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Evaluatie werkplan 2016 en Werkagenda CZW 2017 

 Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 2016 Resultaten 2017 Trekkers 

 Programma Ambtelijk 
Secretariaat CZW 

    

 Organisatorisch     

1. Inhoudelijk secretariaat 
CZW  
en Jeugd 

Het ambtelijk secretariaat 
omvat o.a. de volgende 
taken: 
 
CZW 
- Secretariaat College Zorg 

en Welzijn (CZW) 
- Secretariaat Ambtelijke 

vooroverleg CZW 
- Bewaken voortgang 

werkagenda CZW 
- Ondersteuning 

Provinciaal management 
overleg 

- Ondersteuning Ambtelijk 
en bestuurlijk overleg 
Zorg en Veiligheid 

- Ondersteuning van 
diverse werkgroepen 

- Overleg met externe 
partijen en landelijke 
afstemming (o.a. VNG, 
VWS etc.) 

- Linking pin tussen CZW 
en stuurgroep CZW-
bureau. (BW/MO/VO) 

 

Ja Zie toelichting 
 
- Evaluatie werkplan 2016 – 

januari ‘ 17 
- Opstellen werkplan 2017 – 

januari ‘ 17 
- Bespreking ambtelijk 

vooroverleg CZW – februari ‘ 
17 

- Bespreking CZW – maart ‘ 17 

M. de Smit (CZW) 
P. Meulenberg (Jeugd) 
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Jeugd 
- Secretariaat 

Portefeuillehoudersoverl
eg Jeugd (PFO) 

- Secretariaat Task Force 
Jeugd (TFJ) 

- Secretariaat 
Transformatieoverleg 
jeugd 

- Secretariaat 
Agendacommissie jeugd 

- Bewaken voortgang 
werkagenda jeugd 

- Linking pin tussen college 
van inkoop / 
bestuurscommissie  en 
TFJ en PFO 

2. Zeeuwse samenwerking 
sociaal domein 

In 2016 is de 
bestuursopdracht ‘Lokaal 
versterken door 
samenwerken in het sociaal 
domein’ vastgesteld. Deze  
bestuursopdracht is verder 
uitgewerkt in een 
projectplan. Op basis van dit 
projectplan zal in 2017 een 
businessplan worden 
opgesteld voor de nieuwe 
situatie.   

- Bestuursopdracht is 
vastgesteld 

- Projectplan in concept 
gereed 

- Plan van aanpak 
organisatievorm en 
governance – februari ‘ 17 

- Businessplan – april ‘17 
- Besluitvorming CZW 

businessplan – juli ‘ 17 
- Implementatie businessplan – 

oktober ‘ 17  

Bestuurlijk: 
C. v.d. Bos 
 
Ambtelijk: 
J. Veraart 
E. Weijs  
 
Stuurgroep: 
C. v.d. Bos 
A.Vader 
S. Szarafinski 
F. v. Driessche 
M. Kleppe 

 

3. Opzet nieuwe Zeeuwse 
ambtelijke  overleg 

Eind 2015 is een voorstel 
opgesteld om te komen tot 

Nee - Voorstel instellen werkgroep in 
PMO -  12 januari ’17 

PMO 
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structuur sociaal domein  een nieuwe ambtelijke 
overleg structuur sociaal 
domein. Afgesproken is om 
met de concrete 
implementatie te wachten op 
het bestuurlijk traject o.l.v. 
wethouder C. van de Bos. 
Door omstandigheden is dit 
traject vertraagd. Vandaar de 
noodzaak om op korte 
termijn te komen tot een 
integraal voorstel m.b.t. de 
ambtelijke overlegstructuur. 
De regie hiervoor ligt bij het 
provinciaal management 
overleg (PMO). Hierover zal 
in samenspraak met de 
transformatiemanager jeugd 
relatie gelegd worden met de 
ambtelijke opzet van jeugd. 

- Voorstel werkgroep in PMO – 
16 maart ‘17 

- Voorstel in CZW – april ‘ 17 

      

 Inhoudelijk      

4.  Uitwerking 
Toekomstvisie  Zorg in 
Zeeland 

In 2015 is de toekomstvisie 
Zorg in Zeeland opgesteld. De 
Commissie Toekomstige Zorg 
Zeeland (CTZZ) is ingesteld 
om vervolg te geven aan de 
aanbevelingen uit het 
rapport. De uitwerking van 
de toekomstvisie heeft 
gevolgen voor het 
gemeentelijke sociale 
domein. In CZW verband 

De onderwerpen vanuit de 
werkgroepen voor 2017 zijn:  
- Toegang tot expertise 

rondom mensen met een 
verstandelijke beperking 
en faciliteren 
doorverwijzen & terug 
rapporteren 

- Versoepelen overgang 18- 
naar 18+ 

- Ondersteuning bij 

- Voorstel integratie 
werkgroepen CTZZ en CZ – 
januari ‘ 17 

- Plan van aanpak – februari ‘17 
- Besluitvorming CZW – maart 

‘17 

Regie werkgroepen Zorg 
Dichtbij: 
Robuust – P. 
Paardekooper 
 
Bestuurlijke 
vertegenwoordiging 
CTZZ: 
C. Miermans 
Vervanger: J. Werkman 
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wordt gezocht naar een 
passende 
samenwerkingsvorm tussen 
de Zeeuwse gemeenten en 
de CTZZ. 
In 2016 zijn vanuit Zorg 
Dichtbij 5 werkgroepen 
geformeerd: 
- Jeugd 
- Ouderen 
- Mensen met een 

verstandelijke beperking 
- Chronisch / langdurig 

zieken 
- Mensen met psychische 

problemen. 
De werkgroepen hebben 
onderwerpen aangeleverd 
waarvoor in 2017 naar 
oplossingen zal worden 
gezocht. 

Chronische /langdurig 
zieken met 
‘maatschappelijke 
problemen’ 

- Stimuleren van zelfzorg 
- Transmurale ouderenzorg 

i.s.m. huisartsen en de 
ziekenhuizen 

- Verbinding school, 
huisarts, JGZ en gemeente 

- ‘Uniformeringsslag’ POH 
GGZ 

Ambtelijke 
voorbereiding: 
K.Vriends 
A. v.d. Brande 
J. Koppert 
M.v. Poecke 
L. Strijd 
K. Jonker 
J. Klingens (CZ) 
M. Verlee (CZ) 
T.v. Hoek (CZ) 
P. Paardekooper 
(Robuust) 
A. Meijnen (GGD) 
 
 

5. Regie op GGZ-
ontwikkelingen 

Binnen de GGZ zijn tal van 
ontwikkelingen gaande die 
onderling met elkaar 
samenhangen. De Zeeuwse 
gemeenten willen deze 
ontwikkelingen in de volle 
breedte gaan regisseren. In 
CZW verband zal een voorstel 
worden uitgewerkt ter 
concretisering hiervan.  
In  2016 stond de GGZ nog in 
het teken van de klinische 

Transformatie PAAZ en 
ziekenhuisinrichting is 
gerealiseerd. 
De Stuurgroep GGZ heeft 
besloten hun taak in 2017 
voort te zetten. 
Er is een voorstel gemaakt 
voor de vormgeving van de 
crisisfunctie binnen Emergis. 
 

- Plan van aanpak – februari ‘17 
- Besluitvorming CZW – maart 

‘17 

Bestuurlijke 
vertegenwoordiging 
GGZ: 
C. Maas 
 
Ambtelijke 
voorbereiding 
K.Vriends 
A. v.d. Brande 
J. Koppert 
M.v. Poecke 
L. Strijd 
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GGZ en de acute zorg met als 
doel de ambulantisering 
verder vorm te geven. 

K. Jonker 
J. Klingens (CZ) 
M. Verlee (CZ) 
T.v. Hoek (CZ) 
P. Paardekooper 
(Robuust) 
A. Meijnen (GGD) 

6. Uitvoeren 
samenwerkingsagenda 
tussen gemeenten en CZ 

Per 1 januari 2015 hebben 
gemeenten en 
zorgverzekeraars de taak om 
integrale zorg en 
ondersteuning thuis en in de 
buurt voor hun inwoners en 
verzekerden te regelen. 
Vanuit dit gezamenlijke 
belang, maar met 
inachtneming van ieders 
eigen rol en 
verantwoordelijkheden, een 
samenwerkingsagenda 
opgesteld. 

- Vertaling  samenwerkings-
agenda 2016 naar 
concreet uitvoerings-
programma 

- Evaluatie samenwerkings-
agenda 2016       

- Opstellen samenwerkings-
agenda 2017 

- Voorstel integratie 
werkgroepen CTZZ en CZ – 
januari ‘ 17 

- Evaluatie 
samenwerkingsagenda 2017 – 
oktober ‘ 17 

- Opstellen 
samenwerkingsagenda 2018 ‘ 
november ‘ 17 

 

Ambtelijke 
voorbereiding 
 K.Vriends 
A. v.d. Brande 
J. Koppert 
M.v. Poecke 
L. Strijd 
K. Jonker 
J. Klingens (CZ) 
M. Verlee (CZ) 
T.v. Hoek (CZ) 
P. Paardekooper 
(Robuust) 
A. Meijnen (GGD) 

7. Evaluatie van de 
inhoudelijke borging 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning 

Met behulp van de 
provinciale werkgroep MEE is 
uitwerking gegeven aan de 
bestuurlijke afspraken. Een 
onderdeel zal in 2016 nog 
aandacht vragen; dit betreft 
de evaluatie van de borging 
van de onafhankelijke 
cliëntondersteuning.  
Voor de onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor de 
WLZ cliënten, zijn SMWO,  

Afspraken 2016 zijn 
gecontinueerd voor 2017  

Opgenomen in de 
samenwerkingsagenda. 
- Maart ’17 bespreken in 

werkgroep. 
- Communicatie borging 2018 

mei’17 

 CZ – J. Franken 
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Zorg Belang Brabant en Mee 
Zuid -West Nederland 
gecontracteerd. 

8. Integratie crisis- en 
bereikbaarheidsdiensten 

Een provinciale werkgroep, 
bestaande uit een 
vertegenwoordiging vanuit 
gemeenten en 
zorgaanbieders, heeft een 
concept voorstel uitgewerkt 
om te komen tot een 
bereikbaarheidsregeling en 
een crisisregeling voor Wmo 
en Jeugdwet. M.b.v. een pilot 
zal dit concept in 2016 in de 
praktijk worden getoetst, wat 
doorloopt  in 2017 i.v.m. 
verdere doorontwikkeling. 

- Pilot is gestart 
- Businesscase is opgesteld 
- Bestuursopdracht is 

opgesteld en vastgesteld 

- Evaluatie van de pilot - januari 
‘17 

- Aanwijzen van de 
hoofdaannemer (d.m.v. een 
contract) - januari ‘ 17 

- Start CID in oprichting - 
februari ‘17 

- ICT en voorzieningen - 1 april 
‘17 

- Bouwstenen voor de CID (o.a. 
een capaciteitsvoorstel, 
functies, benodigde 
deskundigheid. - 1 april ‘17 

- Doorontwikkeling en 
concretisering van de CID. - 
december ‘ 17 

- Samenwerkingsovereenkomst 
- september ‘17 

- Opstellen monitor CID 
(resultaat, outcome, output) - 
september ‘17 

S. Huizenga 
D. Korkmaz  

9. Werkgroep Monitoring: 
operationaliseren 
Zeeland Scan 

GGD, ZB |Planbureau en 
Robuust hebben gezamenlijk 
de opdracht gekregen om de 
“Zeeland Scan” te gaan 
uitvoeren. Er is een 
indicatoren set vastgesteld. 
De Zeeland Scan is in de loop 
van 2016 operationeel 
geworden.  

- De Zeelandscan is 
operationeel.  

- Gemeenten en provincie 
zijn geïnstrueerd over het 
gebruik van de 
Zeelandscan.   

- Wmo monitor is 
uitgevoerd voor deel van 
gemeenten 

- Communicatieplan 
Zeelandscan – februari ‘ 17 

- Selectie extern bureau voor 
evaluatie – juli ‘ 17 

- Evaluatie Zeelandscan – 
december ‘ 17 

- Er is een voorstel voor de 
invulling van de Wmo 
monitoring voor de volgende 

Projectgroep: GGD, ZB, 
Robuust, Provincie 
gemeenten. 
- O. Idema 
- R. Schriemer 
- K. Luteijn 

Stuurgroep:: 
S.Szarafinski 
C. Liefting 
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In samenhang met de 
Zeelandscan heeft de 
werkgroep als taak advies uit 
te brengen over de uitvraag 
van de monitoren. Hierbij 
wordt gekeken naar 
samenbrengen/inkorten van 
de diverse vragenlijsten en 
andere mogelijkheden om 
informatie te verkrijgen , 
zoals Big Data. 

jaren. Daar waar mogelijk zal 
dit integraal met jeugd 
worden opgepakt. 

 

C. Miermans 
H. v.d. Maas 
L.v.d. Berge 
Vertegenwoordiging  
vanuit projectgroep 
 

10. Werkgroep Inkoop en 
Opdrachtgeverschap 

De werkgroep Inkoop en 
Opdrachtgeverschap heeft de 
omvang van het vervoer GGZ-
Jeugd in beeld gebracht (als 
onderdeel van de 
transformatieagenda Jeugd 
2015) en er heeft afstemming 
plaatsgevonden tussen de 
drie regio’s en de 
inkooporganisatie Jeugd over 
de verschillende 
inkoopprocessen.  

De opdracht is afgerond.  
De werkgroep is in 2016 niet 
meer bij elkaar geweest. 
Inkoop wordt lokaal / 
regionaal geregeld. 
Gemeenten weten elkaar te 
vinden.  

n.v.t. n.v.t. 

11. Het organiseren van 
toezichthouderschap 
voor de WMO 

Door een provinciale 
werkgroep (bestaande uit 
vertegenwoordigers vanuit 
de drie regio’s en de GGD) is 
een voorstel uitgewerkt voor 
de organisatie van het 
Toezicht in 2016. In 2016 zal 
uitvoering worden gegeven 
aan het voorstel. 

- Uitvoering 
toezichthouderschap 
WMO 2016    

- Borging 
toezichthouderschap 2017 

- Besluit 13 colleges uitbreiding 
formatie toezichthouder 
WMO – januari ‘ 17 

Uitvoering is belegd bij 
GGD – J. Bosch 

12. Leertuin Privacy Medio 2015 is de Leertuin - Deelnemende organisaties - Besluitvorming convenant en M. van Poecke 
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Privacy formeel van start 
gegaan: Er zijn 
startbijeenkomsten 
georganiseerd, evenals 
hoorcolleges en 
scholingsbijeenkomsten. Doel 
was om 23 november 2016 
het 
samenwerkingsconvenant te 
ondertekenen, maar deze 
planning is niet gehaald.  

en gemeente zijn getraind. 
- Actionlearning is opgezet. 
- Er is een concept 

handelingskader en een 
convenant opgesteld 

handelingskader – n.n.b.  
- Besluitvorming voortgang 

project leertuin privacy – 
n.n.b. 
 

L. Strijd 
G. Heinsman 
F. Witkam (ambtelijk 
opdrachtgever) 

13. Aanpak bijzondere 
doelgroepen  

Geconstateerd is dat er 
speciale aandacht nodig is 
voor de groep ouderen met 
een verslaving. In CZW 
verband zal, met het oog op 
de langere termijn, de 
omvang van deze en 
vergelijkbare doelgroepen in 
beeld worden gebracht. Het 
doel hiervan is een 
nauwkeuriger beeld te 
krijgen van “specifieke 
zorgbehoeftes”. 

Er is een Inventarisatie van de 
doelgroep opgesteld.  
Voorstel is ter besluitvorming 
in het bestuurlijk platform 
Zorg en Veiligheid d.d. nov. ’16 
besproken, met als advies 
onderbrengen onder 
Stuurgroep GGZ. 

- Bespreking stuurgroep GGZ  – 
n.n.b.  januari ’17 

Bestuurlijk:  
C. Maas (stuurgroep 
GGZ) 
 
Ambtelijk: 
K. Luteijn 

15. Opstellen 
transformatieagenda 
jeugd 

Voor jeugd is een aparte 
planning opgesteld voor 
2017. 

Zie toelichting Zie toelichting  Transformatiemanager 
jeugd  
O. Idema  
Ambtelijk secretaris 
jeugd 
P. Meulenberg 
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 Programma 
Maatschappelijke 
Opvang/Verslavings-
beleid/OGGZ 

    

 Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 2016 Resultaten 2017 Trekkers 

1. Personen met verward 
gedrag 

Iedere gemeente is zelf 
verantwoordelijk voor een 
sluitend plan van aanpak 
voor het thema personen 
met verward gedrag,  
hetgeen in oktober 2018 
vastgesteld  moet zijn. 
 
Er heeft een nadere 
verkenning plaatsgevonden 
of een gecoördineerde 
aanpak in Zeeland wenselijk 
is en hoe hier eventueel 
nader invulling aan kan 
worden gegeven. 
 
 
 

- Diner Pensant heeft 
plaatsgevonden (29-6-
2016) waarbij partijen de 
verkenning hebben 
gedaan 
 

- Er is een plan van aanpak 
gemaakt 
 

- subsidie voor 
ondersteuning door een 
externe deskundige  is 
aangevraagd en er heeft 
wederhoor 
plaatsgevonden. 
(Subsidie is inmiddels 
toegekend). 

 

- In overleg treden met het 
landelijke aanjaagteam om de 
Zeeuwse situatie te bespreken 
 

- andere partners bij het proces 
betrekken (OM, corporaties, 
Zorgverzekeraar, cliënten 
etc.); 
 

- gemeentelijke functionarissen 
aanwijzen en bij elkaar 
brengen 
 

- inventarisatie van lokale 
afspraken en wat er nog nodig 
is; 
 

- externe deskundige ter 
ondersteuning inhuren om het 
proces te begeleiden; 
 

- inventariseren en ontwikkelen 
van samenwerking 
mogelijkheden op Zeeuwse 
schaal; 
 

- Heldere afspraken over 
vervoer en de relatie met 

Bestuurlijk: 
R. Verhulst 
 
Ambtelijk: 
J. van Damme 
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SPOR; 
Schrijven van (een deel van) het 
plan, (vaststellen: 2018) 

2.  Maatschappelijke 
Opvang 

Het faciliteren en scheppen 
van voorwaarden voor de 
zorg en begeleiding van dak- 
en thuislozen of personen die 
dat dreigen te worden. 

Verantwoording financiering 
2015: subsidies 2015 zijn 
definitief vastgesteld en 
afgerekend; 
 
- De financiering voor 2017 
(voorlopige subsidies) is 
gerealiseerd; 
 
- er is meegewerkt aan de 
totstandkoming van landelijke 
kwaliteitseisen aangaande het 
beleidsonderdeel 
Maatschappelijke Opvang 
 
- er zijn voorbereidingen 
getroffen m.b.t. de informatie 
en inventarisatie van gegevens 
in relatie tot de regiovisie  
Opvang en Bescherming die in 
2017 verder  wordt 
ontwikkeld; 
 

 er zijn afspraken 

gemaakt met 

gemeenten en 

aanbieders aangaande 

financiering van 

- het maken van 
prestatieafspraken met de 
aanbieders 
 
- doorontwikkeling van de 
Maatschappelijke Opvang met alle 
partijen in het kader van de 
regiovisie Opvang en 
Bescherming; 
 
- heldere afspraken over de inzet, 
verantwoordelijkheid  en 
bekostiging van begeleiding en 
dagbesteding (in relatie met de 
ontwikkelingen rondom de 
regiovisie) 
-  

Bestuurlijk: 
Stuurgroep CZW Bureau 
(via mandaat) 
 
 
Ambtelijk: 
Werkgroep CZW bureau 
Aandachtsveld: 
J. van Damme 
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dagbesteding 

3. Verslavingsbeleid Het faciliteren en scheppen 
van voorwaarden voor de 
zorg en begeleiding van 
mensen met 
verslavingsproblematiek, in 
combinatie met de 
(dag)opvang. 

Verantwoording financiering 
2015: subsidies 2015 zijn 
definitief vastgesteld en 
afgerekend; 
 
- De financiering voor 2017 
(voorlopige subsidies) is 
gerealiseerd 
 
- Doelstelling van de 
reducering tot een 
kostenomvang van max. 1 
miljoen euro is bereikt door 
aanpassingen van het 
dienstverleningsaanbod 

- Activiteiten Verslavingsbeleid 
voortzetten 

Bestuurlijk:  
Stuurgroep CZW Bureau 
(mandaat) 
 
Ambtelijk: 
Werkgroep CZW bureau 
Aandachtsveld: 
J. van Damme  

 

 

4. OGGZ Het faciliteren en scheppen 
van voorwaarden voor 
hulpverlening aan kwetsbare 
personen die ondanks 
problematiek niet zelfstandig 
of vrijwillig hulp zoeken. 
 

Verantwoording financiering 
2015: subsidies 2015 zijn 
definitief vastgesteld en 
afgerekend; 
 
- De financiering voor 2017 
(voorlopige subsidies) is 
gerealiseerd 

- Met gemeenten bereiken dat in 
elke gemeente goed-werkende 
Bemoeizorgnetwerken  in 
samenwerking met wijkteams 
functioneren 

Bestuurlijk:  
Stuurgroep CZW Bureau 
(mandaat) 
 
Ambtelijk: 
Werkgroep CZW bureau 
Aandachtsveld: 
J. van Damme 
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 Programma Beschermd 
Wonen 

    

 Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 2016 Resultaten 2017 Trekker 

 Beschermd Wonen De subsidierelatie met de 
zorgaanbieders voor 
Beschermd Wonen in 
Zeeland is per 1-1-2017  
omgezet in een inkooprelatie 
in de vorm van een 
bestuurlijke aanbesteding. 
 
Er is voor Zeeland een 
inhoudelijke onderlegger 
gerealiseerd in lijn met de 
aanbevelingen van de 
commissie Dannenberg. 
 
Tussen centrumgemeente, de 
overige Zeeuwse gemeenten 
en de betrokken aanbieders 
is een duurzame 
overlegsituatie gerealiseerd 
waarin op formeel en 
informeel niveau met elkaar 
wordt gesproken over visie- 
en beleidsontwikkeling en 
uitvoering van BW. 
 
Het bureau onderhoudt 
reguliere landelijke contacten 
en verzorgt kennisoverdracht 
aan Zeeuwse gemeenten. Het 
bureau verzamelt en 

Visienota BW gereed. 
 
Regulier overleg met 
dienstverleners BW gevestigd 
(overlegtafel aanbesteding). 
 
Modulaire bekostiging: 
eenheid in tarieven 
gerealiseerd. 
 
Gelijke standaard vastgesteld 
voor alle dienstverleners in 
besluiten en beschikkingen, 
administratieve processen en 
verantwoording. 
 
Uniforme uitvoeringsregels 
gericht op meer grip op PGB in 
alle Zeeuwse gemeenten, 
advies voor PGB-tarieven. 
Afname van PGB’s 
gerealiseerd. 
 
Landelijke kwaliteitseisen BW 
en MO geadopteerd. 
 
 

De werking van de 
bekostigingssystematiek is nader 
geanalyseerd en ontdaan van 
perverse prikkels (juni 2017).  
 
In overleg tussen gemeenten en 
aanbieders zijn resultaatgebieden 
voor de prestatie  en kritische 
prestatie-indicatoren 
geformuleerd (juni 2017). 
 
Relevante gegevens over 
(ontwikkelingen in) BW zijn 
beschikbaar en worden 
onderhouden, er zijn afspraken 
gemaakt over 
gegevensaanlevering en 
sturingsinformatie (juni 2017) 
 
Het gegevensverkeer tussen 
aanbieders en gemeente(n) wordt 
uitgevoerd volgens de iWMO 2.0 
standaard (juni 2017).  
 
De tarieven voor 2018 zijn 
vastgesteld en de inkoop is 
afgesloten  (september 2017). 
 
Beleidsmatige, inhoudelijke en 
uitvoeringskeuzes  met betrekking 

Bestuurlijk trekker: 
Stuurgroep CZW Bureau 
 
Ambtelijk: 
Werkgroep CZW bureau 
Aandachtsveld: 
H. Leeman 
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onderhoudt relevante data 
en beleidsinformatie en deelt 
deze met aanbieders en 
gemeenten. 
 
Het bureau is 
verantwoordelijk voor de 
rechtmatige  uitvoering van 
de bekostiging en verzorgt de 
financiële verantwoording en 
afrekening (contractbeheer). 

tot Beschermd Wonen  komen 
overeen met de uitgangspunten in 
de Regiovisie (september 2017). 
   
De toegang tot beschermd wonen 
is in Zeeland op een eenduidige en 
adequate wijze geregeld (oktober 
2017).  
 
Er is consensus bereikt over het 
ontwerp/de keuze van een 
uniform screeningsinstrument 
voor toegang tot BW en dit is 
geïmplementeerd (oktober 2017). 
 
De transformatieopdracht en de 
bijbehorende woonopgave in 
Zeeland is in kaart gebracht en 
hiervoor zijn met relevante 
partijen doelstellingen 
geformuleerd (oktober 2017). 
 
Ketenaanpak bij preventie, 
ondersteuning van en nazorg voor  
BW-cliënten is in Zeeland in de 
praktijk gebracht (december 
2017). 
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 Programma 
Vrouwenopvang en 
Huiselijk Geweld 

    

 Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 2016 Resultaten 2017 Trekkers 

 Vrouwenopvang, 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling 
(algemeen) 

Algemene doelstelling:  

1. Voorwaarden 
scheppen om 
vrouwenopvang 
mogelijk te maken, 
risicogroepen te 
ondersteunen en 
professionele 
begeleiding mogelijk 
te maken; 

2. Het voorbereiden en 
uitwerken van 
regionaal  beleid voor 
het verminderen van 
geweld in de 
huiselijke kring, 
waaronder 
kindermishandeling. 
Daarbij het 
ondersteunen van de 
samenwerking 
binnen de keten; 

3. Voorwaarden 
scheppen voor 
gemeenten en 
ketenpartners voor 
het uitvoeren van de 
Wet Tijdelijk 

  Beleidsmatige, inhoudelijke en 
uitvoeringskeuzen met 
betrekking tot 
Vrouwenopvang, huiselijk  
geweld en kindermishandeling 
in relatie tot de 
uitgangspunten van de 
Regiovisie Veilig Thuis (juni 
2014) en de in ontwikkeling 
zijnde Regiovisie t.a.v. BW/MO 
en VO.  

 

S. Ummels 
(beleidsadviseur), R. 
Fraanje 
(beleidsondersteuning) 
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Huisverbod. 
 

1. Vrouwenopvang Het faciliteren en scheppen 
van voorwaarden voor de 
opvang,  zorg en begeleiding 
van slachtoffers van huiselijk 
geweld.  

Verantwoording financiering 
2015; subsidies 2015 zijn 
definitief vastgesteld; 
 
De financiering voor 2017 
(voorlopige subsidie) is 
gerealiseerd;  
 
Er is gestart met een 
Zorgarrangement Kind 
Centraal’ in de 
Vrouwenopvang o.b.v. de 
methodiek Veerkracht.  

Het maken van prestatieafspraken 
met de aanbieder van  
Vrouwenopvang.  
 
Evaluatie en besluitvorming over 
het zorgarrangement Kinderen in 
de opvang.  
 
Doorontwikkeling van de 
vrouwenopvang, doorstroom en 
uitstroom met alle partijen in het 
kader van de regiovisie Opvang en 
Bescherming (BW/MO/VO) ; 
 
Er is goede afstemming tussen de 
Vrouwenopvang en andere 
organisaties en professionals die 
zich inzetten voor de aanpak van 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  

Bestuurlijk trekker: 
Stuurgroep CZW Bureau 
 
Ambtelijk: 
Werkgroep CZW bureau 
Aandachtsveld: 
S. Ummels 
(beleidsadviseur) 
R. Fraanje 
(beleidsondersteuning) 

2. Huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

 Het secretariaat voeren 
van de ambtelijke 
werkgroep Veilig Thuis 

 Het verstrekken van 
subsidie aan GGD 
Zeeland voor het 
Algemeen Meldpunt 
Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling 
(Veilig Thuis); 

De subsidie 2015 t.b.v. Veilig 
Thuis is definitief vastgesteld.  
 
Er zijn 
samenwerkingsafspraken  
tussen Veilig Thuis,  het 
Veiligheidshuis en gemeenten 
c.q. de lokale zorgstructuren.   
 
Er zijn activiteiten gerealiseerd 
t.b.v. preventie en 

Doelstellingen preventieplan 
‘Geweld in 
afhankelijkheidsrelaties’ en 
deskundigheidsbevordering 
actualiseren voor 2017 en 
uitvoeren.  

 

Er is een preventieplan t.b.v. de 
aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling per 2018.  

Bestuurlijk:  
Stuurgroep CZW 
Bureau, 
Adviescommissie Veilig 
Thuis en AB GGD 
Zeeland. 
 
S. Ummels 
(beleidsadviseur), R. 
Fraanje 
(beleidsondersteuning) 
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 Doorontwikkeling van de 
Aanpak huiselijk geweld 
en kindermishandeling 
Zeeland met alle partijen; 

 In het kader van het plan 
voor preventie-  en 
deskundigheidsbevorderi
ng 2016/2017  het 
(projectmatig) 
verstrekken van subsidie 
die binnen dit kader 
risicogroepen 
ondersteunen; 

 Het (laten) monitoren 
van gegevens en 
verstrekken van 
management- en 
beleidsinformatie. 

 Input leveren voor de 
regiovisie Opvang en 
Bescherming 
(BW/MO/VO). 

 Landelijk overleg en 
uitwisseling (m.n.  in 
VNG-verband). 

 

deskundigheidsbevordering.  
 
Er is besluitvorming over 
tijdelijke facilitering van een 
aanpak seksueel geweld in 
Zeeland.  

 

Het Centrum Seksueel Geweld 
Zeeland (CSG) is op 1 februari 
gestart op basis van tijdelijke 
financiering.  

 

Er is besluitvorming van  Zeeuwse 
gemeenten over een eventuele 
Multidisciplinaire Aanpak van 
ernstige en complexe zaken van 
huiselijk geweld, 
kindermishandeling en seksueel 
geweld (MDA++). Dit is mede 
afhankelijk van landelijke 
afspraken over de financiering.  

 

 3 Wet Tijdelijk 
Huisverbod 

De Wet Tijdelijk Huisverbod 
(THV)regelt dat de 
burgemeester een 
huisverbod van tien dagen 
kan opleggen aan een 
persoon die ernstig en 

Er zijn nieuwe 
contractafspraken met de 
MW-organisaties over het 
casemanagement THV voor 
2016 en 2017. Voor de 
gemeente Tholen zijn 

Het monitoren en verbeteren van 
de uitvoering van de Wet tijdelijk 
huisverbod; 
 
Betrokken partijen faciliteren met 
betrekking tot nieuwe 

Bestuurlijk trekker: 
Stuurgroep CZW Bureau 
 
Ambtelijk: 
Werkgroep CZW bureau 
Aandachtsveld: 
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onmiddellijk gevaar oplevert 
voor zijn of haar 
medebewoners. Deze 
maatregel heeft ten doel om 
de veiligheid te waarborgen 
en een periode van rust te 
creëren  waarin maatregelen 
genomen kunnen worden om 
de dreiging van huiselijk 
geweld weg te nemen. 
Gemeenten, politie en 
hulpverlening werken hierin 
samen.  

afspraken gemaakt met Veilig 
Thuis West-Brabant.   
 
Er zijn nieuwe  contract-
afspraken gemaakt met 
Emergis over case 
management bij Hoog Risico 
Zaken voor 2016 en 2017.  
 
De procesbeschrijving politie 
en hulpverlening THV is 
geactualiseerd.  
 
Er is een Cross-training 
georganiseerd voor alle 
betrokken professionals bij het 
THV.  
 
Er zijn in 2016 70 tijdelijk 
huisverboden opgelegd in 
Zeeland (inclusief Tholen).    

ontwikkelingen; 
 
Het organiseren van 
deskundigheidsbevordering en 
afstemming. 

S.Ummels 
(beleidsadviseur) 
R. Fraanje 
(beleidsondersteuning) 

 Programma Nazorg ex-
gedetineerden 

Het ministerie van Veiligheid 
en Justitie heeft sinds 2014 
een subsidiebeleidskader 
ingesteld met als doelstelling 
om trajecten op het terrein 
van wonen en werken voor 
ex-gedetineerden te 
stimuleren. Daarbij geldt een 
integrale aanpak op de vijf 
leefgebieden: werk & 
inkomen, zorg, 
identiteitsbewijs, 

Het Veiligheidshuis heeft aan 
35 ex-gedetineerden in heel 
Zeeland (exclusief Tholen) 
ambulante nazorg geboden 
voor wonen en werken.  
 
De subsidieaanvraag voor 
2017 is door het ministerie van 
JenV gehonoreerd.  
 

 

De tijdelijke subsidie voor 2016 
van het ministerie VenJ t.b.v. 
begeleiding nazorg ex-
gedetineerden door het 
Veiligheidshuis Zeeland is 
verantwoord.  

 

Er is subsidie aangevraagd voor 
2018 bij VenJ namens de  Zeeuwse 
gemeenten (m.u.v. Tholen).  

 

Bestuurlijk trekker: 
Stuurgroep CZW Bureau 
 
Ambtelijk: 
Werkgroep CZW bureau 
Aandachtsveld: 
S.Ummels 
(beleidsadviseur) 
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schuldhulpverlening en 
huisvesting. Voor de 
subsidieaanvraag geldt een 
drempelbedrag waardoor 
kleine gemeenten verplicht 
zijn samen op te trekken.  Het 
CZW Bureau vraag middels 
Vlissingen subsidie aan 
namens alle Zeeuwse 
gemeenten 
m.u.v. Tholen. Vanaf juli 2015 
worden de trajecten 
uitgevoerd door het 
Veiligheidshuis Zeeland.  

Er is aan ca. 35 ex-gedetineerden 
ambulante nazorg geboden door 
het Veiligheidshuis Zeeland.  
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 Programma Anti 
Discriminatie Bureau 
Zeeland 

    

 Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 2016 Resultaten 2017 Trekkers 

 Anti 
Discriminatiebureau 
Zeeland 

ADB Zeeland voert voor de 
dertien Zeeuwse gemeenten 
de Wet gemeentelijke 
antidiscriminatie-
voorzieningen (WGA) uit. Het 
doel van de WGA is dat 
burgers in Nederland in 
iedere gemeente 
laagdrempelig, onafhankelijk 
en efficiënt advies en bijstand 
krijgen als zij zich 
gediscrimineerd voelen.  

Voor de Zeeuwse gemeenten 
voert ADB Zeeland de 
volgende wettelijke taken uit: 

1. Uitvoering van 
klachtbehandeling en 
meldpuntfunctie: 
toegankelijk voor burgers en 
met waarborg voor 
onafhankelijkheid en de 
kwaliteit van de 
klachtafhandeling; 

2. Registratie van 
klachten/meldingen; de 
registratie is tijdig 
beschikbaar voor elke 
gemeente zodat deze voor 1 

 1. Afstemmen met de 
Zeeuwse gemeenten; op aanraden 
van de gemeenten vindt in het 
najaar een gezamenlijk 
afstemmingsoverleg plaats met 
(een afvaardiging van) alle 
gemeenten. Tijdens dit overleg 
wordt eerst teruggeblikt op 
voorgaand jaar en daarna kan er 
input geleverd worden voor het 
komende jaar. 

ADB Zeeland verzorgt een 
jaarverslag, werkplan en verleent 
haar medewerking aan een 
regionale rapportage 
discriminatie. 

2. Samenwerking met 
diverse organisaties op het gebied 
van voorlichting over 
discriminatie, verhoging 
naamsbekendheid ADB Zeeland 
en het verzamelen (monitoring) 
van discriminatiecijfers. Op basis 
van Zeeuwse en landelijke cijfers 
van 2012 – 2015 ligt het 
speerpunt van 2017 op het 
bestrijden van discriminatie van 
mensen op de arbeidsmarkt (zie 

S. Kroes 
C. Bosscha 
S. la Heijne 
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april verslag uit kan brengen 
aan het ministerie van BZK.  

In 2017 wordt een nieuw 
landelijk registratiesysteem 
gebouwd. ADB Zeeland levert 
hiervoor input en feedback; 

3. In het kader van de 
Aanwijzing Discriminatie van 
het OM neemt ADB Zeeland 
deel aan het Regionaal 
Discriminatie Overleg en het 
Strategisch Discriminatie 
Overleg Zeeland –West-
Brabant met justitie en 
politie. Naast het adviseren 
van de gemeenten over de 
lokale aanpak van 
discriminatie is het doel van 
het RDO het verbeteren van 
het aangifte proces in de 
gehele keten van ADV, politie 
en justitie; 

4. Om de 
meldingsbereidheid van 
burgers te vergroten is de 
landelijke overheid in het 
najaar van 2015 gestart met 
een meerjarige campagne: 
thema’s zijn o.a. 
bewustwording van oorzaak 
en gevolgen van 
discriminatie. Daarnaast 
vinden deelcampagnes plaats 

actiepunt 2).  

3. Het volgen van 
ontwikkelingen in brede zin (op 
maatschappelijk, juridisch en 
politiek gebied) en deze vertalen 
naar de Zeeuwse situatie. Voor 
2017 zijn dit de volgende 
ontwikkelingen: 

• Deelname aan de Inclusie 
Monitor in het kader van de 
ratificatie van het Verdrag inzake 
de rechten van personen met een 
handicap. Aandacht besteden aan 
het uitbreiden van de Wet gelijke 
behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte met 
goederen en diensten; 

• Islamitische en 
extreemrechtse radicalisering, 
islamofobie, polarisatie en 
racisme; 

• Actieplan 
arbeidsmarktdiscriminatie en de 
bijbehorende handhaving en het 
wijzigen van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 
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zoals de deelcampagne 
Arbeidsmarktdiscriminatie en 
de deelcampagne Meedoen 
met een handicap. ADB 
Zeeland sluit met  de eigen 
communicatie-uitingen zo 
veel mogelijk aan bij de 
landelijke campagne. 

      

 Project LHBT     

 Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 2016 Resultaten 2017 Trekkers 

1. LHBT-project (LHBT 

staat voor Lesbisch, 

Homoseksueel, 

Biseksueel en 

Transgender)   

Anti Discriminatie Bureau 

Zeeland neemt met de 

gemeenten Middelburg, 

Vlissingen en Goes deel aan 

een project van het 

ministerie van OCW om 

samen met Nederlandse 

gemeenten de veiligheid, 

weerbaarheid en sociale 

acceptatie van LHBT-ers te 

bevorderen. De drie Zeeuwse 

gemeenten hebben in 

samenspraak met de 

wethouders voor 

emancipatie de keuze 

gemaakt om het project te 

wijden aan ‘LHBT-jongeren’. 

De reden hiervan zijn de 

Veilige schoolomgeving 

- Voortzetten van het project 

‘Iedereen op school veilig en 

seksueel gezond’ i.s.m. GGD 

Zeeland, voortgezet onderwijs 

en speciaal voortgezet 

onderwijs 

- Deskundigheidsbevordering 

GGD jeugdverpleegkundigen 

Professionele hulpverlening 

- Deskundigheidsbevordering 

(trainingen) voor professionals 

in welzijn, zorg, jongerenwerk 

etc.  

- Ontwikkeling van handreiking 

voor professionals 

 

Veilige schoolomgeving 

- Verdere implementatie van 

‘Iedereen op school veilig en 

seksueel gezond’ 

- Deskundigheidsbevordering voor 

mentoren, ZAT medewerkers VO 

- Deskundigheidsbevordering 

zorgcoördinatoren MBO + HBO 

Professionele hulpverlening 

- Voortzetten van 

deskundigheidsbevordering 

(trainingen) voor professionals in 

welzijn, zorg, jongerenwerk 

- Ontwikkelen factsheet voor 

hulpverlening m.b.t. transgender 

 

Sociaal netwerk 

- Verdere implementatie van LHBT 

Anti Discriminatie 

Bureau Zeeland: A. 

Weezepoel, 

projectleider en C. 

Bosscha, 

projectmedewerker 

 

Tabel met opmaak
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hoge cijfers m.b.t. de 

psychische gezondheid en 

suïcide gedachten en 

pogingen ten opzichte van 

hetero-jongeren. De 

interventies uit het project 

richten zich op de 

beschermende factoren die 

psychosociale problematiek 

en suïcidaal gedrag van 

jongeren kunnen 

voorkomen/verminderen. 

 

 

 

  

Sociaal netwerk 

- Opzet van het LHBT Netwerk 

Zeeland voor de sociale 

acceptatie, vergroten van de 

zelfredzaamheid en 

belangenbehartiging van 

LHBT’ers. 

- Coming Outdag 2016  

 

Sport 

- ‘Voetballen met 

regenboogballen dag’ i.s.m. 33 

voetbalverenigingen  

 

Ouderen 

- Werving van Zeeuwse 

ambassadeurs voor Roze 50+  

- Dialoogbijeenkomsten bij 

zorginstellingen voor ouderen 

en personeel  

- Deskundigheidsbevordering 

voor welzijns- en 

ouderenwerkers 

 

 

Netwerk Zeeland 

- Coming Outdag 2017  

 

Sport 

- Inzet traject ‘Sport voor iedereen’ 

bij voetbalverenigingen 

- Uitzetten van cursus VCP 

(Vertrouwenscontactpersoon) 

- Organisatie van 3 

inspiratieavonden voor 

voetbalverenigingen   

 

Ouderen 

- Verdere implementatie van 

sociale acceptatie en veiligheid 

van roze ouderen d.m.v. 

dialoogbijeenkomsten en 

deskundigheidsbevordering 

 

Borging gemeenten 

- Stimuleren van LHBT-beleid bij de 

overige 10 gemeenten in Zeeland 

 

      Tabel met opmaak
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 Programma Zeeuwse 

aanpak ‘jeugd en 

alcohol’ 

    

 Onderwerp Toelichting Gerealiseerd 2016 Resultaten 2017 Trekkers 

      

1. Zeeuwse Jeugd en 
Alcohol aanpak ‘Laat ze 
niet (ver)zuipen!’ 
(LZNVZ)  

LZNVZ is een hanteert een 
integrale aanpak gericht op 
maatregelen op de 
gebieden: bewustwording en 
educatie, regelgeving en 
handhaving met al doel 
preventie van alcoholgebruik 
onder jongeren. Financiering 
van 50.000 euro per jaar van 
alle 13 gemeenten 
gezamenlijk.  

Communicatie 
Publiekscampagne: 
-verwerven van free publicity 
via PZC, Omroep Zeeland, huis 
aan huis bladen, 
nieuwsbrieven, etc. 
-inzet via social media 
-beheer website  
-gemeenten adviseren t.a.v. 
handhavingscommunicatie en 
communicatie omtrent de 
voorlichtingsactiviteiten 

De tweede fase van LZNVZ liep 
eind 2016 ten einde.  Het plan 
van aanpak voor 2017 zal in de 
eerste helft van 2017 
ontwikkeld worden samen met 
de betrokken partners (GGD, 
politie, Indigo) en de 13 
gemeenten.  
Naast het voortzetten van de  
integrale aanpak op de 3 
pijlers, zal ingestoken worden 
op: 
- Borging van LZNVZ 
- Focus op Handhaving 

waarbij educatie en 
bewustwording als 
ondersteunend werken 

- Aansluiting zoeken bij 
bestaande interventies 

- Mogelijke uitbreiding van 
de leeftijd naar tot en met 
23 jaar  

- Onderzoeken wat we voor 
de 55+ doelgroep kunnen 
doen 

 
Concrete interventies die al in gang 

A.Weezepoel, 
communicatie adviseur 
J. Nieuwenhuijse, 
projectmedewerker M. 
Laeven, projectleider 
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zijn gezet:  
 
- Ontwikkeling van een 

Zeeuws breed format voor 
het Preventie en 
Handhavingsplan Alcohol 
2017-2020 

- Ikpas Campagne 2017 
- Carnavalsactie 2017   

2.   Educatie en bewustwording 
-5 ‘stap’ avonden voor ouders 
-Aanpak per Kern 
-inzet sportkantines  
-trainingen vroeg signalering 
-frisfeesten 
-alcoholpoli  
-ikpas campagne 
-eindexamenactie 
-zomeractie 
-2 lezingen kinderarts Nico van 
der Lely  
-Bijeenkomst voor 

professionals i.s.m. STAP en de 

hersenstichting 

  

   Regelgeving en handhaving:  
-inzet model 
evenementenbeleid 
-aanpak openbare 
dronkenschap, o.a. ten minste 
9 alcoholcontroles onder de 
jeugd i.s.m. politie en Indigo 
Preventie 
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-afspraken Halt zodat er geen 
kinderen meer thuis wal en het 
schip vallen nu de 
groepstraining niet meer 
gegeven mag worden 
-bijeenkomst over inzet 
mysteryshoppers voor 
gemeenten  

   Onderzoek en monitoring  
-coördinatie naleefonderzoek 
Zeeland: hoe staat het met de 
naleving in Zeeland onder de 
drankverstrekkers in de 
categorieën: horeca, sport, 
supermarkten en slijterijen 
-coördinatie 
draagvlakonderzoek Zeeland 
gericht op kennis, houding en 
gedrag van de Zeeuwse 
jongeren en hun ouders  
-uitrol onderzoek 
sportverenigingen 
-coördinatie onderzoek HZ 
University in de 
Oosterschelderegio 
 

  

3 Zeeland Zonder 

Zelfmoord  

Als onderdeel van een brede 

landelijke aanpak is Zeeland 

i.s.m. de GGD en Emergis en 

de 13 gemeenten gestart 

met een proeftuin gericht op 

suïcidepreventie. De 

 Het werkplan van dit project is 
momenteel in ontwikkeling. Het 
plan wordt gebaseerd op het  
raamwerk wat met de 
belangrijkste stakeholders is 
samengesteld op de 
argumentenfabriek op 26 januari 

A. Weezepoel, 

communicatie adviseur 

J. Nieuwenhuijse, 

projectmedewerker M. 

Laeven, projectleider 
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community-aanpak is gericht 

op het verbeteren van de 

(h)erkenning, veiligheid, 

behandeling en organisatie 

van de zorg voor mensen 

met suïcidale gedachten met 

als uiteindelijk doel minder 

suïcides in Zeeland. 

Financiering door gemeenten 

en 113zelfmoordpreventie. 

Aanvraag voor overige  

middelen zal begin 2017 

gedaan worden. Einddatum: 

juni 2018.  

jl.   
Inzet op 4 pijlers:  
- Suïcidepreventie in en om 

de huisartsenpraktijk 
- Publiekcampagne 
- Trainen en samenwerken 

met gatekeepers 
- Aandacht voor 

risicogroepen 
Gefaseerde aanpak; start in 

Zeeuws-Vlaanderen, hierna uitrol 

in de rest van Zeeuws-Vlaanderen.  

 

 

 


