondersteuning ze behoeften hebben. Dat vereist een open houding aan de start van het proces
om te komen tot een goede dialoog.
Om ruimte te geven aan deze dialoog is dit procesvoorstel kader stellend uitsluitend op het proces. De
inhoudelijke kaders voor de uitwerking van de drie genoemde beleidsplannen staan in W MO 2015,
sociale visie Lingewaard, 2022 en beleidsplan Sociaal domein 2017-2020.
De ruimte die daarbinnen aanwezig is wil het college graag benutten om met de doelgroep en
samenwerkende partners zelf aan de slag te gaan. Daarbij wordt de raad intensief betrokken.
Een co-creatie voor het vormgeven van beleid vereist echter een zorgvuldige voorbereiding. Om te
voorkomen dat betrokken deelnemers teleurgesteld raken is communicatie en het zorgen voor een
realistisch verwachtingspatroon en planning aan de start van het proces cruciaal.
Leeswijzer
Om te komen tot een zorgvuldige aanpak staan verschillende vragen centraal namelijk.
H1 W aarom het beleid interactief vorm geven?
H2 W elke deelnemers worden gevraagd te participeren, wat is hun rol en welke aanvullende
kaders worden er gesteld?
H3 Hoe gaan we samen met deelnemers in gesprek?
H4 W at is de meest realistische planning voor een interactief proces?
Om het procesvoorstel leesbaar en kort te houden is daar waar mogelijk besloten aandachtspunten
te presenteren in een visuele weergave

H1 Waarom het beleid interactief vormgeven?
Hiervoor zijn kwaliteit en draagvlak de belangrijkste argumenten. De kwaliteit van het beleid is hoger als de
doelgroep en samenwerkende partners bij de beleidsvoorbereidende fase thema’s aandragen voor de
definitieve beleidsnota’s. Deelnemers weten het best aan welke soort ondersteuning behoeften is. Het
luisteren naar ervaringen van deelnemers geeft waardevolle informatie en stelt iedereen in de gelegenheid te
leren van elkaar. Dit komt de kwaliteit van beleid ten goede.
Draagvlak wordt groter door aan de voorkant een goede dialoog te organiseren. Door invloed te geven op de
inhoudelijke thema’s zullen deze na de besluitvorming door deelnemers eerder gesteund worden. W at
uiteindelijk de praktische uitvoerbaarheid ten goede komt.
H2 Welke deelnemers worden gevraagd te participeren en wat is hun rol en welke aanvullende kaders
worden er gesteld?
Om te komen tot een goede dialoog en een breed draagvlak is het belangrijk aan de start van het proces
een zorgvuldige selectie te maken van deelnemers. De volgende deelnemers worden gevraagd of ze willen
deelnemen aan het ontwikkelen van het beleid.
Partij

Mantelzorg

Vrijwilligers

Ouderen

Inwoner

Mantelzorgers, Ouderen
stichtingen Lingewaard,
ouderenplatform SNL, de
Zonnebloem, Tafeltje
Dekjes, werkgevers,
organisatoren van
ouderenactiviteiten zoals
de Minkhof,
dorpscontactpersonen

Cultuurverenigingen
(gilde/schutterijen/carnaval/stynase
Fort
Pannerden/dominicanenklooster/
kasteel
Doornenburg/Paardendag/kermis)
Sportverenigingen (Sportraad)

Ouderen stichtingen
Lingewaard,
ouderenplatform SNL,
de Zonnebloem,
Tafeltje Dekjes,
werkgevers,
organisatoren van
ouderenactiviteiten
zoals de Minkhof),
dorpscontactpersonen.

Professionals
ste
1 lijn

MW Rijnstad, huisartsen/
praktijkondersteuner
huisarts ouderenzorg
(bv. Tesselaar), VGGM
i.v.m. LZN, SWL, scholen.

MV Rijnstad, ouderenzorg (bv.
Tesselaar), SWL. Scholen.

MW, welzijn, huisartsen
/praktijkondersteuner
huisarts ouderenzorg
(bv. Tesselaar), VGGM
i.v.m. LZN, SWL.

Professionals
e
2 lijn

Wijkverpleging,
thuiszorgorganisaties
(HBH), cliëntenraden van
zorginstellingen, lokale
ouderenzorg aanbieders
zoals de Merlijn,
Rijnwaalzorggroep,
STMR, buurtzorg.

Wijkverpleging,
thuiszorgorganisaties (HBH),
cliëntenraden van zorginstellingen,
lokale ouderenzorg aanbieders
zoals de Merlijn,
Rijnwaalzorggroep, STMR,
buurtzorg.

Wijkverpleging,
thuiszorgorganisaties
(HBH), cliëntenraden
van zorginstellingen,
lokale ouderenzorg
aanbieders zoals de
Merlijn,
Rijnwaalzorggroep,
STMR, buurtzorg.

Intern
gemeente

Uitvoering Wmo, Jeugd,
P-wet,
gebiedscoördinatie,
collega’s sport en
volksgezondheid.

Uitvoering Wmo, PWet,gebiedscoördinatie, collega’s
sport en volksgezondheid.

Uitvoering Wmo,
gebiedscoördinatie,
collega’s sport en
volksgezondheid.

Gemeenteraad

Leden van de
gemeenteraad.

Leden van de gemeenteraad.

Leden van de
gemeenteraad.

Adviesraden

WWB cliëntenraad,
adviesgroep Wmo.

WWB cliëntenraad, adviesgroep
Wmo.

WWB cliëntenraad,
adviesgroep Wmo.
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Daarnaast geven we in onderstaande tabel weer wat de verschillende rollen zijn van de deelnemers.
Wie

Rol (niveau van participatie)

Spelregel

Doelgroep

- Agendavorming en beleidsvorming.

Agendavorming: De
doelgroep draagt
onderwerpen aan voor beleid.
Beleidsvorming: de doelgroep
geven advies of denken mee
over beleidsalternatieven.
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Eerste en tweede lijn
professionals.

- Beleidsvorming:

Beleidsvorming: de
professionals denken mee
over beleidsalternatieven.

College

- Besluitvormend

Beslisser: Het college is
verantwoordelijk voor de
besluitvorming.

Gemeenteraad

- Bruggenbouwer (1)
- Brugwachter (2) :

Stellen vragen en actief
luisteren. Met deskundigen,
belanghebbenden en
doelgroep het vraagstuk
ontrafelen en
oplossingsrichtingen
bedenken tijdens
bijeenkomsten. Door
gesprekleider te zijn aan een
tafel kan deze rol worden
gerealiseerd (1).
Als bewaker van het proces
en de inhoud. Controleren of
de verschillende thema’s
goed zijn verwerkt in de
definitieve beleidsnota’s.

Adviesraden

- Adviserende rol

Stellen vragen en geven
advies.

H2.1 Aanvullende kaders/ randvoorwaarden
De gemeente geeft kaders mee in dit proces vanuit haar kader stellende en regisserende rol. Hierbij is het
noodzakelijk dat het college en de raad aangeven wat zij minimaal nodig hebben om te verantwoorden en
toch de vrijheid aan inwoners te geven:
- Algemeen (zie wet en regelgeving, strategisch en tactisch beleid): beleidsplan sociaal domein.
- Specifiek: in het verleden werd tot op inhoud van projecten gestuurd. Nu meer vrijlaten in
vertrouwen, dus meer in randvoorwaarden denken en eisen stellen.
Voorbeeld:
o Gedragenheid initiatief bij andere inwoners/ stakeholders:
 er moet vastgesteld worden welke burgers erbij betrokken moeten worden bij het
vormgeven van ouderenbeleid. Zijn er randvoorwaarden voor de groepsgrootte?
Bijvoorbeeld tot 15 deelnemers, 50 deelnemers of een onbeperkt aantal
deelnemers. Maar ook: is de spreiding naar relevante criteria (zoals sekse, leeftijd,
sociaaleconomische status, opleidingsniveau, woonplaats, situatie huishouden e.d.)
groot genoeg? zijn alle betrokken belangen bij dit onderwerp vertegenwoordigd?
hebben deelnemers ervaring met, deskundigheid over of ten minste betrokkenheid
met het onderwerp?
 Naast het bepalen van de groepsgrootte is het belangrijk om de juiste groep samen
te stellen. Belangrijke vragen hierbij zijn: Welke inwoners hebben directe belangen
bij het onderwerp? Welke personen of groepen moeten in ieder geval actief worden
uitgenodigd om mee te doen? Dit is van belang voor organisatie, werving en
publiciteit.
o Financieel kader meegeven;
o gaan wij wel of niet achteraf beoordelen;
o prestaties: bij de activiteiten niet output alleen maar ook onderbouwing voor uitkomsten
o leveren (wat vragen wij aan inwoners?);
o tijd/ deadline;
o communicatie.
Deze aanvullende kaders worden meegegeven om de verwachtingen te managen van alle betrokken
partijen. Maar ook als basis om elkaar aan de afspraken te houden en voortgang te boeken.
H3 Op welke wijze gaan we samen met deelnemers in gesprek?
Het doel is zowel het draagvlak te vergroten als de kwaliteit van het beleid. Om draagvlak te vergroten is het
belangrijk een methode te kiezen, waardoor zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep mee kunnen doen.
Om de kwaliteit van het beleid te vergroten is het belangrijk met een methode te werken waarbij een
zorgvuldig geselecteerd gezelschap, goed geïnformeerd over het beleidsonderwerp adviezen formuleert.
We gaan eerst met de doelgroep in gesprek om te kijken wat de beste methode is. Voor als nog is er in
eerste aanleg gekozen voor tenminste 3 bijeenkomsten te organiseren (richtinggevend). Bij bijeenkomst 1
richten we ons op de agendavorming met de doelgroep. Bijeenkomst twee is met de professionals. Hierin
worden de thema’s van de vorige bijeenkomst getoetst en besproken. Bijeenkomst drie is gericht op het
verder uitwerken van de thema’s in kleine groepen. Daarna zal de informatie die is verzameld worden
verwerkt in drie beleidsnota’s (mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen). Met de conceptversies gaan we heen
weer tussen de deelnemers van de interactieve bijeenkomsten voor feedback. Daarna zal het definitieve
stuk worden ingebracht in de cyclus voor de raad.
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H4 Wat is de meest realistisch planning voor een interactief proces?
Op grond van definitieve toestemming van de gemeenteraad kan er besloten worden wat haalbaar is binnen
de gestelde tijd. Onderstaand is een globale planning weergegeven met de belangrijkste werkzaamheden.

Wat
Procesnotitie als startnotitie
Startnotitie in PFO
Startnotitie in College
Startnotitie in Politieke Avond
Raadsbesluit
Voorbereidende werkzaamheden interactief proces
Samenwerkende partners in gesprek aanpak (SWL en SNL)
Communicatieplan
Methodiek bijeenkomsten vast stellen
Doelgroep in kaart brengen
Voorbereidende gesprekken met doelgroep om vraagstelling helder
te krijgen mede voor input bijeenkomsten.
Bijeenkomsten
Bijeenkomsten met de raad, doelgroep en professionals.
Feedback
Vaststellen onderwerpen en hierover communiceren deelnemers
Schrijven definitieve beleidsnota en feedback met deelnemers
Cyclus definitieve beleisnota’s
Beleidsnota’s in PFO
Vaststellen beleid door B&W
Politieke avond
Raad
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Wanneer (2017)
13 maart
28 maart
20 april
18 mei
maart tot en met 18 mei
maart tot en met 18 mei
maart tot en met 18 mei
maart tot en met 18 mei
maart tot en met 18 mei

18 mei tot en met 14
september.
14 september tot 23 oktober
14 september tot 23 oktober
23 oktober
7 november
7 december
14 december
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