Samenvatting
‘Alle Amsterdammers doen mee’. Meerjarenbeleidsplan
Sociaal Domein 2015-2018
In het concept Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015 – 2018, getiteld ‘Alle Amsterdammers doen
mee,’ staan de ambities van de gemeente Amsterdam voor de komende vier jaar op sociaal gebied.
De onderwerpen zorg, jeugd en werk & inkomen staan centraal in het rapport. Op deze terreinen krijgt
de gemeente immers vanaf 1 januari 2015 veel extra verantwoordelijkheden in het kader van de
decentralisaties. Daarnaast is er in het plan aandacht voor volksgezondheid, armoedebestrijding,
sport, onderwijs, diversiteit en het tegengaan van domeinoverstijgende problemen door de aanpak
Samen DOEN. Met het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein (MJBP) voldoet de gemeente aan de
wettelijke verplichting uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet om een
meerjarenbeleidsplan op te stellen.
Beleidsplan op hoofdlijnen
Het concept MJBP laat op hoofdlijnen zien wat de gemeente Amsterdam de komende jaren wil
bereiken. Hoe de gemeente dat wil gaan doen, wordt ingevuld in uitvoeringsplannen,
verordeningen en gebiedsplannen. Dit plan gaat dus niet op detailniveau in op de uitvoering van het
beleid. De interventies van centrale stad, stadsdelen, maatschappelijke partners en burgers moeten er
samen voor zorgen dat de maatschappelijke ambities uit het MJBP gehaald worden. De ambities uit

het beleidsplan vormen een gemeenschappelijk kader voor alle partijen.
De opgave in de stad
Met de rijksdecentralisaties per 1 januari 2015 en de bezuinigingen in het sociale domein staat de stad
voor een zware opgave. De rijksbezuinigingen zijn zo groot, dat de stad keuzes moet maken en
sommige voorzieningen moet versoberen. Bij inwoners van de stad zal dit hoe dan ook voelbaar zijn.
De nieuwe verantwoordelijkheden bieden echter ook de kans om effectiever en slimmer te gaan
werken in het sociaal domein. Het college neemt maatregelen om (financiële) belemmeringen weg te
nemen en te komen tot de realisatie van de ambities. In het geval van de Participatiewet zet het
college bijvoorbeeld in op een doelmatiger inzet van de bestaande re-integratiemiddelen voor de
huidige doelgroep, om het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te herstellen.
Kernboodschap: iedereen doet mee en kan zich maximaal ontplooien
De ambitie voor het sociaal domein in 2015-2018 is dat alle Amsterdammers meedoen in de stad en
dat zij zich maximaal kunnen ontplooien. Amsterdam moet een ondernemende, sociale en
rechtvaardige stad zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond, wijk of opleiding. Voor wie het
nodig heeft, is er aandacht en zorg, worden kansen gecreëerd en wordt talentontwikkeling
gestimuleerd. Samen met Amsterdammers, maatschappelijke organisaties, marktpartijen wil de
gemeente de volgende missies realiseren:
 Alle Amsterdammers kunnen volwaardig meedoen en krijgen waar nodig
ondersteuning;
 Amsterdammers ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun omgeving;
 Alle Amsterdammers hebben gelijke kansen op een goede gezondheid;
 De jeugd kan zich optimaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op.
Zestien maatschappelijke doelen voor het sociaal domein
De missies zijn uitgewerkt in de volgende zestien maatschappelijke doelen, met een meetbaar
ambitieniveau voor het jaar 2018. Het rapport beschrijft per doel op hoofdlijnen waarom dit in de
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komende vier jaar een speerpunt is en wat de gemeente met maatschappelijke partners en bewoners
gaat doen om het doel te realiseren.
1.
meer mensen zijn duurzaam aan het werk;
2.
meer mensen beheersen het Nederlands en hebben kennis van de samenleving;
3.
meer Amsterdammers voelen zich verbonden met de stad;
4.
minder mensen ervaren financiële belemmeringen om mee te doen in de stad;
5.
meer mensen functioneren zo zelfstandig mogelijk, zo nodig met ondersteuning;
6.
minder geweld in afhankelijkheidsrelaties;
7.
meer mensen en bedrijven doen vrijwilligerswerk en/of zetten zich in voor hun stad of buurt;
8.
meer mensen helpen elkaar;
9.
meer mensen zijn in staat om gezond te leven;
10.
meer mensen leven in een gezonde leefomgeving;
11.
meer mensen met een goede mentale gezondheid
12.
minder eenzame mensen;
13.
meer jeugdigen met een gezonde leefstijl en een gezond gewicht;
14.
meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op;
15.
meer jeugdigen groeien in een veilige en positieve gezins- en thuissituatie op;
16.
meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal.
Per doel zijn in het Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) in de bijlage meetbare indicatoren met
streefwaarden voor 2018 opgenomen.
Gebiedsgericht werken en samen vernieuwen
De gemeente, maatschappelijke partners en Amsterdammers moeten anders gaan werken om de
ambities voor de stad te realiseren. Alle partijen moeten nauw met elkaar optrekken bij de vernieuwing
van het Amsterdamse sociaal domein. De basisvoorzieningen in de stadsdelen vormen samen met de
wijkteams een belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel. Daarnaast is er specialistisch aanbod voor
mensen die ondersteuning nodig hebben, dat Amsterdam zo dicht mogelijk bij de burgers organiseert.
De opgave is om deze verschillende vormen van zorg en ondersteuning en de dragende samenleving
zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Door de uitwerking en uitvoering van het beleid
gebiedsgericht vorm te geven, ontstaat op lokaal niveau ruimte voor samenwerking en innovatie.
Doelen-Inspanningen-Netwerk
Het DIN in de bijlage bestaat uit een overzicht van meetbare effect- en prestatie-indicatoren met een
ambitieniveau voor 2018. In het overzicht staan dezelfde missies en doelen als in het rapport. De
indicatoren in het DIN komen grotendeels overeen met de doelen en indicatoren in de Begroting 2015.
Het DIN is een instrument om de doelen van de gemeente concreet te maken en om de samenhang in
het sociaal domein te laten zien.
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