Initiatiefvraag
Sociale cohesie
1.

Subsidievraag

1.1

Beschrijving van de huidige (kompas)koers

Koers 3.1 Meer inwoners voelen zich betrokken bij elkaar, buurt en/of gemeente
Een sterke sociale cohesie en civil society vergroot de zelfredzaamheid van inwoners. Het bundelen
van krachten in de maatschappij vergroot de gezamenlijke draagkracht. Lokale burgerinitiatieven
worden ondersteund en gefaciliteerd. Vraag en beschikbaar aanbod wordt samengebracht.

1.2

Huidige situatie

Het cijfer voor de sociale cohesie in de gemeente is gemiddeld een 6,11. Dit is het hoogst in
Stompwijk (7,1), het laagst in Heuvel/Amstelwijk (5,2). 66% van de inwoners doet (vrijwel) nooit
vrijwilligerswerk1. Dit is het laagst in Stompwijk (49%), en het hoogst in Voorburg-Noord (72%). Uit
de GGD-monitor 2016 blijkt dat 46% van de inwoners zich matig tot sterk eenzaam voelt. Ook is het
percentage ernstig eenzamen onder volwassenen tot 65 jaar tussen 2012 en 2014 verdubbeld (van
7% naar 14%). De mate van eenzaamheid blijkt sterk samen te hangen met opleidingsniveau en
herkomst. Uit de wijkatlas 2017 blijkt dat de eenzaamheid relatief het grootst is in
Heuvel/Amstelwijk en relatief het kleinst in Voorburg-West. 8% van de inwoners geeft aan dat zij
(vrijwel) nooit voldoende mee kan doen in de samenleving. Dit is het laagst in Damsigt (4%) en het
hoogst in Heuvel/Amstelwijk (14%). Er zijn bijna geen ‘gemiddelde’ wijken in de gemeente
Leidschendam-Voorburg. Er is een aantal wijken waar de cijfers op alle bovengenoemde punten
duidelijk minder goed zijn dan gemiddeld in de gemeente. Dat zijn de wijken Heuvel/Amstelwijk,
Voorburg Midden, Bovenveen en Prinsenhof.

1.3

Vraagstelling

Centraal staat:
 Het verminderen van eenzaamheid
 Bestaande sociale netwerken verstevigen en vergroten
 Nieuwe sociale netwerken initiëren
 Inwoners stimuleren meer activiteiten te organiseren
 Initiatieven van bewoners (individueel en collectief) faciliteren, verbinden en ondersteunen
 Effectief matchen van vraag en aanbod van vrijwilligers
 Toename van sociale cohesie
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Wijkatlas 2017

1

1.4

Beoogde maatschappelijke effecten



Inwoners gaan goed met elkaar om en zetten zich in voor elkaar
o Buurtbewoners kennen elkaar
o Er is minder eenzaamheid
o Buurtbewoners lossen geschillen op



Er zijn meer succesvolle maatschappelijke initiatieven
o Er zijn meer waardevolle initiatieven van inwoners en verenigingen
o Er is ondersteuning bij ‘van idee tot initiatief’ (kunnen)
o Er is meer ruimte voor initiatieven (mogen)



Er zijn voldoende vrijwilligers
o Vrijwilligers hebben kennis en vaardigheden
o Vrijwilligers worden gesteund en gewaardeerd



Uitvoeren van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

1.5

Aanvullende uitgangspunten

In aanvulling op de algemene uitgangspunten die zijn opgenomen in de regeling gelden bij deze
vraag de volgende aanvullende uitgangspunten:
Niet overnemen, maar ondersteunen
Het is belangrijk dat de organisaties in hun benadering van inwoners niet overnemen, maar
stimuleren en ondersteunen om het (zoveel mogelijk) op eigen kracht te doen.
Aansluiten bij de diversiteit van de wijken en haar bewoners
Juist omdat de wijken in Leidschendam-Voorburg zo verschillend zijn, is het belangrijk dat met de
activiteiten wordt aangesloten bij de specifieke dynamiek, identiteit en behoeften van de wijken en
haar bewoners.
Netwerk eenzaamheid
Eenzaamheid is een complex probleem, een probleem dat vraagt om intensieve samenwerking en
echte betrokkenheid van iedereen. Het is belangrijk om een netwerk met formele en informele
organisaties en initiatieven die een aandeel hebben in de opgave en aanpak van eenzaamheid te
onderhouden.
Combinatiefunctionarissen
Bij het opstellen van het uitvoeringsplan worden meer (of extra) combinatiefunctionarissen
gecreëerd conform de Brede Regeling Combinatiefuncties. Over het geheel van de tafels moet het
totaal aantal fte 18,12 bedragen, daarvan zijn er nu al 10,35 fte gerealiseerd. Bij het opstellen van
het uitvoeringsplan wordt gezamenlijk door gemeente en partners per tafel onderzocht hoeveel fte
er per tafel gerealiseerd kan worden. Mocht dit niet leiden tot de 18,12 fte, dan wordt de
hoeveelheid te realiseren fte over de tafels verdeeld.
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2.

Afbakening subsidievraag

2.1

Buiten deze subsidievraag

Buiten deze subsidievraag valt:





Formele participatie bij besluitvorming door het College van B&W en de Gemeenteraad.
Professionele zorg en ondersteuning (maatwerkvoorzieningen, coaching, psychologische
hulp).
Democratische vernieuwing (ontwikkelen van vormen van burgerparticipatie).
Zorgvrijwilligers en mantelzorgers

2.2 Kaders






3.

Strategische Visie Blik op Leidschendam-Voorburg 2020
Kompas van de Leefomgeving
Sociaal Kompas
Toekomst wijkmanagement en wijkgericht werken in Leidschendam-Voorburg
Landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Monitoring van de effecten

Om een goed beeld te krijgen van het effect van de inzet op de in 1.2 benoemde maatschappelijke
effecten, moeten de resultaten per tafel worden gemonitord. Door verschillende soorten informatie
van verschillende niveaus naast elkaar te leggen ontstaat er een beeld van het effect op het
maatschappelijk effect.
De verschillende soorten informatie zijn:




Data uit bestaande registraties
Data uit onderzoeken waarin ervaringsgegevens zijn opgenomen
Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) & verhalen van de uitvoerende organisaties

De verschillende niveaus van informatie zijn:




Wijkniveau
Gemeentelijk niveau
Landelijk niveau

Registraties &
Data

KPI &
verhalen

Ervaringen &
Onderzoeken

Beeld

Effect
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De werkwijze:
De gemeente volgt de onderdelen “registratie en data” en “ervaringen en onderzoeken”. Daartoe
monitort de gemeente een aantal specifieke indicatoren, deze staat hieronder beschreven in 3.1 en
3.2. Gezamenlijk met de organisaties wordt de monitoring van de resultaten van de organisaties
opgesteld d.m.v. KPI’s en verhalen (tellen en vertellen). Deze indicatoren worden door de
organisaties gemeten en gerapporteerd.
Over het resulterende beeld gaan we periodiek met elkaar in gesprek op basis van een analyse: we
volgen in welke mate activiteiten bij dragen aan de gewenste maatschappelijke effecten en
doelstellingen. Het doel is dat tafels hiervan leren en hun inzet waar nodig bijstellen. Blijkt dat de
tafel meerjarig niet in staat is om te leren dan kan het uitvoeringsplan worden bijgesteld door het
college..

3.1

Data en registraties

•

Registratie bewonersinitiatieven (Vlietwensen)

3.2

Ervaringen en onderzoeken





3.3

Wijkatlas:
o % dat afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan
o % inwoners dat elkaar kent
o % inwoners dat aangeeft (vrijwel) nooit mee te kunnen doen in de samenleving
o Rapportcijfer sociale cohesie
GGD monitor:
o % inwoners dat aangeeft matig tot sterk eenzaam te zijn

KPI’s en verhalen

Gezamenlijk met de organisaties wordt bepaald welke prestatie-indicatoren en verhalen worden
verzameld om de resultaten te monitoren. Dit wordt aangegeven in het uitvoeringsplan. Daarbij is
het uitgangspunt dat voor verschillende activiteiten minimaal inzicht ontstaat in de grootte van de
doelgroep, het daadwerkelijke bereik van de activiteit, en het verschil dat de activiteit maakt in het
leven van de doelgroep (incl. de tevredenheid).
De wijze waarop de organisaties per tafel tellen en vertellen, moet voor het totaal van de tafels
leiden tot een compleet en complementair beeld. Hiervoor zullen door de gemeente gezamenlijke
verbindingsbijeenkomsten tussen de tafels worden georganiseerd, om zo samen tot een dekkende
monitoring te komen.

4.

Financiële uitgangspunten

Het subsidieplafond voor de tafel Sociale Cohesie bedraagt voor 2020 € 1.580.267 euro.
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