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De SGP wil omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij krijgen vanuit de kernwaarde barmhartigheid 

zorg en ondersteuning of zelfs bescherming. De basis voor dit bouwwerk wordt gelegd door ondersteuning vanuit 

familie, het sociale netwerk, kerken en andere religieuze organisaties, het onderwijs en verenigingen.  Die worden 

intensief betrokken bij het gemeentelijke sociale beleid. Als er onvoldoende ondersteuning mogelijk is vanuit het 

eigen netwerk, biedt de gemeente d.m.v. de nodige ondersteuning een dak boven het hoofd.

Een verantwoordelijke en toegankelijke samenleving

In Veenendaal zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers(organisaties) actief. Zij zijn van onschatbare waarde voor de 

samenleving. Zonder hun belangeloze inzet zou de professionele zorg in Veenendaal binnen korte tijd vastlopen. Zij 

verdienen daarom veel waardering en steun. De sleutels tot succes zijn daarbij versterken, verbinden en verlichten. 

Ook is het van groot belang dat gezorgd wordt voor een samenleving die echt toegankelijk is voor mensen met een 

beperking. Daarvoor dient de gemeente onnodige obstakels voor deelname zoveel mogelijk uit de weg te ruimen.

Concreet:

- SGP: voor stimulering van de integratie van Veens Welzijn in de wijken, zodat ze de ogen en oren van de 

gemeente kunnen zijn.

- SGP: voor adequate informatievoorziening, steunpunten voor mantelzorgers en vrijwilligers, lotgenotencontacten 

en de inzet van mantelzorgmakelaars.

2.
Bouwen aan zorg op maat
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- SGP: voor het aanbieden van opleidingen, lezingen of cursussen aan mantelzorgers en vrijwilligers die hun 

handvatten geven bij hun zorgtaken.

- SGP: voor actief inzetten van vrijwilligersorganisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijke 

sociale beleid.

- SGP: voor een gemeente die d.m.v. verbinden en faciliteren zorgt voor het inschakelen van vrijwilligersorganisaties 

door professionele en gecontracteerde hulpverleners.

- SGP: voor een gemeente die een verbindende rol vervult tussen wijkteams, vrijwilligersorganisaties, buurtvaders, 

wijkagenten, scholen en politie.

- SGP: voor vergroting van de mogelijkheden voor respijtzorg voor mantelzorgers.

- SGP: voor de mogelijkheid van het aanvragen van huishoudelijke hulp voor mantelzorgers.

- SGP: voor het handhaven van een jaarlijkse mantelzorgwaardering van de gemeente.

- SGP: voor een gemeentelijke website die goed toegankelijk is voor mensen met een (lees)beperking.

- SGP: voor een toegankelijk gemeentehuis voor mensen met (lichamelijke) beperkingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De gemeente heeft tot taak om het voor inwoners met beperkingen mogelijk te maken aan de samenleving te blijven 

deelnemen. Daarvoor zorgt zij dat het sociale netwerk wordt geactiveerd en gewaardeerd, dat er een adequate 

basis is aan algemene voorzieningen en een effectief pakket maatwerkzorg. Bij het keukentafelgesprek staat de 

hulpbehoefte van de cliënt centraal, waarbij hij of zij gebruik kan maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner 

om de hulpvraag te verduidelijken en inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden. De route is: eigen netwerk, 

algemene voorziening en indien nodig een maatwerkvoorziening, oftewel: zelf -> samen -> gemeente.

Concreet:

- SGP: voor een gemeente die actief stuurt op het inschakelen van het netwerk van familie en vrijwilligersorganisaties 

en dit stimuleert, bijv. door een mantelzorgwaardering.

- SGP: voor het rekening houden met de identiteit van de zorgvrager door het mogelijk maken dat die een 

professionele aanbieder krijgt die aansluit op zijn of haar levensbeschouwing.

- SGP: voor het ter sprake brengen van het beschikbare inkomen bij het gebruikmaken van algemene 

voorzieningen tijdens het keukentafelgesprek.

- SGP: voor het bieden van ruimte om m.b.v. een pgb zelf zorg in te kopen en zelf een evt. prijsverschil bij te 

betalen.

- SGP: voor een gemeente die zorg draagt voor professionele hulp en ondersteuning in de thuisomgeving.

- SGP: voor de mogelijkheid van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

- SGP: voor een gemeente die streeft naar een eigen bijdrage naar draagkracht, waarbij stapeling wordt 

voorkomen.

- SGP: voor het faciliteren van een betrokken en positief kritische WMO-raad.

- SGP: voor adequate en volledige informatie over Veens Welzijn, Wmo-loket en mogelijkheden voor zorg, zowel 

digitaal als analoog.

Jeugdzorg

Een goed gezin is het halve werk! Het belang van een veilige en stabiele gezinssituatie is van onschatbare waarde. 

Jongeren hebben het nodig om veilig te kunnen opgroeien. Ze moeten vanuit een gezond verantwoordelijkheidsbesef 

volop mee (gaan) doen in de samenleving. Ouders en verzorgers dragen daarbij de eerste verantwoordelijkheid 
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voor het opvoeden van hun kinderen, maar ook een betrokken sociale omgeving vervult een belangrijke rol. Gezien 

het belang van een gezonde ontwikkeling van jongeren is preventie van groot belang; tegelijk beperkt dit ook de 

kostenontwikkeling in de jeugdzorg. Professionele jeugdzorg ontvangen ouders en kinderen zoveel mogelijk in hun 

natuurlijke omgeving en het eigen netwerk.

Concreet:

- SGP: voor een belangrijke rol voor wijkteams, Veens Welzijn, CJG en scholen als belangrijke informatiebronnen 

om problemen te voorkomen en preventief te kunnen handelen.

- SGP: voor een gemeente die goede contacten tussen CJG, huisartsen en scholen stimuleert en faciliteert om zo 

mogelijk te anticiperen op hulpvragen.

- SGP: voor een gemeente die cursusaanbod op het gebied van relaties voor ouders en (oudere) kinderen 

stimuleert om zoveel mogelijk (v)echtscheidingen te voorkomen.

- SGP: voor keuzevrijheid van zorgvragers in de jeugdzorg en het rekening houden met de levensovertuiging van 

ouders en jongeren.

- SGP: voor een schoolnabije jeugdzorg, waarvoor CJG meer de scholen in gaat en schoolmaatschappelijk werk 

wordt ingezet.

- SGP: voor een gemeente die zorgt voor goede contacten en regie in het hulpverleningscircuit, met name in 

complexe situaties waarbij veel instanties betrokken zijn.

- SGP: voor het financieel gelijkelijk ondersteunen van niet-werkende ouders die kiezen voor peuterspeelzaal of 

werkende ouders die kiezen voor kinderopvang.

- SGP: voor het verlenen van faciliteiten, middelen aan kinderopvang op vrijwillige basis.

- SGP: voor een gemeente die stimuleert om pleegkinderen op te nemen en zorgt voor een goede begeleiding 

en ondersteuning.

Participatie, werk en inkomen

Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. De SGP stimuleert en waardeert zorg, ondersteuning en 

vrijwilligerswerk. Hoewel iedereen in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen inkomen, heeft de SGP 

hart voor mensen die door allerlei omstandigheden niet kunnen werken. De gemeente werkt nauw samen met 

scholen, werkgevers en IW4 om deze mensen aan gepast werk te helpen. Indien werken onmogelijk is, moet de 

gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat.

Concreet:

- SGP: voor een gemeente die kiest voor een aanpak die wordt gesteund en deels uitgevoerd door het 

bedrijfsleven, bijv. samen met bedrijven en ROC’s leerwerkplekken organiseren om de jeugdwerkloosheid 

terug te dringen.

- SGP: voor een tegenprestatie van inwoners die een uitkering ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van 

vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek.

- SGP: voor vrijstelling van de sollicitatieplicht van alleenstaanden met jonge kinderen of inwoners die intensief 

mantelzorger zijn van een zieke partner.

- SGP: voor een pilot die opdracht geeft aan IW4 om binnen een bepaald budget en tijd een aantal 

“probleemjongeren” aan een werkplek te helpen.

- SGP: voor een gemeente die inzet op preventie bij schuldhulpverlening en gebruik maakt van 

vrijwilligersorganisaties zoals Schuldhulpmaatje en Humanitas, maar ook van andere vrijwilligersorganisaties 



14 Bouwen in vertrouwen

en Veens Welzijn.

- SGP: voor een gemeente die creatief zoekt naar mogelijkheden om een coördinerende rol te pakken in de 

sanering van schulden van inwoners, naast of in de vorm van het budgetloket.

- SGP: voor een gemeente die zorgt voor een ruimhartig minimabeleid, waarin actieve armoedebestrijding, 

(gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke schulden, ruimhartige verlening van bijzondere bijstand en 

ziektekostenverzekering voor minima een plek krijgen.

- SGP: voor een gemeente die zo nodig organisaties steunt die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding 

en eenzaamheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over de voedselbank, Repair Cafés, stichting Present, HIP, Leger 

des heils en Stichting Vluchtelingenwerk.

- SGP: voor een gemeente die de kennis en ervaring van IW4 blijvend gebruikt bij de inrichting van participatie 

en re-integratievoorzieningen.

- SGP: voor faciliteren van een betrokken en positief kritische Cliëntenraad Werk en Inkomen.

- SGP: voor een gemeente die zorgt voor een goede inburgering van statushouders.


