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Inleiding  
 
 
Het moment is nu! 
 
Het sociaal domein gaat over alle aspecten van het leven van de inwoners van Stichtse Vecht. 
Mensen die opvoeden, leren, werken, wonen en actief meedoen aan het sociale leven. Het gaat over 
opgroeien, zelfstandig worden, relaties aangaan en die soms verbreken, ouder worden, ziek worden 
of andere problemen ondervinden en sterven. Over mensen die in de kracht van hun leven staan en 
aan anderen praktische hulp kunnen bieden. En ook over mensen die een beperking hebben en die 
met de steun van anderen een betekenisvol leven kunnen leiden. Het gaat kortom over alle inwoners 
van onze gemeente! 
 
Met de meeste mensen gaat het goed en zij zijn in staat hun problemen zelf of met hulp van hun 
omgeving op te lossen. Een beperkt aantal mensen heeft op enig moment ondersteuning nodig. In de 
loop der jaren is de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning bij de verschillende aspecten uit een 
mensenleven belegd bij diverse bestuurslagen, instanties en organisaties. Dit heeft tot een aantal 
problemen geleid. De financiering is hierdoor veelal verkokerd en werkt in sommige gevallen 
contraproductief.  Niet zelden is door allerlei aspecten de mens en zijn hulpvraag uit het oog verloren. 
Er is een claimcultuur ontstaan (‘ik heb recht op…’) waardoor het voor deze mens helemaal niet meer 
vanzelfsprekend is zelf oplossingen te vinden voor zijn ondersteuningsbehoefte. We willen af van 
deze ongewenste situatie en het ‘afhankelijk maken van mensen’. Mensen worden zelf weer eigenaar 
van hun problemen en nemen vandaar uit de regie voor de oplossingen op zich. Andere inwoners, 
maatschappelijke organisaties en wij als gemeente kunnen ondersteuning bieden bij het realiseren 
van die oplossingen. Maar de regie ligt waar mogelijk bij de persoon met de ondersteuningsvraag. 
 
We zijn er van overtuigd dat we samen een sterk Stichtse Vecht zijn. Het is onze rol om ieders 
kwaliteiten te activeren en in te zetten, voor zichzelf, voor zijn/haar thuissituatie én voor anderen. We 
leven als mens naast mens. Samen staan we sterker.   
Er is een aantal bewegingen gaande die een unieke kans bieden tot realisatie van een omslag: 
 

- Transities: 
Het Rijk heeft besloten om de verantwoordelijkheid voor onderdelen van het sociaal domein 
(zorg, welzijn en werken) over te hevelen van Rijk en provincie naar gemeenten. De gedachte 
hierachter is dat gemeenten de behoeften van de inwoners het beste kennen, evenals de 
lokale situatie. Dat gemeenten in staat zijn de eigen kracht en mogelijkheden van burgers en 
hun sociale netwerk aan te spreken en maatwerk in de directe omgeving te realiseren. 
Daarom worden de komende jaren drie belangrijke transities doorgevoerd: de Wet werken 
naar vermogen, de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo en de gehele 
jeugdzorg. 

Voor  het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale 
domein. De transities maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de 
Wmo/Awbz, de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen.  
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- Eigen kracht en wederkerigheid 
Er is een brede maatschappelijke consensus dat het ‘anders moet’, en wel in die zin dat er 
(meer dan voorheen) vooral moet worden gekeken naar de mogelijkheden en kansen die 
mensen hebben om problemen zelf en samen met hun omgeving aan te pakken. Dit betekent 
dat er binnen de samenleving meer onderlinge ondersteuning gegeven zou moeten worden. 
Deze beweging wordt gevat onder het begrip ‘Civil Society.’ 1 
 
 

- Besef bij instellingen en organisaties 
De aanbodgerichte benadering, die veel aanbieders van zorg en welzijn nog altijd hanteren, is 
niet meer van deze tijd. In toenemende mate wil de klant de regie, de ondersteuningsvraag 
van de klant is leidend en professionals moeten ‘er op af’ kunnen om de ondersteuning snel 
en daadwerkelijk te realiseren, zonder allerlei beperkende regels en protocollen. Het belang 
van de klant moet voorop staan en niet dat van de organisatie en ongewenste financiële 
prikkels.  

 
- Welzijn Nieuwe Stijl en De Kanteling (in de Wmo) 

Het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl is bedoeld om de werkelijke potentie van de 
Wmo te benutten, voor wat betreft maatwerk, verbinden en integraliteit. Het biedt via 8 
zogenaamde bakens2 aanknopingspunten voor een kwaliteitsontwikkeling van de 
welzijnssector en voor de rol van de gemeente als opdrachtgever. 
Met De Kanteling in de Wmo wordt beoogd de compensatieplicht in de Wmo dusdanig anders 
in te vullen dat inwoners echt mee kunnen doen. Dit vraagt een andere benadering van klant 
én gemeente. Er moet meer tijd worden ingeruimd voor het eerste (keukentafel) gesprek, er 
moet nadrukkelijk gekeken worden naar wat de klant nog wel kan en het resultaat van de 
ondersteuning moet duidelijk in beeld worden gebracht.  
De principes van Welzijn Nieuwe Stijl en De Kanteling lopen als een rode draad door dit 
visiedocument. 

 
- Bezuinigingen 

We staan voor een ongekende bezuinigingsoperatie. Niet alleen moet het raadsbesluit over 
de gemeentelijke Strategische heroverweging worden uitgevoerd tot en met 2015, maar ook 
het kabinet heeft grote bezuinigingen aangekondigd. In ieder geval gaan de transities ook 
gepaard met flinke bezuinigingen en efficiencykortingen vanuit het Rijk.  
 

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 presenteren wij onze visie op het sociaal domein van de toekomst. Het tweede 
hoofdstuk gaat over de rol van de gemeente bij de realisatie hiervan. Hoofdstuk 3 gaat over drie 
transities die als voertuig voor deze verandering kunnen dienen. Hoofdstuk 4 geeft de financiële 
vraagstukken weer. Tot slot beschrijft hoofdstuk 5 de wijze waarop dit veranderingstraject 
(programmatisch) wordt aangepakt in Stichtse Vecht en over de wijze waarop de overdracht van 
verantwoordelijkheden wordt voorbereid. 
De landelijke overheid en andere gemeenten zijn ons reeds voorgegaan bij het opstellen van 
visiedocumenten. Wij hebben deze documenten als inspiratiebron gebruikt voor onze eigen visie. 

                                                      
1 Samenleving waarin mondige burgers vooral zelf (zonder tussenkomst van politieke partijen en niet gerelateerd aan de markt) 
voor hun belangen en idealen opkomen, al of niet door zich te organiseren. 
2 1. Gericht op de vraag achter de vraag; 2 Gebaseerd op de eigen kracht van de burger; 3. Direct erop af; 4. Formeel en 
informeel in juiste verhouding; 5. Doordachte balans tussen collectief en individueel; 6. Integraal werken; 7. Niet vrijblijvend, 
maar resultaatgericht; 8. Ruimte voor de professional. 
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Edgar, een voorbeeld 
 
(bron: essay KING, Kwaliteitsinstituut VNG) 
 
 

 
 
Edgar (21 jaar) is een bestaande persoon, met een gefingeerde naam. Edgar heeft een IQ van 63 en 
woonde sinds zijn vierde levensjaar op zestien verschillende locaties. De lijst van ondersteuning om 
hem heen is lang: speciaal onderwijs, leerlingenvervoer, vele testen en onderzoeken, medicatie, 
diverse rechtbankzittingen over onder toezichtstelling, gezinsvoogdij, pleegzorg, crisispleegzorg en 
intramuraal verblijf in diverse centra voor licht verstandelijk gehandicapten. 
 
Ondanks deze lange lijst kan men zich afvragen of Edgar altijd goed geholpen is. Is Edgar er 
gelukkiger van geworden? Is er wel genoeg aandacht geweest voor zijn mogelijkheden en die van zijn 
ouders? Of is er slechts aandacht geweest voor zijn beperking? 
 
Edgar heeft niet alleen een weinig gelukkige jeugd gehad, hij heeft de samenleving ook veel geld 
gekost. De lijst van ondersteuning telt op tot een indrukwekkend bedrag van 1,6 miljoen euro.  
 
Voor een deel zijn de kosten terecht; Edgar heeft door zijn beperking nu eenmaal extra ondersteuning 
nodig. En een welvarende samenleving als de Nederlandse moet dit kunnen bieden. Het is echter de 
vraag of het niet efficiënter en goedkoper had gekund, waarbij Edgar ook nog eens beter was 
geholpen. 
 
Wat als de focus van de ondersteuning anders had gelegen? Eerder, en meer gericht op 
ondersteuning van de ouders bijvoorbeeld. Had dat een uithuisplaatsing kunnen voorkomen of een 
terugplaatsing mogelijk gemaakt? 
 
Of als er meer naar Edgar was geluisterd? Edgar wilde zelf graag meer zelfstandigheid ontwikkelen, 
maar werd daarin niet ondersteund. Daarvoor zou hij ‘te kwetsbaar zijn.’ Inmiddels is Edgar naar een 
nieuwe woonlocatie verhuisd, die hem wel meer ruimte biedt. Daardoor kan hij nu, als 
jongvolwassene, relatief zelfstandig wonen en zelfstandig in het leven staan. 

4 
 



 
 
 
 
 
De casus van Edgar 
De casus van Edgar en zijn hele gezin roept veel vragen op.  
 
Zo krijgt zijn vader Gerrit drie dagen per week groepsbegeleiding om hem een dagbesteding en 
structuur te bieden. Zijn vader lijdt namelijk aan ernstige angstaanvallen. De dagbesteding is een 
relatief dure voorziening buiten zijn directe leefomgeving. Tegelijkertijd krijgt hij relatief weinig 
individuele begeleiding. Zijn er geen andere arrangementen mogelijk die zich meer richten op Gerrits 
zelfredzaamheid? Arrangementen die hem meer structuur bieden in zijn leefomgeving? En die 
bovendien goedkoper zijn? 
 
Zijn moeder Heleen had een goede baan maar is door epileptische aanvallen arbeidsongeschikt 
geraakt. Zij is met € 27.000,- subsidie weer aan werk geholpen. Of had dit slimmer en goedkoper 
geregeld kunnen worden? 
 
Is indertijd niet teveel naar Edgar gekeken, en te weinig naar het versterken van de opvoedersrol van 
Heleen en Gerrit? Had het gezin niet ‘integraler’ kunnen worden geholpen?  
Was het niet mogelijk geweest een deel van de problematiek dichtbij huis, in de buurt, op te lossen. 
Zou het gezin bijvoorbeeld niet beter, eenvoudige en goedkoper ondersteund kunnen zijn door buren, 
vrijwillige initiatieven en met inschakeling van welzijnswerk en buurthuizen? 
En zo ja, hoe organiseer je dat dan? Hoe had het gezin, met enige ondersteuning, de regie over eigen 
leven en mogelijkheden in handen kunnen houden? 
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Hoofdstuk 1.  Visie op het sociaal domein: naar een nieuw  
    ondersteuningsstelsel 

 
 
Inleiding 
In de inleiding is al uiteengezet wat de directe aanleiding is voor een visie op het sociaal domein en 
wat de onderliggende maatschappelijke ontwikkelingen hierbij zijn.  
 
Wij zijn overtuigd van het zelfoplossend vermogen van mensen. Wij geloven in de behoefte aan 
autonomie en zeggenschap van mensen, aan de behoefte aan waardering en zelfwaardering. We 
willen mensen weer de kans geven om zich gelijkwaardig aan elkaar te voelen, door waar nodig te 
kunnen ondersteunen en waar nodig te worden ondersteund, van mens naast mens. 
We willen af van ‘wij weten wel wat goed voor u is’.  We willen van  ‘zorgen voor’ naar ‘mogelijk maken 
dat’. 
 
De meeste mensen kunnen zich prima redden op alle aspecten van hun leven. Soms komen ze in een 
fase van hun leven dat er op een enkel aspect van hun leven, of op meerdere aspecten, een probleem 
of ondersteuningsbehoefte ontstaat. Deze problematiek kan veelal worden opgelost met tijdelijke 
ondersteuning van partner, kinderen, ouders, vrienden, familie of in de buurt. 
Als dit niet lukt, moeten deze mensen met hun ondersteuningsbehoefte en de consequenties hiervan 
voor de thuissituatie ergens anders terecht kunnen. De problemen van het ene gezinslid kan gevolgen 
hebben voor een ander. Voorbeeld: als ouders scheiden en/of in de schulden komen, zal het vaak met 
hun kinderen ook tijdelijk niet goed gaan. Bij het bieden van ondersteuning moet daarom de gehele 
gezinsproblematiek, rekening houdend met alle facetten van het leven bekeken worden en niet de 
specifieke situatie van één gezinslid.  
 
Dit zijn enkele elementen die terugkomen in de visie van Stichtse Vecht op het sociaal domein van de 
toekomst. We zien 2020 voorlopig als stip op de horizon, als eindpunt. Tot die tijd krijgen we 
stapsgewijs de verantwoordelijkheid voor een aantal taken op diverse leefgebieden voor bepaalde 
(groepen) mensen die belemmeringen ondervinden in het deelnemen aan de maatschappij en/of 
beperkingen hebben. Omdat een visie nu eenmaal niet van vandaag op morgen valt te realiseren, 
gaan we uit van een stapsgewijze aanpak. De visie voor ons sociaal domein in 2020 is gebaseerd op 
een aantal uitgangspunten die we in de volgende paragraaf uiteenzetten. 
 
 
De visie van Stichtse Vecht op het sociaal domein in 2020: 
uitgangspunten voor een sterke samenleving, voor Samen  Sterk in 
Stichtse Vecht 

1. We gaan uit van de eigen kracht van mensen, het inzetten  van ieders kwaliteiten voor 
de samenleving en voor participatie van de inwoners en bieden hiervoor ruimte. 

Mensen worden sterker door de omgang met elkaar. Dat geldt ook voor organisaties. Zij benutten 
elkaars krachtbronnen en vullen elkaar aan: het geheel is meer dan de som der delen (synergie). 
Het centrale thema in de Wmo is dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ook met een 
beperking. Dit thema vormt de kern voor de sociale visie van onze gemeente. In belangrijke 
gemeentelijke documenten, zoals de Contourennota, het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 
zijn hierover al richtinggevende uitspraken gedaan.  
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We stimuleren de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger. We kijken naar wat de burger 
nog wél kan in plaats van de focus te leggen op een beperking. Inwoners moeten in staat zijn een 
eigen huishouding te voeren, een sociaal netwerk te onderhouden en moeten kunnen deelnemen aan 
de samenleving en de arbeidsmarkt. Zij lossen zelf hun problemen op en maken hierbij gebruik van 
hun omgeving (familie, vrienden, buren), en ze doen zo nodig een beroep op andere informele 
netwerken en vrijwilligers. Burgers zijn zelf ook actief om zich in te zetten voor een sterke 
samenleving. We bieden ruimte voor het inzetten van ieders kwaliteiten en voor participatie van de 
inwoners. Dit leidt tot een grotere sociale samenhang, vooral binnen buurten, wijken en dorpskernen, 
waarbij het vanzelfsprekend is dat inwoners elkaar helpen.  

 
 
2. Preventie gaat voor professionele ondersteuning. Vroegtijdig signaleren van problemen 

draagt hieraan bij.  
Het is belangrijk om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is investeren in preventieve 
maatregelen en informele netwerken nodig. Daarmee kan bovendien het beroep op de dure 
professionele voorzieningen beperkt blijven.  
We bevorderen het signaleringsvermogen binnen de samenleving ten aanzien van inwoners of 
gezinnen in een kwetsbare positie en met een ondersteuningsbehoefte. In het verlengde van de 
signalering speelt de zorgcoördinatie een belangrijke rol. Alle bestaande vormen van zorgcoördinatie 
moeten indringend worden bekeken, met als uitkomst dat er een nieuw, logisch,  efficiënt en 
eenvoudiger geheel ontstaat, waarbij het ook in alle gevallen duidelijk is waar de coördinatie van zorg 
ligt. 
 

3. De gemeente zorgt voor een springplank en een vangnet 
We zijn ons ervan bewust dat een klein deel van de inwoners het niet zelf of met hulp van de 
omgeving redt. Daar waar de burger er niet uitkomt zorgt de gemeente voor ondersteuning. Deze is  
er in eerste instantie op gericht de ontwikkelmogelijkheden van betrokkene aan te boren. Voor deze 
mensen bieden wij dus een springplank aan. Voor een klein gedeelte van de zorgvragers behoort dit 
niet tot de mogelijkheden. In die gevallen leveren wij een vangnet: voor kwetsbare groepen is er 
specialistische ondersteuning beschikbaar. We streven ernaar dat iedereen mee kan doen! 

 
4. De toegang tot voorzieningen en activiteiten is dichtbij  

Als er sprake is van een ondersteuningsvraag is het voor de aanvrager helder waar hij of zij hiervoor 
terecht kan. Bij voorkeur kan een inwoner met ondersteuningsvragen op alle levensgebieden op één 
plek terecht, liefst dicht in de buurt. Samen met de maatschappelijke partners ontwikkelen wij het 
meest passende concept voor onze gemeente. Vanzelfsprekend betrekken we hierbij de taak en rol 
van de huidige belangrijke gemeentelijke toegangen: het Wmo-loket, Sociale Zaken en het CJG.  
Voor de organisatie van dienstverlening dicht bij huis geldt het gebiedsgericht werken als leidend 
principe. 
 

5. De vraag van de inwoner staat centraal; één gezin één plan 
Bij het bepalen van een oplossing voor een probleem, spreekt het vanzelf dat de vraag van de 
inwoner altijd centraal dient te staan en niet het aanbod van de organisatie, zoals nu nogal eens het 
geval is. 
Door nadrukkelijk de vraag achter de vraag te achterhalen kan ook de eigen kracht goed in beeld 
worden gebracht. In plaats van te focussen op één probleem, waarmee de burger zich misschien 
meldt, moet de totale problematiek, rekening houdend met alle levensgebieden, in beeld gebracht 
worden. Kortom: een integrale benadering. Dit levert maatwerk op voor de burger. Daarbij is het van 
belang oog te hebben voor de zwaarte van de problematiek. Voor mensen die kortdurend een beroep 
moeten doen op de hulpverlening kan een andere benadering noodzakelijk zijn dan voor inwoners met 
een langdurige en vaak meervoudige problematiek.  
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Multiprobleemgezinnen of inwoners met meervoudige problematiek worden zoveel mogelijk vanuit het 
principe ‘één gezin, één plan’ benaderd. Dit betekent dat gezinnen/inwoners een centraal 
aanspreekpunt hebben, dat ze zoveel mogelijk slechts eenmalig gegevens hoeven te verstrekken over 
hun situatie, en dat eventuele begeleiding, hulp of zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving wordt 
aangeboden, zodat een beroep op het eigen sociale netwerk mogelijk is. 
 

6. Het totale aanbod van ondersteuning is toegankelijk, dichtbij, vraaggericht, integraal, 
flexibel en vernieuwend 

Net als de toegang tot de voorzieningen moet het aanbod van de ondersteuning zelf ook toegankelijk 
en dichtbij georganiseerd worden. 
Afstemming van diensten rondom de vraag van één klant blijkt in de praktijk vaak lastig. Dit willen we 
veranderen. Dat vraagt om een bredere kijk op dienstverlening door de aanbieders: niet vanuit de 
eigen organisatie, maar vanuit de inwoner. Dit veronderstelt ook dat de verschillende ketenpartners 
effectief samenwerken.  
Niet alleen professionals, ook vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers wachten niet af tot burgers met 
ondersteuningsvragen bij hen komen, maar zoeken hen actief op in hun sociale context. Burgers en 
gezinnen worden actief opgespoord en geactiveerd om in een vroegtijdig stadium te werken aan het 
voorkomen, beperken of oplossen van problemen. Dit vergt een professionele attitude die gekenmerkt 
wordt door alertheid, een praktische instelling, doortastendheid en nabijheid. Hiervoor is het nodig dat 
de professional meer ruimte krijgt om ‘er op af te gaan’, zonder belemmerende administratie en 
regelgeving. Onderling worden gegevens soepel uitgewisseld en bij doorverwijzing is ‘warme 
overdracht’ het uitgangspunt. 
Al met al is een flexibele instelling van de aanbieders en hun medewerkers nodig alsmede een omslag 
in denken en doen. We staan open voor het bespreken van vernieuwende initiatieven, bijvoorbeeld 
door pilots te starten. 
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Hoofdstuk 2.  De gemeentelijke rol bij het realiseren van deze visie 
 
Hoe wij onze rol zien bij de realisatie van deze visie is goed in beeld gebracht met de piramide die is 
ontwikkeld door Divosa en Radar. Zie ook bijlage 1.  
 

 
 
We willen een stevige civil society bouwen, waarbij ruimte geboden wordt aan de inzet van kwaliteiten 
van mensen ten behoeve van de samenleving. Met de meeste mensen gaat het goed en de mensen 
lossen zelf (eventueel met hun omgeving) ondersteuningsbehoefte op. De signaalfunctie binnen de 
samenleving is goed. Het is mogelijk om in de 0e lijn de eigen kracht van de burger te versterken. 
De ondersteuning in de eerste lijn is kortdurend en laagdrempelig. Door de grote nadruk op  de 
preventieve functie is er een relatief kleine ondersteuningsbehoefte in deze lijn. In de tweede lijn is 
deze zelfs nog minder. 
 
De piramide geeft ook goed de investering van de gemeente gedurende de komende jaren aan: de 
eerste jaren moet flink worden ingezet op de nulde lijn. Dit dient uiteindelijk tot het terugdringen van de 
2e lijn (specialistische dienstverlening) en het versterken van het zelf oplossend vermogen van 
mensen en van de 1e lijn (scholen, welzijn etc.). 
 
De verbindende middenlaag van de piramide wordt gevormd door de 1e lijnsondersteuning. De 
gemeente is vooral in deze laag aanwezig. Hier vind je de expertise die nodig is om te bepalen of 
mensen hun probleem zelf kunnen oplossen, hun omgeving het probleem kan oplossen of dat daarbij  
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professionele ondersteuning noodzakelijk is. Indien nodig wordt een breed scala aan kortdurende 
hulpverlening en ondersteuning geboden dat voor iedereen eenvoudig toegankelijk is. In deze laag 
wordt ook de diagnose gesteld dat meer specialistische hulp nodig is. 
 
De smalle top van de piramide wordt gevormd door de 2e lijnsondersteuning. Hier bevindt zich de 
langdurige specialistische zorg. Het gaat om professionele begeleiding van en hulpverlening aan 
kwetsbare groepen. Het is een opgave om deze zorg niet geïsoleerd van de samenleving te 
organiseren, maar te verbinden aan de brede doelstelling van meedoen. 
 
Dit alles vergt een omslag in denken en doen bij gemeente, aanbieders van zorg, welzijninstellingen, 
vrijwilligersorganisaties en burgers. Het brengt een nieuwe rolverdeling tussen deze partijen met zich 
mee. Beleidsmatig zullen keuzes gemaakt moeten worden welke voorzieningen de gemeente wil 
faciliteren en bekostigen. Vervolgens zal gekeken moeten worden hoe de uitvoering hiervan zo 
effectief en efficiënt mogelijk wordt ingericht. 
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Hoofdstuk 3.  De drie transities 
 
Drie transities 
De transities vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op 
gemeenten af, zij gaan ook gepaard met bezuinigingen. Gemeenten moeten dus meer doen met 
minder geld en de eigen kracht van burgers aanspreken. 
 
De drie transities: 

• De invoering van de nieuwe Wet Werken naar vermogen, waarin zijn opgenomen: de 
huidige Wajong, de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren en de Wet 
sociale werkvoorziening (2013). 

• De transitie van de extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo (2013 huidige 
cliënten, 2014 nieuwe cliënten). 

• De transitie van de jeugdzorg, door invoering van de nieuwe Wet zorg voor jeugd, waarin 
zijn opgenomen de huidige taken op het gebied van jeugd en de huidige jeugd GGZ, 
provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en zorg 
voor licht verstandelijk gehandicapten (2014 e.v.). 

 
Van de drie transities treden de Wet werken naar vermogen en de extramurale begeleiding het eerst 
in werking. Later volgt de jeugdzorg. De transities kunnen elkaar versterken maar ook tegenwerken. 
Keuzes die de gemeente maakt rondom de uitwerking van de ene transitie bepalen voor een deel ook 
de richting voor de implementatie van de andere die daarna volgen. Het lange termijn perspectief is 
daarbij minstens zo belangrijk als het perspectief van de korte termijn. Wat nú geregeld moet worden, 
mag straks geen hindernis vormen. 
 
Voor de transities geldt een aantal uitgangspunten. Door een andere werkwijze te hanteren en 
verschillende elementen van het sociale domein meer in samenhang te bezien kan een hogere 
kwaliteit van zorg en welzijn worden gerealiseerd. De eigen kracht en verantwoordelijkheid van de 
inwoners staan centraal, net als de vraag en de behoefte van de inwoner in plaats van het aanbod van 
de verschillende aanbieders.  Inwoners worden ondersteund bij het opzetten van een sociaal netwerk, 
waardoor het beroep op de (dure) specifieke voorzieningen kan worden verminderd. De transities 
bieden gemeenten hiertoe kansen, mits voldoende beleidsvrijheid gegarandeerd wordt door het Rijk. 
Het is daarbij een gegeven dat gemeenten de nieuwe taken met een lager budget moeten uitvoeren 
 
De transities als voertuig voor verandering 
We verwachten dat  niet veel mensen het oneens zullen zijn met onze visie. Alleen het ‘simpel’ 
overnemen van de taken van provincie en  Rijk is niet voldoende om de gewenste veranderingen te 
realiseren. Er is meer nodig. Daarom spreken we ook niet van decentralisaties, maar van transities of 
liever nog van transformaties. Bij een transformatie gaat het om een andere manier van denken en 
werken en een vernieuwing van de zorginhoud. Het roer moet om! 
 
We moeten antwoorden vinden op een groot aantal belangrijke vragen, zoals: hoe kunnen we deze 
visie tot werkelijkheid maken? Hoe gaan we de beoogde civil society tot stand brengen? Wat is onze 
rol daarbij? Hoeveel investeren we daarin en op welke manier? Hoe versterken we de eigen kracht 
van mensen? Hoe zorgen we voor een optimale signalering? Wat verstaan we onder ‘nabij’? 
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De  visie wordt uitgewerkt in concrete uitgangspunten en doelstellingen. De transities kunnen als 
voertuig dienen om tot deze uitwerking te komen. Omdat de gemeente de komende jaren de 
verantwoordelijkheid krijgt over verschillende levensgebieden en doelgroepen, is het mogelijk om 
geleidelijk naar de gewenste situatie toe te groeien.  Wel is het mogelijk om nu heldere 
uitgangspunten te benoemen en deze later, waar nodig, bij te stellen. We moeten procesmatige 
keuzes maken. We zoeken naar instrumenten, methodieken en samenwerkingsverbanden om de 
samenhangende ondersteuning zo goed mogelijk vorm te geven. Dat gaan we samen met inwoners 
en maatschappelijke organisaties uitdenken en uitwerken. Daarbij proberen we zoveel mogelijk 
‘experimenteergelegenheid ter hand te nemen’en te geven. 
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Hoofdstuk 4.  Financiële kaders Rijksbeleid 
 
(Bron: Routekaart van Radar Divosa) 
 
De totale omvang van de budgetten voor gemeenten bij de transities staat nog niet vast. De 
verdeelsleutels  van deze gelden over gemeenten zijn ook nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het om 
grote bedragen gaat. Op landelijk niveau gaat het bij de Wet werken naar vermogen om miljard, bij de 
extramurale begeleiding om rond de € 3 miljard en bij de jeugdzorg om circa 3,5 miljard. Bij elkaar 
betekent dit ruim € 11,1 miljard aan extra gelden. Dit is ongeveer 50% bovenop de huidige uitkering uit 
het gemeentefonds van circa € 17 miljard. De financiële impact en de risico’s zijn groot.  
 
Er is ook sprake van bezuinigingen. De taken die over komen naar de gemeenten gaan gepaard met 
minder geld dan er nu aan wordt besteed. Voor wat de WWNV betreft: het macrobudget bedroeg in 
2012 al €  5,25 miljard. Bovendien zijn er reeds eerdere bezuinigingen geweest op deze terreinen. 
 
Daarnaast zijn er financiële maatregelen vastgesteld die voor de gemeente flinke risico’s betekenen, 
zoals de doorgroeimogelijkheden van het loon boven het wettelijk minimumloon als eis in de CAO bij 
de WWNV voor wsw-clienten. Maar ook de mate van beleidsvrijheid die gemeenten daadwerkelijk 
krijgen is van belang, omdat daaruit weer andere financiële risico’s voortkomen. 
 
Tot slot:  ook als de totale omvang van de met de transities gemoeide budgetten bekend is zijn en 
blijven dit open einde regelingen voor de gemeente. Zeker als we de gevolgen van een aantal 
landelijke besluiten in ogenschouw nemen. Zo kunnen  de afschaffing van het PGB in de AWBZ en de 
beoogde invoering van de zogenaamde IQ-maatregel in de zorg leiden tot een toename van het 
beroep op bijvoorbeeld begeleiding.  Inwoners die uiteindelijk zijn aangewezen op bijvoorbeeld 
begeleiding en jeugdzorg zullen wel geholpen moeten worden. We proberen ervoor te zorgen dat de 
financiële instrumenten, genoemd in hoofdstuk 5, zorgen voor prikkels tot efficiënt en vraaggericht 
werken en houden zoveel als mogelijk is grip op de uitgaven.  
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Hoofdstuk 5.  Programmatische aanpak 
 
Inleiding 
We kunnen de beoogde eindsituatie, zoals beschreven in onze visie, stapsgewijs realiseren door er 
voor te zorgen dat de wijze waarop we invulling geven aan deze nieuwe taken aansluit bij onze visie. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat de kwaliteitscriteria (programma van eisen) voor de inkoop of 
subsidiëring van ondersteuners op deze taken aansluiten bij deze visie. 
Vanwege de nauwe samenhang van deze transities kiezen we bij het voorbereiden van deze 
overname van taken voor een programmatische en integrale aanpak. We werken vanuit het 
programma Samen Sterk in Stichtse Vecht aan het veranderingsproces voor het brede sociale 
domein. De drie transities worden voorbereid door projectleiders die in duo’s opereren. Daarnaast zijn 
ook de projectleiders Welzijn Nieuwe Stijl, De Kanteling in de Wmo en Passend Onderwijs lid van het 
programmateam, zodat ook deze ontwikkelingen optimaal betrokken kunnen worden bij de invulling 
van dit programma.  
 
Producten  
Bij de drie transities is een aantal gezamenlijke thema’s te benoemen die van belang zijn bij de 
uitwerking van de visie: 
 

1. Hoe communiceren we naar buiten en hoe betrekken we inwoners en partners? 
2. Hoe realiseren we binnen de transities het bieden van ruimte voor de inzet van kwaliteiten 

voor andere inwoners (Burgerkracht). 
3. Hoe versterken we de signaleringsfunctie van de samenleving?  
4. Hoe organiseren we de toegang tot voorzieningen? 
5. Wat worden onze eisen aan de dienstverlening van de ondersteuners? 
6. Wat zijn financiële vraagstukken en risico’s? 
7. Wat worden de kwaliteitscriteria bij de inkoop/subsidiering van het ondersteuningsaanbod? 
8. Hoe wordt de gemeentelijke organisatie voorbereid op deze transities? 

 
 
Ad 1. Communicatie 
Zoals gezegd: het moet anders. Dit veranderingsproces is gericht op het creëren van draagvlak en 
partnerschap. Daarom zal zwaar ingezet worden op communicatie met alle betrokkenen. Per project 
en voor het totale programma zal een communicatieplan gemaakt worden, waarin doelgroepen, 
boodschappen, communicatiemiddelen en -momenten worden beschreven.  
 
Ad 2. Stimuleren van burgerkracht 
Binnen het programma en de onderliggende projecten gaan wij onderzoek doen naar en voorstellen 
doen voor het bevorderen van de eigen kracht van de samenleving en haar inwoners, het versterken 
van de eigen regie van inwoners en het opheffen van de belemmeringen voor het benutten van 
burgerkracht. We zullen hierbij actief samenwerken met externe partners (bijvoorbeeld 
welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, etc) en interne partners (bijvoorbeeld afdeling Wijken & 
Kernen, beleidsadviseurs met aandachtsvelden als vrijwilligerswerk, welzijnsinstellingen, sport, etc.) 
 
De uitdaging is om het maatschappelijk middenveld meer (bewust) te ondersteunen, te faciliteren en 
te stimuleren om de burgerkracht te stimuleren en op een andere manier te werken in plaats van 
(onbedoeld) tegen te werken.  
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Ad 3. Versterken signaleringsfunctie 
Vroegtijdige en adequate signalering is noodzakelijk om problemen te kunnen ontdekken, voordat 
deze escaleren. Hierdoor kan de problematiek beperkt blijven en in veel gevallen betrekkelijk 
eenvoudig worden opgelost. We zetten sterk in om de signaleringsfunctie in de samenleving te 
versterken. Niet alleen professionals kunnen signaleren, dit geldt zeker ook voor vrijwilligers en 
mensen in de nabije omgeving van iemand waarbij een sprake is van een (beginnend) probleem. 
 
Ad 4. Toegang 
Het is cruciaal om te bedenken en vervolgens te regelen hoe inwoners toegang kunnen krijgen tot alle 
mogelijke vormen van ondersteuning. Dit is een van de belangrijkste vragen bij de transities, te meer 
omdat we nu de mogelijkheid hebben om dit anders en meer integraal te organiseren. We gaven al 
aan dat we oplossingen zoeken dichtbij de mensen in de dorpskernen en wijken. Het ideaalplaatje is 
om één centrale toegang te realiseren voor alle ondersteuningsvragen binnen het sociaal domein. Om 
dit vorm te geven zijn verschillende varianten mogelijk. Om onze keuze te kunnen bepalen voeren we 
hiervoor een scenario-onderzoek uit,  waarbij we de rol van het Wmo-loket en Sociale Zaken zeker 
niet zullen vergeten.  
 
Ad 5. Dienstverleningsconcept 
We werken aan een vraaggerichte, toegankelijke, nabije en integrale dienstverlening, die bij voorkeur 
en waar mogelijk gebiedsgericht is georganiseerd. Niet het belang van de organisatie staat voorop, 
maar het belang van de inwoner die hulp vraagt. Daarnaast gaan we uit van de aanpak ‘één gezin, 
één plan’, waardoor inwoners niet langer te maken krijgen met verschillende hulpverleners die langs 
elkaar werken. ICT-ondersteuning wordt waar noodzakelijk en mogelijk ingezet. Er zijn verschillende 
modellen denkbaar. We zullen daarom ook voor dit thema een scenario-onderzoek uitvoeren.  
 
Ad 6. Financieel overzicht en sturen op het zo efficiënt mogelijk realiseren van de ondersteuning 
Binnen alle projecten wordt gewerkt aan een analyse van de huidige financiële situatie en worden de 
gevolgen van het nieuwe beleid en de efficiëntere dienstverlening doorgerekend.  
Uitgangspunt bij het realiseren van de visie is dat de dienstverlening efficiënter wordt georganiseerd 
en ingezet. Een integrale benadering staat, zoals gezegd, voorop.  
Voor een optimale inzet van middelen is vergaande ontschotting van regelingen en 
financieringsstromen noodzakelijk. Door meer uit te gaan van de eigen kracht, inzet van informele 
netwerken en deze integrale aanpak verwachten wij meer grip op de financiën te krijgen en 
bezuinigingen te kunnen realiseren. We willen de middelen zo inzetten, dat we onze doelen zo 
maximaal mogelijk kunnen realiseren. 
Verder is het noodzakelijk nadrukkelijk te kunnen sturen op de resultaten. Dit komt tot uiting in de met 
de leveranciers vast te leggen afspraken over te leveren prestaties en de verantwoording. Maar ook 
door zoveel mogelijk meetbare effecten te formuleren. Dit alles overigens zonder innovatie te 
verstoren. 
 
Ad 7. Inkoop/subsidiering van ondersteuningsaanbod 
Het maatschappelijk middenveld is zeer divers. Het bestaat uit grote spelers die al jarenlang vaste 
partner van de gemeente zijn, maar ook uit spelers die een kleinere rol spelen. De spelers worden 
direct door de overheid gefinancierd, of indirect, via vormen van subsidie of persoonsgebonden 
budget en soms is helemaal geen sprake van overheidsfinanciering. Uitgangspunt voor de 
samenwerking met maatschappelijke partners is niet de bestaande relatie, maar de mate waarin zij 
kunnen bijdragen aan de doelstellingen van onze gemeente voor het sociale domein; met andere 
woorden: de participatie en zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners.  
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De kwaliteitscriteria, het programma van eisen voor de inkoop of subsidiëring van ondersteuners op 
de verschillende taken passen binnen onze visie. 
Wij willen dan ook in het transitieproces (zeker in de fase van visieontwikkeling en beleidsvorming) 
met díe partners samenwerken die op een vernieuwende manier, zo los mogelijk van eigen 
organisatiebelangen, willen meedenken over de wijze waarop de doelstellingen het beste kunnen 
worden bereikt en de wijze waarop het maatschappelijk middenveld daaraan een bijdrage kan 
leveren. In werkconferenties worden de partners uitgenodigd hier een bijdrage aan te leveren. In de 
implementatiefase geldt dat wij met die partners een relatie aangaan die een bijdrage kunnen leveren 
aan de gewenste maatschappelijke effecten. 
 
Ad 8. Voorbereiden organisatie 
Onze medewerkers moeten worden voorbereid op nieuwe taken. Hiervoor is training en scholing 
noodzakelijk. Het gaat dan niet alleen om inhoudelijke kennis, maar vooral ook een andere manier van 
werken. Namelijk meer gericht op het bevorderen van de eigen kracht van de inwoners en hun 
omgeving. Hiervoor zijn vaardigheden nodig, die niet altijd vanzelfsprekend bij alle medewerkers 
aanwezig zijn.  
Overigens worden de genoemde vaardigheden ook gevraagd van hulpverleners die via de 
samenwerkingspartners worden ingezet. In de contracten zullen hierover prestatieafspraken worden 
gemaakt. 
 
 
Naast een integrale uitwerking van deze aspecten wordt aan elk van deze aspecten ook per transitie 
nadrukkelijk aandacht besteed. In de diverse projectplanningen is dit verankerd.  
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In schema ziet dat er zo uit: 
 
 
 
 Wet Werken naar 

vermogen 2013 
Extramurale 
begeleiding 2014 
 
 
 

Zorg voor jeugd 2015 

Burgerkracht 
 

 
 

   

Signalering 
 

 
 

   

Toegang 
 
 
 

   

Dienstverleningsconcept
 

 
 

   

 
Financiële instrumenten 
 
 
 

   

Inkoop/subsidiering van 
de ondersteuning 
 
 
 

   

Communicatie 
 

 
 

   

Intern Personeelsbeleid 
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Regionale samenwerking 
Er is samenwerking tot stand gebracht in de regio. De vijf gemeenten van het voormalige 
Samenwerkingsverband Utrecht West (SUW) - De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse 
Vecht en Woerden -  werken samen rond de transities. Het doel van deze samenwerking is vooral het 
uitwisselen van informatie en kennis, het delen van beleidsuitgangspunten en het gezamenlijk 
optrekken richting de samenwerkingspartners. Omdat er veel taken op gemeenten afkomen en er in 
korte tijd veel gedaan moet worden, worden taken zoveel mogelijk verdeeld over de deelnemende 
gemeenten. De wethouders zijn verenigd in een regionaal bestuurlijk overleg, een regionale 
projectleider zorgt voor de coördinatie en er zijn vier werkgroepen ingesteld die de uitvoering van de 
transities op zich nemen: 

• Werkgroep Wet werken naar vermogen 
• Werkgroep Jeugd en Passend Onderwijs 
• Werkgroep Begeleiding (van AWBZ naar Wmo) 
• Werkgroep Welzijn Nieuwe Stijl en De Kanteling in de Wmo. 

 
De werkgroepen werken volgens een planmatige aanpak aan de implementatie van de transities. Zij 
opereren in opdracht van het bestuurlijk overleg en hebben een adviserende, onderzoekende en 
uitvoerende verantwoordelijkheid. 
Voor de Wet werken naar vermogen is er ook samenwerking binnen GR-verband met De Ronde 
Venen en de Lekstroomgemeenten (Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vianen en ook Houten). 
 
 
 
 
Bijlage  
 

1) Piramide van Radar/Divosa, kijk op de taken en verantwoordelijkheden in het lokale sociale 
domein. 
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