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Korte beschrijving. 
Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende 
sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse 
inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het 
sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de 
inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige 
aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik 
van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn: 

 Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende 
ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de 
transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en 
het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en 
ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan 
doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het 
vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden 
tegengegaan. 

 Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd 
gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op 
generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed 
onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of 
werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk 
inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een 
goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het 
zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal.  

 Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het 
fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale 
levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de 
opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur 
door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op 
de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep 
kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met 
extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken 
van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk. 

 Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand 
centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. 
Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht 
te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sport- 
en speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, 
technologie. 
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Wat willen we bereiken? 

L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde  actielijnen, waarbij 

koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de  samenleving en inclusie 

belangrijke uitgangspunten zijn. 

Het gaat hierbij om de "Notitie Koers verleggen. Een nieuwe route in het sociaal domein." 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.1 Inventariseren en ordenen van voorliggende initiatieven ter bestrijding armoede. 

Omschrijving (toelichting) 

Voor mensen met een krappe beurs zijn er verschillende voorzieningen en initiatieven. Deze zijn nog 
niet goed op elkaar afgestemd. Het ordenen van de voorzieningen helpt om deze effectiever te laten 
zijn. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 2.1 We gaan de sociale basis versterken. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 
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01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2026 

Wat willen we bereiken? 

L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als 

algemene voorziening. 

Omschrijving (toelichting) 

Onderlinge ontmoeting is belangrijk voor mensen die moeite hebben om mee te doen in de 
samenleving. De huidige ontmoetingsplekken worden versterkt. Daarnaast worden de mogelijkheden 
voor Dagbesteding als Algemene Voorziening wordt onderzocht. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2023 

M 2.2 We organiseren een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid. 
Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 
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Wat willen we bereiken? 

L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden  ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. 

We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en  opwaarderen en een centraal 

informatiepunt inrichten. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt 

Omschrijving (toelichting) 

Om de Vrijwillige Inzet te bevorderen en goed te verbinden met de opgaven in het Sociaal Domein 
wordt een plan opgesteld. 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een  goed 

middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer 

creatieve invulling. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale 

inzet (tegenprestatie). 

Omschrijving (toelichting) 

Zowel voor mensen met een zorgbehoefte als afstand tot de arbeidsmarkt is het hebben van 
passende dagbesteding belangrijk. Dit kan nut hebben ter bestrijding van eenzaamheid als het 
verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen worden hiertoe gestimuleerd. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2024 

M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf). 
Omschrijving (toelichting) 

Voor de inwoners die nog net niet werkfit zijn, maar wel kunnen meedraaien in een werkritme, biedt 
leefomgeving mogelijkheden om deze inwoners te laten meelopen. Vervolgens wordt samen met 
Circulus Berkel de verbinding gelegd met uitstroommogelijkheden. 
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Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2024 

M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding. 
Omschrijving (toelichting) 

Bij vacatures zoeken we actief naar mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en regelen de noodzakelijke begeleiding voor de uitvoering van het werk en de slaagkans te 
vergroten. 

 

Startdatum 

01-10-2022 

Einddatum 

31-12-2026 

Wat willen we bereiken? 

L 2.5  We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden  met maatschappelijke organisaties. Dit 

bevordert de continuïteit. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.5 We brengen in kaart welke  kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten 

een meerjarig karakter kunnen geven. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 

01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 

Wat willen we bereiken? 

L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten.  We willen voldoende  flexibele studieplekken 

realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

M 2.6 We realiseren 4 studieplekken. 

Omschrijving (toelichting) 

 

Startdatum 
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01-01-2023 

Einddatum 

31-12-2023 


