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Clusters

Bijlage bij Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018

Sociaal

Ruimte en Economie

Dienstverlening
en Informatie

Bedrijfsvoering

Missies

Alle Amsterdammers
doen mee en kunnen zich
maximaal ontplooien

Maatschappelijke doelen
(ER-doelen)

Alle
Amsterdammers kunnen volwaardig
meedoen en krijgen daarbij waar
nodig ondersteuning

Meer
mensen zijn
duurzaam aan
het werk
Meer
mensen beheersen het Nederlands
en hebben kennis
van de samenleving

Indicatoren maatschappelijk effect

Wat willen we de komende jaren bereiken?

Jaarlijks # mensen
aan het werk met
loonkostensubsidie
naar loonwaarde
(420 in 2018)

Procentueel verschil
aandeel minimahuishoudens in Amsterdam
en de andere drie
grote steden uit G4
wordt kleiner

87% van de Amsterdamse beroepsbevolking is vaardig in
de Nederlandse taal

# begeleide
werknemers met
loonkostensubsidie
naar loonwaarde is
1.340 in 2018

Prestatie-indicatoren

66% van de
Vroeg Eropaf
meldingen leidt tot
betalingsafspraken

% afname
professionele hulp
(ambulant en
dagbesteding) stijgt
naar 19%

58% van de
schuldhulptrajecten
wordt met succes
afgerond

800 mensen
met uitkering per
jaar aan het werk
naar deeltijd

Bereik van
stadspas en
scholierenvergoeding
onder minimahuishoudens naar
75% resp. 65%

4.200 mensen per
jaar aan het werk,
waarvan 1.150
jongeren via het
Jongerenloket

% Amsterdammers
dat zich vrijwillig
inzet voor anderen
en voor hun buurt,
wijk of stad

% Amsterdammers
dat zich verbonden
voelt met de stad
stijgt naar 85%

De uitstroom naar
zelfstandig wonen
als percentage van
de instroom is 30%
in 2018

% mensen met
een laag inkomen dat
sterk geïsoleerd
is, daalt naar 20%

Meer
mensen en
bedrijven zetten
zich in voor
stad of buurt

Meer
mensen
voelen zich
verbonden met
Amsterdam

38% van de asielgerechtigden participeert binnen 3,5 jaar
na vestiging in het
arbeidsproces

Aanpak vrouwenemancipatie
bevorderen en
faciliteren
emancipatieactiviteiten

% van de doelgroep
OGGZ / regiobinding
dat binnen 6 maanden
stabiel onderdak heeft
gekregen (MO of
zelfstandig wonen)

90% van de
asielgerechtigden
voldoet aan zijn
inburgeringsplicht
binnen de termijn

Meer mensen
helpen elkaar

50% van de
uitkeringsgerechtigden in trede 2
heeft een zinvolle
dagbesteding

Afname aandeel
overbelaste
mantelzorgers
naar 18% in 2018

65% van de slachtoffers woont binnen
een jaar na de start
van de interventie
duurzaam veilig

Uitvoering
van de
Roze Agenda

% Amsterdammers
met depressieve
en/of angstklachten
neemt met 7% af

# laagopgeleiden
en ouderen dat aan
de beweegnorm
voldoet stijgt met 5%

% eenzame
Amsterdammers is
in 2018 niet verder
toegenomen

Jaarlijks 1.000
trede 2-klanten
geactiveerd naar
zinvolle
dagbesteding

In 100% van de
ondersteuningsplannen zijn
ondersteuningsmogelijkheden voor
mantelzorgers
opgenomen

Aanpak discriminatie
op arbeidsmarkt,
op school en in het
uitgaansleven

De Gebiedsgerichte
Aanpak GGZ preventie
draait in minstens 6
gebieden in verschillende stadsdelen
waaronder Nieuw-West,
Oost en Noord

87 opvangplekken
voor slachtoffers van
huiselijk geweld en
hun kinderen

5.000 Amsterdammers
en professionals
kunnen advies vragen
bij het AMHK bij
huiselijk geweld en
kindermishandeling

% jeugdigen dat onbeschermd dan wel
ongewenst seksueel
contact heeft, daalt met
resp. 10% en 5%

% Amsterdammers
dat geluidsoverlast
in de eigen woning
ervaart daalt met 5%

% ouderen dat
tenminste één keer
per week sport,
stijgt naar 55%

In de gebieden met
verhoogde eenzaamheid wordt binnen
welzijnsbeleid (extra)
aandacht besteed aan
eenzaamheid onder
risicogroepen

% Amsterdammers
dat leeft in een
betere luchtkwaliteit
stijgt met 10%

% Amsterdammers
dat het Amsterdamse
Bos wel eens
bezoekt stijgt naar
55% in 2016

Jaarlijks
200 evenementen
en 500 educatieve
en sportieve
activiteiten in het
Amsterdamse Bos

Jaarlijks 5
afgeronde sportnieuwbouwprojecten
en aanpassingen
van verenigingsaccommodaties

Op 100% van de
scholen vindt
sportstimulering
plaats

Ontwikkeling van
een gezonde
mobiliteitsladder
ter bevordering van
lopen en fietsen

% jeugdigen met
een startkwalificatie
neemt toe tot 80%

Anders werken:

1. Eigen kracht en dragende samenleving centraal
2. Besparen en toch snellere en betere dienstverlening aan burgers bieden

3. Ondersteuning bij de burger (in de buurt) inrichten
4. Samen vernieuwen: partnerschappen met maatschappelijke partners en burgers

# ondertoezichtstellingen neemt
af tot 1.250

# jeugdige
verdachten van
criminaliteit neemt
af tot 4.000

75% van de
volwassenen en
80% van de jeugdigen
sport wekelijks

In elk gebied wordt
een GLi-netwerk
(Gecombineerde
Leefstijlinterventies)
opgezet

% jeugdigen met
psychosociale
problemen neemt
af tot 14%

% jeugdigen
dat genotmiddelen
gebruikt neemt af
met 5%

Meer
jeugdigen
groeien op in een
veilige en positieve gezins- en
thuissituatie

Meer
jeugdigen
ontwikkelen zich
optimaal

Meer
mensen leven
in een gezonde
leefomgeving

Minder
eenzame
mensen

% Amsterdammers
dat zich niet
geïsoleerd voelt
stijgt naar 46%

Meer
jeugdigen
groeien
psychosociaal
gezond op

Meer
jeugdigen met
een gezonde
leefstijl en gezond
gewicht

Meer mensen
zijn in staat
om gezond
te leven

Meer mensen
met een goede
mentale
gezondheid

% Amsterdammers
dat zich in het afgelopen jaar gediscrimineerd heeft gevoeld
daalt naar 16%

Stimuleren,
faciliteren, werven en
bevorderen
deskundigheid van
(welzijn en zorg)
vrijwilligers

De eigen bijdragen
bepalen en innen voor
maatschappelijke
ondersteuning en
Wmo voorzieningen

Minder
geweld in
afhankelijkheidsrelaties

De jeugd kan zich
maximaal ontwikkelen en groeit
gezond en veilig op

Minimaal 90%
van de jongeren
is op school of
aan het werk

% jeugdigen op
gezond gewicht wijkt
maximaal 5% af van
nationaal niveau

% jeugdigen dat
bereikt wordt door
de jeugdgezondheidszorg is 95%

% scholen met een
preventieprogramma
gericht op sociaalemotionele ontwikkeling
is in PO 100% en
stijgt in VO met 10%

% riskant
gebruikende
jeugdigen dat een
effectieve interventie
volgt, verdubbelt

% scholieren dat
bereikt wordt met
preventieprogramma’s
over relationele en
seksuele vorming
stijgt met 10%

# jeugdigen met
(risico op) psychosociale problemen dat
passende hulp krijgt,
stijgt tot 6.000

Alle VVE’s en
basisscholen hebben
een voedings- en
beweegbeleid dat
voldoet aan de
GA!-norm

In 10 buurten wordt
een buurtgericht
programma GA!
uitgevoerd

# gedwongen
uithuisplaatsingen
neemt af tot 50

# nieuwe voortijdig
schoolverlaters
neemt af tot 1.000
per jaar

% jeugdigen dat
na behandeling
minder problemen
heeft, stijgt tot 70%

90% van de
doelgroepkinderen
neemt deel aan
Voor- en Vroegschoolse Educatie

Jaarlijks begeleidt
het Jongerenpunt
5.250 jongeren naar
school of werk

# ouders dat
door de ouder- en
kindteams bereikt
wordt met opvoedondersteuning,
neemt toe tot 20.000

% gezinnen dat na
intensieve gezinsbegeleiding minder
problemen heeft,
stijgt tot 70%

% jeugdigen
dat bereikt wordt
met preventieprogramma’s over
genotmiddelengebruik stijgt met 10%

Interventies

70% van de
cursisten rondt
succesvol een
gemeentelijke
taalcursus af
(1.800 in 2018)

Meer mensen functioneren zo zelfstandig
mogelijk en krijgen
daarbij voldoende
zorg en ondersteuning

% Amsterdamse
vrouwen met eigen
inkomen > € 1.000
netto / maand stijgt
naar 56%

% minima dat zeer
veel moeite heeft
met rondkomen daalt
naar 15% in 2018

Wat gaan we ervoor doen?

Minder
mensen ervaren
financiële belemmeringen om mee
te doen in
de stad

Alle Amsterdammers
hebben gelijke kansen op een
goede gezondheid

Amsterdammers ondersteunen
elkaar en zetten zich actief in
voor hun omgeving

n te experime
ctieve aanpakken en durve
n, inzet van bewezen effe
5. Stoppen met stapele
d
a
t
s
e
d
voor de diversiteit in
6. Maatwerk met oog

nteren

NI

EU

W

!

