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AFD:

Gedurende het afgelopen jaar hebben we op uitnodiging van de gemeente het proces 3-D I 
Integraalwerken nauwgezet kunnen volgen. Het is een uitgebreid proces met veel stappen en 
terugkoppelingen. Veel van onze op- en aanmerkingen zijn gedurende het proces al verwerkt in de 
uiteindelijke beleidsdocumenten 3-D.

De essentie van het 3-D project (integraal werken) is de zekerheid verkrijgen dat inwoners die een 
probleem hebben en daarmee bij de gemeente komen, een zodanige benadering van de gemeente 
verkrijgen dat het probleem opgelost gaat worden met het belang van de inwoner voor ogen. Regels 
en wetten behoren de belangen van de inwoner niet in de weg staan.

Wijkteams hebben een andere manier van werken (integraal werken) nodig die niet kijkt wat de 
regels zijn en of die passen, maar kijken wat het belang is van de inwoner. Dat vergt een vrijheid 
van beoordelen en beslissen, die conflictueus kan zijn met gezagsverhoudingen en hierin zal geborgd 
moeten worden. Graag grote aandacht voor de concrete uitwerking, van 3D naar de praktijk.

Al járen verneemt de Adviesraad dat er geen digitaal systeem is waarin duidelijk is wie betrokken is 
bij personen en wie de casemanager van het dossier is. Het lijkt ons essentieel om te voorkomen dat 
er veel betrokken hulpverleners zijn maar niemand handelt. Eén gezin, 1 regisseur, 1 plan van 
aanpak welke gedeeld en gekend wordt door alle betrokkenen. Het wijkteam en de ketenpartners 
zijn bepalend bij de inzet van de zorg.

De adviesraad heeft zeer vaak gevraagd en aangedrongen op cijfers om te meten wat de uitwerking 
van het beleid is. De adviesraad pleit dan ook voor een goed digitaal systeem. Meten is weten, de 
Adviesraad vindt een nulmeting weliswaar een goed idee maar deze zou alleen iets opleveren en 
betrouwbaar zijn met een goed registratiesysteem.

Het is ons gebleken dat het wijkteam onvoldoende zichtbaar, toegankelijk en bekend is in de wijk 
voor ouders, jeugdigen en partners. Dit behoeft grote aandacht.

Het is jammer om te vernemen dat jongeren in tegenstelling tot andere gemeenten, de gemeente 
Schagen steeds minder weten te vinden, (bron: rapport I&O) Het mag duidelijk zijn dat dit niet komt
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vanwege afname van problematiek. Bekendheid en de doelgroep kennen zou kunnen gebeuren via 
scholen, ambtenaar leerplicht en RMC. Binnen scholen en verenigingen ligt een kans om groepen te 
leren kennen en op hun vragen en behoefte te anticiperen.

In het beleidsstuk bij 2.3.4. Beslistermijn en 2.2.5 Verslag worden bij herhaling andere leeftijden 
voor de doelgroep gehanteerd, van 18 tot 27 jaar. Advies is, graag hier eenduidigheid in.

In het beleidsstuk bij punt 4. Preventief aanbod: bleek uit onderzoek dat de "personen op de 
werkvloer" achterlopen in kennis voor waar het gemeentelijk beleid voor staat, bron: I&O onderzoek. 
Dit is een groot aandachtspunt. Het is van groot belang om de burger en specifiek de jeugd, het 
beleid en de wetgeving te kennen om te weten waar interventie noodzakelijk is.

Bij punt 4.3 Preventieve maatregelen en 4.4 Ondersteuning op maat staat: Vroeg signalering bij 
jonge kinderen is erg belangrijk, de gemeente investeert hierin door o.a. scholing aan te bieden en 
te bekostigen. Ervaring uit de achterban leert dat tijdens Corona vooral kinderen van allochtone 
ouders tussen wal en schip raakten, hieronder vooral ook kinderen die tijdens deze periode 
leerplichtig werden. Het zou wenselijk zijn indien in dit soort periodes de wijkteams op één of andere 
manier contact zouden houden, als vinger aan de pols. Het is ons gebleken dat het wijkteam 
onvoldoende zichtbaar, toegankelijk en bekend is in de wijk voor ouders, jeugdigen en partners. Dit 
behoeft grote aandacht.

Tevens missen zij het jongerenwerk en dat er feítelijk niets is voor hen. De plaats Schagen heeft een 
groot verleden met jongerenwerk bij Ojee, Trapman, Baroenga etc. Jongerenwerk zou een plaats 
krijgen in Markt 18 echter deze locatie en de locatie bij de Haven zijn gesloten. Preventie blijkt, 
landelijk gebleken, effect te sorteren echter dan moet het wijkteam ook de jongeren kennen.

In het beleidsstuk staat bij punt 5. Werk en participatie het volgende: U spreekt over ondersteuning 
van vrijwilligers, hierin valt wel een verbeterslag te behalen gezien bovenstaande maar ook, recente 
ontwikkelingen bv bij Wonen plus Welzijn. Jeugdigen zouden op alle fronten aangezet kunnen worden 
tot vrijwilligerswerk zodat zij een zinvolle dagbesteding hebben en het zou kunnen dienen als 
voorbereiding naar betaald werk.

In het beleidsplan wordt verwezen naar JOGG en de wijkteams voor wat betreft de jeugd maar ook 
naar buurtzorg. Wij hebben ervaren dat de site van JOGG voor de gemeente Schagen offline is. 
Buurtzorg zou voor jongeren kunnen werken maar uit ervaring vanuit de achterban hebben wij 
twijfels of er voldoende vrijwilligers zijn en of zij deze intensieve begeleiding wel kunnen geven. Wij 
hebben vernomen dat de begeleiding door professionals niet wordt gegeven. Buurtzorg is een goed 
initiatief maar er zijn te weinig gezinnen/vrijwilligers die deze zorg kunnen geven aan kinderen die 
eigenlijk onder de Jeugdwet vallen.

In het beleidsstuk bij punt 6. Gezond en veilig opgroeien wordt genoemd de Kernwaarden van de 
gemeentelijke organisatie:

Kernwaarden voor het Sociaal Domein gaan wij realiseren, omdat wij als gemeentelijke organisatie: 

-betrouwbaar en aanspreekbaar zijn 

-waarderend en onderzoekend werken en 

-kwaliteit en resultaat leveren.

Enerzijds wil de gemeente met gerichte, laagdrempelige communicatie de verschillende doelgroepen 
meer betrekken bij het ontwikkelen en evalueren van onze diensten en producten. Anderzijds zorgen 
we dat iedereen eenvoudig de weg weet te vinden naar de voorzieningen die zijn of haar teven 
betekenisvoller kunnen maken. Hierbij hoort ook de bekendheid met het wijkteam en een 
toegankelijk overzicht van het ondersteuningsaanbod.

De adviesraad geeft als aanbeveling daarom ook een betere afstemming tussen alle partijen door 
een vast persoon per zorgaanvraag die als contactpersoon/regisseur functioneert. Hierbij zijn



meerdere tussentijdse evaluaties noodzakelijk voor het hele beleidsplan. Misschien is hiervoor de 
inzet van het Inwonerspanel geschikt. Wijkteams hebben veel beslissingsrecht, en evalueren via een 
(halfjaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek onder de inwoners is onvoldoende vastgelegd. Het baart 
de Adviesraad zorgen indien alleen het wijkteam de indicatie kan vaststellen en bepalen. Het is 
wenselijk om de kunde van de partijen buiten wijkteams te respecteren.

In het beleidsstuk staat bij punt 8.1.1. de Rol van de gemeente: Een ander punt van aandacht blijft 
de website opdat inwoners met een hulpvraag die ook kunnen stellen aan de juiste organisatie, 
personen. Uit testen is gebleken dat de website slecht werkt en ook al járen wordt hierop geantwoord 
dat deze wordt verbeterd, vooruitgang is tot nu uitgebleven. Recentelijk kwam dit ook naar voren 
uit het onderzoek "gemeentelijke communicatie" waar het Inwonerspanel bij betrokken was.

De adviesraad adviseert om een stappenplan vast te leggen dat inwoners kunnen hanteren nadat 
hun zorg is afgewezen. Het is belangrijk om te adviseren welke stappen inwoners kunnen nemen, 
wanneer hun aanvraag niet gehonoreerd is. De burger moet geïnformeerd worden over de 
mogelijkheden hiertoe, de burger wil zich gehoord voelen. Zorg ook voor goede voorlichting met 
name voor laaggeletterden en niet digitaal vaardigen. Doe dit middels beeldmateriaal, zet bv radio/ 
tv in met voorlichtingsfilmpjes met stappen plan erin verwerkt.

De gemeente gebruikt voor zijn oproepen en publicaties het gratis Schager Nieuwsblad, der halve 
behoeft de bezorging wel enige aandacht. Uit onderzoek blijkt dat niet elke burger een Schager 
weekblad ontvangt. Door het beperkte bereik is dit een tekortkoming.

De Adviesraad zou willen weten hoe de aanname van inkomensverbetering binnen 3 jaar na afronding 
van de studie tot stand is gekomen.

Samenvatting aanbevelingen:

- De adviesraad pleit voor een goed digitaal- en registratiesysteem voor de nulmeting van de 
uitwerking het 3D-beleid.

- De adviesraad pleit voor zichtbaar, toegankelijk en bekend zijn van het Wijkteam in de wijk voor 
ouders, jeugdigen en partners. Dit behoeft grote aandacht.

- In het beleidsstuk bij 2.3.4. Beslistermijn en 2.2.5 Verslag worden bij herhaling andere leeftijden 
voor de doelgroep gehanteerd, van 18 tot 27 jaar. Advies is, graag hier eenduidigheid in.

- De adviesraad wenst een betere afstemming tussen alle partijen door een vast persoon per 
zorgaanvraag die als contactpersoon /regisseur functioneert. Hierbij zijn meerdere tussentijdse 
evaluaties noodzakelijk voor het hele beleidsplan.

- De adviesraad adviseert om een stappenplan vast te leggen dat inwoners kunnen hanteren nadat 
hun zorg is afgewezen

- Zorg ook voor goede voorlichting met name voor laaggeletterden en niet digitaal vaardigen.

Tot zover onze aanbeveling en adviezen betreffende het 3-D beleidsplan
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