ZELFREDZAAMHEID
We zoomen in op de 3e cirkel
omdat personen in cirkel 1 en 2
voldoende redzaamheid zijn
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2) zelfredzaam in het systeem

Beschrijving van de doelgroep
verminderde redzaamheid
grote afstand tot de arbeidsmarkt
schulden
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1) Enkelvoudige eenvoudige hulpvraag

en ik weet
niet waar
ik moet zijn

3) doelgroep ‘zoekende’ in het systeem

wat hebben we nodiG?
Meer aandacht noodzakelijk om de redzaamheid
in beeld te brengen
De inschatting is dat de helft van de doelgroep P-wet (tĳdelĳk)
extra aandacht nodig heeft om de bredere problematiek in kaart
te brengen om zo tot een afgestemd plan te komen om meer
zelfredzaam.
Bĳ de dienstverlening aan deze doelgroep is maatwerk (zoals
mobility mentoring en omgekeerde toets) van groot belang.

onzekerheid

mijdingsgedrag
Outreachende hulp voor de doelgroep die de hulp niet zelfstandig haalt

lastige gezinssituatie
Opvallend is dat geldzorgen een
belangrijke rol spelen in de mate
van redzaamheid. In het oude
beleid is hier geen rekening mee
gehouden.

risicodoelgroep

20%

van de
samenleving

De huidige capaciteit van de SDD is niet
toereikend om de doelgroep minder redzame
personen op dit niveau te ondersteunen.

Daarnaast is er een groep die problemen heeft, maar geen ondersteuning krĳgt
of pakt (bĳvoorbeeld de doelgroep met problematische schulden). Voor deze
doelgroep is hulp beschikbaar, maar alleen als je de hulp haalt. Zowel bĳ
gemeenten als is in de regio is geen of beperkt opdracht verstrekt voor een
outreachende aanpak van deze problematiek. De inwoners met problematische
schulden zĳn in beeld en zĳn outreachend te benaderen (niet te dwingen).
Van andere problematiek hebben we geen beeld van de aantallen.

Afgestemde ondersteuning bij multiproblematiek
Daarnaast is er een (kleine) groep die behoefte heeft aan afgestemde ondersteuning bĳ multiproblematiek. We kunnen helaas niet vaststellen hoe groot deze
doelgroep is. Er is wel een risicodoelgroep te benoemen. Tot die groep behoren:
licht verstandelĳk bepekten, cliënten GGZ, cliënten GZ, zorgmĳders, dementerende ouderen, eenzamen (ook onder jonge doelgroep), statushouders, ex jeugdzorg.

Vraagstukken
extra aandacht
Outreachende hulp
regie van meervoudige
problematiek

voordat inwoners een beroep doen op het regionale aanbod
wordt de kracht van de omgeving vrijwel maximaal benut

- Hoe ver moet de overheid gaan om het gebrek aan redzaamheid/ doenvermogen
te compenseren.
- Hoe zorgen we ervoor dat we niet uitgaan van zelfredzaamheid op momenten
waarvan inmiddels bekend is dat het niets oplevert. En wat dan?
- Hoe ver gaan we met onze ondersteuning? Hoeveel aandacht is nodig?
Hoe ver gaan we met outreachende hulp?
- Hoeveel is extra nodig voor afstemming van mulitproblematiek?
Wie is verantwoordelijk voor de afgestemde ondersteuning?
- Hoe duurzaam is de inzet op het versterken van de eigen kracht/verbeteren
van de redzaamheid?
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?

