leefbaarheid

gezondheid

thema nr
1

inwoners ervaren dat ze mee kunnen doen, in het bijzonder chronisch zieken, mensen
met een beperking en mensen met een lage SES

2

inwoners, in het bijzonder chronisch zieken, mensen met een beperking en mensen met
een lage SES, ervaren hun kwaliteit van leven gemiddeld als goed

3

inwoners, in het bijzonder mensen met een lage SES, ervaren hun gezondheid gemiddeld
als goed

4

er zijn laagdrempelige mogelijkheden voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen
over leefbaarheid en burgerinitiatieven die de leefbaarheid versterken

5

er bestaat inzicht in initiatieven voor leefbaarheid

6
7
8
9

mantelzorg

armoede

werk

10

inwoners kennen elkaar en hebben interactie met elkaar in hun gebied, waarbij de
invulling van "gebied" maatwerk is
initiatieven die zich richten op opbouwen en versterken van netwerken in de wijk en/of
buurt worden ondersteund
indien nodig worden (kwetsbare) inwoners door de gemeente ondersteund bij het nemen
van initiatieven in hun gebied
er zijn verschillende vormen van werk en participeren beschikbaar
de gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven van ondernemers, inwoners en
maatschappelijke partners

11

bij het bieden van hulp en ondersteuning irt werk worden dwarsverbanden gelegd tussen
bedrijven, dagbesteding, vrijwilligerswerk en scholen

12

iedere uitkeringsgerechtigde krijgt een ondersteuningstraject van de gemeente dat
uitgaat van zijn mogelijkheden en leidt naar een vorm van werk of dagbesteding

13

de gemeente ondersteunt initiatieven die gericht zijn op armoedebestrijding

14
15

inwoners met een minimuminkomen benutten de mogelijkheden voor financiële
ondersteuning optimaal
er wordt maatwerk verleend bij financiële problemen als regels tekort schieten

16

financieel kwetsbare inwoners (jongeren en volwassenen) krijgen ondersteuning om
anders met geld te leren omgaan en hun lasten te verlagen

17

in samenwerking met formele en informele netwerken worden problematische
schuldensituaties gesignaleerd, waar mogelijk voorkomen en waar nodig opgelost

18

er is een professioneel aanspreekpunt voor ondersteuning aan mantelzorgers

19

mantelzorgers en professionele hulpverleners stemmen de zorgverlening met elkaar af

20

mantelzorgers worden door de gemeente gewaardeerd

21

mantelzorgers worden door de gemeente en zorgaanbieders minder belast door regels en
voorwaarden om hun mantelzorgtaken uit te kunnen voeren

22

vrijwilliger
s-werk

resultaat

23

mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben, krijgen informele en/of formele hulp op
maat
er zijn ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers in de vorm van scholing,
begeleiding, verzekering etc..

24

vrijwilligerswerk is toegankelijk (financieel, regels, ondersteuning) voor iedereen die
vrijwilligerswerk wil doen

25

er zijn diverse mogelijkheden voor het verbinden van vraag en aanbod van inwoners

vrijetijdsbesteding

26
27

28

er is een divers, breed, toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen voor
vrijetijdsbesteding, ook in de buitenruimte, waaruit inwoners kunnen kiezen afhankelijk
van hun mogelijkheden en behoefte

29

de wettelijke taken uit de Jeugdwet worden uitgevoerd

30

jeugd

31
32
33
34
35
36

mensen
met een
beperking

ouderen

37
38

(jeugd en ouders) er wordt informele of formele hulp aangeboden en er is ondersteuning
door professionals, vrijwilligers en mensen uit het eigen netwerk
ouders en kinderen zijn volwaardige gesprekspartners; hulpverleners praten niet over
maar met hen vanuit een respectvolle bejegening en rekening houdend met de heersende
normen en waarden in het gezin en in hun omgeving
er zijn netwerken voor kinderen en ouders waar zij lotgenoten en ervaringsdeskundigen
kunnen ontmoeten
als mensen zich zorgen maken over de kinderen van anderen, weten zij waar zij terecht
kunnen voor informatie en advies en weten hoe te handelen als de veiligheid van het kind
in het geding is
kinderen en hun ouders kunnen makkelijk informatie vinden en advies krijgen, zowel over
het oplossen als over het voorkomen van problemen
kinderen zijn actief betrokken bij het beleid dat betrekking op hen heeft
er wordt preventief hulp en ondersteuning aangeboden aan ouders en kinderen in geval
van echtscheidingen
oudere inwoners ontvangen waar nodig ondersteuning op maat en passende
mogelijkheden om zelfstandig actief te blijven
oudere inwoners kunnen elkaar en andere generaties ontmoeten en gezamenlijk
activiteiten organiseren en worden daarin waar nodig gefaciliteerd

39

voor oudere inwoners met beperkingen is passende zorg beschikbaar

40

eenzaamheid bij oudere inwoners wordt gesignaleerd en waar gewenst wordt op maat
ondersteuning geboden bij maatschappelijke participatie/opbouwen van een netwerk

41

mensen met een beperking worden actief betrokken bij vormgeving, invulling en
evaluatie van beleid en uitvoering dat op hen betrekking heeft

42

bedrijven en organisaties creëren passende functies voor mensen met een beperking

43
44

statushouders/
vluchtelingen

er is een aanbod voor vrijetijdsbesteding voor mensen met beperkte eigen middelen
er is financiële ondersteuning voor inwoners die geen middelen hebben om mee te doen
aan vrijetijdsbesteding

45

46
47
48
49

het openbaar vervoer, aanvullend vervoer en openbare voorzieningen zijn toegankelijk
voor mensen met een beperking
iedere statushouder die in Wageningen komt wonen, beheerst (naar eigen kunnen) de
Nederlandse taal
iedere statushouder wordt - zsm nadat hij in Wageningen is komen wonen - actief
gestimuleerd om een vorm van werk of studie te gaan doen en wordt daarin ondersteund
alle statushouders/vluchtelingen zijn op de hoogte van de Nederlandse normen en
waarden, waaronder de basiswaarden van de Grondwet en de mensen- en kinderrechten;
ouders worden in staat gesteld hun kinderen daarin te ondersteunen
statushouders/vluchtelingen en inwoners ontmoeten elkaar in de buurt, op
(vrijwilligers)werk of tijdens vrijetijdsbesteding
statushouders/vluchtelingen worden door de gemeente ondersteund bij het opbouwen
van een eigen netwerk
er is ondersteuning voor uitgeprocedeerde vluchtelingen die buiten hun schuld niet in
aanmerking komen voor opvang en die voldoen aan de daartoe door de gemeenteraad
vastgestelde criteria

