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LEESWIJZER 
 
 
In deze notitie ‘Organisatiekader Sociaal Domein SWW 1 januari 2015’ wordt beschreven 
hoe de uitvoeringsorganisatie van de drie SWW gemeenten er op 1 januari 2015 uitziet om 
de nieuwe taken in het Sociale Domein uit te voeren. Dit is een kaderstellend document op 
het niveau van de gemeenteraad. Dit Organisatiekader wordt gelijktijdig vastgesteld door de 
drie raden in juni 2014. Om onze inwoners vanaf 1 januari 2015 goed te kunnen 
ondersteunen is dit het moment van noodzakelijke besluitvorming. De tweede helft van 2014 
kan dan verdere implementatie plaatsvinden.  
 
Dit organisatiekader bouwt voort op het eerder vastgestelde gezamenlijke visiedocument 
Sociaal Domein. En het is een uitwerking van het document ‘Visie en dienstverleningsmodel 
Sociaal domein’ dat gelijktijdig met dit document wordt aangeboden aan de raad.  
 
De hoofdpunten van deze twee visiedocumenten worden beschreven in hoofdstuk 1. 
Hiermee is het eindpunt van de ontwikkeling geschetst. Deze eindsituatie zal niet op 1 
januari 2015 gerealiseerd zijn. Stapsgewijs zullen we de komende jaren groeien naar dit 
gewenste toekomstbeeld. Daarom hebben we gekeken wat haalbaar is op 1 januari 2015 en 
zoveel mogelijk geanticipeerd op het uiteindelijke model (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 2 
beschrijven we de huidige situatie van de drie gemeenten. Hiermee is het vertrekpunt van de 
ontwikkelingen geschetst.  
 
Hoofdstuk 3 is de kern van het document. Hierin beschrijven we concreet hoe de 
uitvoeringsorganisatie er per 1 januari 2015 uitziet om de nieuwe taken op te kunnen 
vangen. Uitgangspunt hierbij is, dat de samenwerking intensief is maar altijd op relatief 
gemakkelijke manier ook weer kan worden ontvlochten. Kort gezegd komt het er op neer, dat 
we de dienstverlening aan de inwoners dichtbij willen organiseren door het oprichten van 
Sociale Wijkteams. Deze teams zijn aanspreekpunt voor inwoners en staan borg voor een 
goed netwerk van maatschappelijke partners, vrijwilligers en mantelzorgers. De Sociale 
Wijkteams werken mobiel in de wijk en zorgen er voor dat door een preventieve aanpak het 
beroep op dure maatwerkvoorzieningen zoveel mogelijk wordt voorkomen.  
 
In de bijlage van deze notitie beschrijven we hoe we samen met de maatschappelijke 
partners deze teams willen ontwikkelen en implementeren. We vinden het belangrijk dat 
samen met hen de plannen verder worden uitgewerkt in concrete samenwerkingsafspraken. 
Bijzondere aandacht hierbij geldt voor de rol en positie van wijkverpleegkundigen, huisartsen 
en maatschappelijk werk. De gemeenten nemen vanuit de regierol het initiatief om dit 
overleg op te starten.  
 
Naast deze wijkgerichte aanpak kiezen we voor een gezamenlijke centrale ondersteunende 
afdeling. Door het gezamenlijk inrichten van beleid, administratieve taken, bezwaar en 
beroep, klachtenbeheer, inkoop1, analyse en informatie werken we optimaal samen binnen 
het SWW verband om efficiencyvoordeel te behalen.  
 
In hoofdstuk 4 wordt beschreven wat dit betekent voor de gemeentelijke organisatie. Op het 
gebied van Personeel, Automatisering en Informatisering en Huisvesting zal een aantal 
concrete aanpassingen plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan het ‘hoe’ 
van de uitvoering. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de financiële gevolgen van deze 
veranderingen (hoofdstuk 6) en de planning (hoofdstuk 7).  
 
Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers van de drie gemeenten betrokken zijn bij de 
veranderingen. Daarom is de OR regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen. Deze notitie 

1 Centrale inkoop zal mogelijk in de toekomst breder worden getrokken dan alleen het Sociale Domein.  
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‘Organisatiekader Sociaal Domein SWW 1 januari 2015’ is aan hen voorgelegd. Dat zelfde 
geldt voor de WMO Adviesraden (voor het onderwerp inrichting sociaal wijkteam) 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
De gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp hebben besloten tot een intensieve 
samenwerking met betrekking tot de huidige en nieuwe taken in het sociale domein. In 
januari 2014 is door alle raden het gezamenlijke visiedocument Sociaal Domein vastgesteld. 
In deze visie zijn uitgangspunten geformuleerd, die richting geven aan de ontwikkeling en 
uitvoering van beleid. De hoofdlijnen van deze visie zijn: 
 

• We geloven in en vertrouwen op de eigen kracht van inwoners en hun omgeving. 
• We zetten in op preventie, ondersteuning dichtbij, innovatieve oplossingen en 

middelen  In kwetsbare situaties is er een gemeentelijk maatwerk ‘vangnet’. 
• We zien de transities niet als geïsoleerde taken, maar als een transformatie binnen 

het hele sociaal domein, waarbij we maatschappelijke partners en inwoners uitdagen 
om de transformatie gezamenlijk uit te werken.  

• De gelden vanuit het rijk om de transitie vorm te geven zijn kaderstellend. 
 
Als vervolg hierop is het document ‘Dienstverleningsmodel Sociaal domein’ opgesteld.2 Dit 
document geeft het gewenste toekomstbeeld voor de organisatie en uitvoering van de taken 
in het sociaal domein. Doel van de notitie is een strategische uitwerking van de inrichting van 
het dienstverleningsconcept voor het sociaal domein als geheel. Er wordt ordening en 
structuur aangebracht in alle taken in het sociale domein, zodat de gemeenten als 
beleidsregisseur het speelveld integraal kunnen aansturen. In dit document zijn ook ‘leidende 
principes’ en ‘kernkeuzes’ beschreven voor de inrichting. De voor dit Organisatiekader meest 
relevante zijn: 
 

1. De gemeenten zijn altijd verantwoordelijk voor de beleidsregie.  
2. De uitvoeringsregie wordt zoveel mogelijk in het private domein belegd.  
3. De uitvoering van de voorzieningen wordt in lokaal verband (SWW) georganiseerd 

tenzij er argumenten zijn om bovenlokaal of zelfs landelijk samen te werken. 
 
Het ontwerp voor de inrichting van het sociaal domein wordt ingericht volgens de volgende 
drie-indeling: voor de toegang, in de toegang en na de toegang. In deze delen zijn de taken 
in clusters samengevoegd. In hoofdstuk 3.2 wordt dit toegelicht. 
 
Het spreekt voor zich dat het ‘eindplaatje’ geschetst in dit document nog niet direct op 1 
januari 2015 klaar is. Een systeem dat in een periode van enkele decennia is opgebouwd, 
kan niet in een paar maanden worden omgebogen tot een nieuwe inrichting. Daarom hebben 
we dit model in dit document vertaald naar wat haalbaar is per 1 januari 2015 (hoofdstuk 3). 
 
 
 

2 Het Dienstverleningsmodel wordt gelijktijdig met dit organisatiekader aan de Raad aangeboden. Voor meer 
informatie en uitleg over het model wordt verwezen naar het Dienstverleningsmodel Sociaal domein SWW 
document.  
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Hoofdstuk 2 Schets huidige organisatie Sociaal Domein drie gemeenten 
 
De taken en verantwoordelijkheden die vallen onder het sociale domein zijn op dit moment in 
de 3 SWW gemeenten verschillend georganiseerd: 
 

 Stichtse Vecht Wijdemeren Weesp 

Sociale dienst In eigen beheer In eigen beheer 

Uitbesteed aan 
Hilversum. 

Per 1 januari 2015 
naar het SWW 

verband. 

WMO In eigen beheer In eigen beheer 

Per 1 januari 2014 
geheel in eigen 

beheer. 
(was Hilversum) 

Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG) 

Ondergebracht bij 
Careyn op 

subsidiebasis 

Geen CJG. Wel 
detachering 

medewerker BJZ3 bij 
integrale team werk 
en inkomen, jeugd 

en wmo 

Medewerkers van 
Versa en GGD zijn 
gedetacheerd bij 

gemeente. 
Medewerker BJZ 
geplaatst in de 

toegang.  

Klant contact 
centrum (KCC) 

Eigen KCC, 
voorportaal van 

WMO (informatie, 
advies, afhandeling 

eenvoudige 
aanvragen, 

doorverwijzing) 

Eigen KCC, 
voorportaal van 
WMO en Soza 

(informatie, advies, 
afhandeling 
eenvoudige 
aanvragen, 

doorverwijzing) 

Eigen KCC, nog in 
ontwikkeling. 

Wijkregisseurs 

De wijken en kernen 
worden op het 
fysieke domein 
ondersteund door 
gebiedsregisseurs.   

Geen wijkregisseurs, 
wel voornemen om 
aan te sluiten bij 3 

fysieke punten in de 
kernen (raadsbesluit 
verbinding WWB en 

WMO) 

Geen wijkregisseurs. 

 
 
 
 
 
  

3 BJZ = Bureau Jeugdzorg 

 6/20 
 

                                                



Hoofdstuk 3 Organisatie Sociaal Domein SWW per 1 januari 2015 
 
Hoofdstuk 3 gaat allereerst in op de algemene uitgangspunten van het 
dienstverleningsmodel Sociaal Domein SWW (paragraaf 3.1). Paragraaf 3.2 gaat in op de 
organisatie die vanuit het dienstverleningsmodel is te destilleren, waarbij het uitgangspunt is 
het toewerken naar een centrale uitvoeringsorganisatie voor het sociale domein . In de 
hierna volgende paragrafen gaat het over de inrichting van het Sociale Wijkteam (paragraaf 
3.3), de verbinding met het KCC (paragraaf 3.4) en de benodigde ondersteuning (paragraaf 
3.5). 
 
3.1 Algemene uitgangspunten 
 
De nieuwe visie op het dienstverleningsmodel Sociaal Domein SWW zal in de komende 
jaren vorm krijgen. Per 1 januari 2015 moet er echter al een organisatie staan waarbinnen de 
gedecentraliseerde taken goed opgepakt kunnen worden.  
 
Dit organisatievoorstel gaat in op de situatie die we op 1 januari 2015 gerealiseerd willen 
hebben, waarbij voorgesorteerd wordt op het ideale inrichtingsmodel. 
 
De algemene uitgangspunten voor het organisatievoorstel zijn door de 
gemeentesecretarissen op 20 maart 2014 vastgesteld. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 
 
Bedrijfsvoering algemeen 

1. Alle bedrijfsvoeringfuncties worden centraal georganiseerd, van waaruit alle 
samenwerkingsthema’s worden gefaciliteerd. 

2. Risicomanagement wordt centraal belegd. 
 
Juridisch/organisatorisch 

3. Er is geen sprake van de overdracht van bevoegdheden; er is geen sprake van 
delegatie. 

4. Er is wel sprake van mandaat op het niveau van de uitvoering. 
5. De “bevoegdheidsknip” (ambtelijk versus bestuurlijk) wordt zo hoog mogelijk gelegd, 

doch starten in een groeimodel. 
6. De beleidsregie blijft bij de afzonderlijke gemeenten. 
7. Standaardisatie van werkprocessen en uitvoering. 
8. Op uniforme wijze afdoen van bezwaarschriften en klachten (rechtsbescherming). 
9. Zoveel mogelijk streven naar afstemming in het beleid en afstemmen van de 

regelgeving. 
 
Financieel 

10. Het budgetrecht blijft, vanzelfsprekend, bij de raden van de afzonderlijke gemeenten. 
11. Er wordt gewerkt met een op een elkaar afgestemde P&C-cyclus. 
12. De voor het werk noodzakelijke financiële verordeningen worden op elkaar 

afgestemd. 
 
HRM 

13. Medewerkers en leidinggevenden uit de gemeenten beschikken over vergelijkbare 
competenties, zijn multidisciplinair inzetbaar, zijn flexibel en beschikken over de 
competenties om te kunnen “ontschotten”. 

14. De HRM-beleidskaders en uitvoeringsvoorschriften CAR-UWO van de gemeenten 
gelden onverkort voor de op de verschillende thema’s samenwerkende ambtenaren. 

15. Het Nieuwe Werken (HNW) wordt breed gefaciliteerd. 
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Werkgeverschap 
16. Medewerkers blijven in ambtelijke algemene dienst van de gemeenten als 

rechtspersoon. Bij de juridische uitwerking van de uitvoeringsorganisatie zal hier nog 
specifiek naar worden gekeken. De medewerkers blijven de ambtelijke status 
behouden. 

 
Medezeggenschap 

17. De medezeggenschapskaders van de gemeenten blijven onverkort van toepassing. 
 
Werkprocessen 

18. Het belang van de inwoners is de leidraad voor de werkprocessen. 
 
Informatisering 

19. Eén standaard informatie- en archiefordeningsstructuur die proces- en zaakgericht is, 
gestructureerd volgens de zaaktypencatalogus (ZTC) van GEMMA. 

20. De al eerder vastgestelde ICT inrichtingsprincipes (zie bijlage 1).  
 
Deze opsomming is niet uitputtend, maar geeft de belangrijkste uitgangspunten weer. Deze 
uitgangspunten worden nader uitgewerkt. 
 
3.2 Organisatie 2015 sociaal domein 
 
Het Dienstverleningsmodel gaat uit van een aantal clusters en blokken waarbinnen de taken 
van het sociale domein vallen (zie ook hoofdstuk 1): 
 

 
 
In deze bouwtekening zitten ontwikkelopgaven om tot het nieuwe sociale domein te komen. 
Een ontwikkelopgave in de contacten met inwoners en de organisaties die voor de toegang 
werken en een opgave in de organisaties die na de toegang opereren. De ontwikkelopgaven 
voor en na de toegang is dezelfde, zoals meer inzetten op “samenkracht”, het werken 
volgens het principe  ‘1 huishouden gezin, 1 plan’ en het zoeken naar innovatieve 
oplossingen.  Dit zijn ontwikkelopgaven waar de gemeente wel de beleidsregie oppakt, maar 
niet altijd de uitvoering(sregie). We kunnen dan twee blokken onderscheiden: 

1. Voorveld: Sociale wijkteams en het KCC. 
2. Achterveld: de ondersteunende diensten, zoals beleid, administratie, bezwaar en 

beroep, klachtenbeheer, financiën, inkoop, risicomanagement, analyse en informatie. 
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In de lijn van het dienstverleningsmodel kan dit volgens onderstaand schema worden 
weergegeven. Hierbij is in blauw weergegeven wat de door de gemeenten in 2015 
georganiseerde organisatie onderdelen zijn.  
 

 
 
N.B. In sommige gevallen kan een verwijzer buiten het sociale wijkteam (bijv. huisarts) ook 
direct doorverwijzen naar een maatwerkvoorziening. 
 
3.2.1 Toewerken naar één uitvoeringsorganisatie 
 
Het gewenste eindmodel is beschreven in het Dienstverleningsmodel: 
Met de integrale bouwtekening is ordening en structuur aangebracht in alle taken in het 
sociale domein, zodat de gemeenten als beleidsregisseur het speelveld integraal kunnen 
overzien en aansturen. De taken zijn in de bouwtekening op basis van logische samenhang 
gegroepeerd in clusters. Per cluster zal in principe één organisatie (publiek of privaat) belast 
worden met de uitvoeringsregie.  
 
Dit model is nog niet geheel haalbaar per 1 januari 2015, hier zullen we de komende jaren 
naar toe groeien. Daarom is gekeken naar wat wel haalbaar is per deze datum.  
 
Per 1 januari 2015 is het de doelstelling om de taken waarbij de gemeente de 
uitvoeringsregie of de uitvoering oppakt binnen het sociaal domein per 1 januari 2015 in één 
uitvoeringsorganisatie voor de drie gemeenten onder te brengen. We doen dit heel 
pragmatisch door te kiezen voor één uitvoeringsorganisatie op de drie huidige locaties. 
 
Uitgangspunten die bij dit inrichtingsvoorstel meegenomen worden: 
- Realistisch. 

De tijd die ons rest tot 1 januari is minder dan 6 maanden. Het is van belang dat de 
gekozen organisatievorm daadwerkelijk binnen deze tijd gerealiseerd kan worden. Hierbij 
is het belangrijk om rekening te houden met wat haalbaar is op het gebied van 
Informatisering en Automatisering (I&A) en ook op het gebied van personeelszaken 
P&O). 

- Zo eenvoudig mogelijk. 
Het korte tijdsbestek noopt ons tot het maken van keuzes om te zoeken naar zo 
eenvoudig mogelijke oplossingen. 

- Bestaande gemeentelijke taken / organisaties: voorlopig houden zoals het is. 
Binnen de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie zien we voor 2015 nog veel taken die in 
de uiteindelijke visie meer op afstand geplaatst worden, zoals de reïntegratieactiviteiten. 
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In deze eerste fase blijven de gemeenten deze taken zelf uitvoeren, maar wel volgens 
dezelfde I&A infrastructuur en afstemming  over de werkzaamheden. 

- Nieuwe taken / organisaties (mn. sociale wijkteams): uniform. 
De nieuwe taken die opgepakt worden, zullen direct op gelijke wijze ingericht worden. 
Het sociale wijkteam is een essentieel onderdeel om de nieuwe taken en de 
bijbehorende bezuinigingen op te kunnen pakken en wordt direct uniform opgepakt voor 
SWW. Dus dezelfde manier van werken voor alle 3 de gemeenten.  
Het uniform oppakken is ook van belang omdat het gezien de korte tijd onmogelijk is om 
deze taken binnen drie verschillende organisaties op te zetten en goed te ondersteunen 
op het gebied van I&A. 

 
In dit document hanteren we voor deze organisatie de werknaam: “Uitvoeringsorganisatie 
Sociaal Domein SWW”. 
 
3.3 Sociale Wijkteams 
 

Algemene visie Sociale Wijkteam 
In december 2013 is de visie op de toegang tot het sociaal domein in de raden van de drie 
gemeenten vastgesteld. De Sociale Wijkteams spelen een belangrijke rol in deze visie. 
 
De inwoners worden centraal gesteld. Zij moeten de regie over het eigen leven kunnen 
voeren. De inwoner en zijn omgeving zijn zelf eigenaar van het probleem en ook primair 
verantwoordelijk voor het realiseren van een oplossing. Ondersteuning en op eigen kracht 
participeren zijn de nieuwe richtsnoeren. Overigens blijkt uit onderzoek dat het ruim 80% van 
de inwoners goed gaat en dat deze groep inwoners (jong en oud) goed in staat is om zelf 
ondersteuning te regelen. Deze groep van inwoners kan rekenen op de reguliere 
ondersteuning door gemeenten en zal niet een beroep hoeven doen op de Sociale 
Wijkteams.  
 
Niet alle inwoners zijn in staat om de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Voor die 
inwoners organiseren wij daarom ondersteuning op maat. Het Sociaal Wijkteam is daarbij 
een team van professionals dat eerst en vooral de inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers 
versterkt in de eigen kracht. Wanneer inwoners ondersteuning nodig hebben die niet binnen 
dit netwerk geleverd kan worden, is het Sociale Wijkteam in principe de toegang tot alle 
maatwerkvoorzieningen binnen het Sociaal Domein.  
 
De SWW gemeenten gaan in een participatief traject met de betrokken inwoners en 
organisaties in de wijken/gebieden de Sociale Wijkteams verder vorm geven. In de bijlage 
Sociale Wijkteams is opgenomen hoe een sociaal wijkteam er uit zou kunnen zien. Dit model 
zal worden besproken met en getoetst bij betrokkenen in de wijk. 
 

 
3.4 Verbinding met het Klant contact centrum (KCC) 
 
3.4.1 Huidige visie Kant contact centrum  
De KCC’s zijn de eerste toegang voor de gemeentelijke dienstverlening en alle vragen via de 
volgende kanalen komen hier binnen: 

- Telefonisch 
- Digitaal (digitale formulieren van de website) 
- E-mail.  
 

Het KCC werkt volgens het principe dat zij zoveel mogelijk via het door de inwoner gekozen 
kanaal direct antwoord geven. Hiernaast is de doelstelling om, bij eenvoudige vragen, zoveel 
mogelijk mensen direct te helpen, dus zonder tussenkomst van het sociale wijkteam.  
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Om goed toegerust te zijn op de nieuwe taken binnen het KCC, worden de medewerkers in 
de tweede helft van dit jaar getraind en ontwikkeld. Het gaat dan niet alleen om verbreding 
van de inhoudelijke kennis, maar ook om vaardigheden als goed luisteren, doorvragen en de 
vraag analyseren. Waar nodig zal de formatie moeten worden uitgebreid. 
 
3.4.2 Wat doet het KCC binnen het sociaal domein 
Het KCC is voor het Sociaal Domein van belang, want veel mensen zoeken via internet en 
telefonisch naar een antwoord op hun vraag. Het KCC is dus naast de Sociale Wijkteams de 
plek voor het onderdeel adviseren en informeren van inwoners en het afhandelen van de 
eenvoudige aanvragen. Het KCC is één van de kanalen voor het sociale domein. Naast dit 
kanaal zijn er ook andere toegangen, bijvoorbeeld via de huisartsen of scholen. Deze 
professionals zullen veelal direct contact leggen met de Sociale Wijkteams.  
 
De KCC’s: 

- geven informatie en advies,  
- beoordelen de aanvraag (als het een eenvoudige zaak is, kunnen zij direct 

afhandelen, anders verwijzen ze door naar de Sociale Wijkteams of de specialisten) 
- Maken en monitoren van terugbelnotities 
- Metingen van bijvoorbeeld klanttevredenheid of doorlooptijden. 
 

Steeds meer komen er ook mogelijkheden om digitaal mensen door te geleiden naar 
oplossingen in het vrijwillige circuit. In januari 2015 zal een basis oplossing ontwikkeld zijn 
om de weg naar het vrijwillige circuit te ontdekken.  
 
Doordat de KCC’s op deze manier de Sociale Wijkteams ondersteunen, kunnen de 
medewerkers van de Sociale Wijkteams zich meer richten op hun kerntaak: aanwezig zijn in 
de wijken.  
 
3.4.3 Organisatie KCC verbinden met het sociaal domein 
Het principe van ‘1 antwoord en 1 ingang,’ betekent niet dat de keuze wordt gemaakt om 
voor het sociale domein een eigen ingang te maken, maar dat deze binnen de huidige 
gemeentelijke website en binnen de huidige KCC-structuur moet gaan werken. 
 
3.5 Centrale Afdeling Ondersteuning  
 
De drie gemeenten gaan een gezamenlijke ondersteuningsafdeling Sociaal Domein 
inrichten, om zo optimaal rendement te kunnen halen uit de samenwerking. Bij deze afdeling 
worden ondergebracht: 

- Beleid  
- Administratie en klantbeheer 
- Ambtelijke advisering met betrekking tot Bezwaar en Beroep4 
- Klachtenbeheer 
- Inkoop5 
- Onderzoek en statistiek. 

 
Binnen Beleid  wordt gewerkt aan de ontwikkeling van strategisch beleid. Hierbij wordt de 
doorontwikkeling gemaakt naar beleidsregie. Verder worden binnen deze afdeling  
werkprocessen ontwikkeld, wordt de informatie voor het KCC up to date gehouden, zorgt het 
team dat het Sociale Wijkteam zich continu ontwikkelt en leert van elkaar.  
 

4 De behandeling van de bezwaarschriften gebeurt door de afzonderlijke gemeenten. Wellicht wordt in de toekomst besloten tot 
het instellen van een gezamenlijke adviescommissie.  
5 Centrale inkoop zal mogelijk in de toekomst breder worden getrokken dan alleen het Sociale Domein.  
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Verder is een team van inkoopregisseurs actief om de maatwerkvoorzieningen te 
organiseren. Hierbij worden ook de voorliggende voorzieningen (van grote instellingen) 
meegenomen, zoals maatschappelijk werk, die volledig binnen het sociaal domein vallen. 
Ook het continu met aanbieders in gesprek zijn om ontwikkelingen in het sociaal domein af 
te stemmen is onderdeel van het werk.  Het ambtelijk opdrachtgeverschap is binnen deze 
beleidsafdeling belegd.  
 
Om efficiencyvoordeel te organiseren worden de uitvoerende taken zoals Administratie en 
klantbeheer, Onderzoek en Statistiek, Klachten en Bezwaar & Beroep centraal uitgevoerd.  
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Hoofdstuk 4 Organisatieopgave  
 
4.1 Personeel 
 
Uitgangspunt is een vergaande samenwerking in het SWW verband op het Sociale Domein 
door het opzetten van een Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein SWW.  
 
De Sociale Wijkteams worden uniform opgezet onder aansturing van de 
Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein SWW. Hieronder vallen de medewerkers van het 
wijkteam en de specialistische medewerkers die dicht tegen het wijkteam opereren en 
ingevlogen worden voor advies. De andere medewerkers binnen het Sociaal Domein, (grof 
gezegd: de afdelingen die niet direct klantcontact hebben), worden samengevoegd tot een 
Centrale Afdeling Ondersteuning.  
 
De hoofdstructuur voor de uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein SWW ziet er per 1 januari 
2015 als volgt uit: 

 
De Sociale Wijkteams opereren zelfstandig onder aansturing van een manager. Omdat het 
kleine,  compacte teams zijn, gaan we er vooralsnog van uit dat er geen teamleiders nodig 
zijn om deze teams aan te sturen.  Als bij de uitwerking van dit Organisatiekader blijkt dat de 
span of control te groot is zal hierop worden teruggekomen. 
 
Door de nieuwe werkwijze en organisatie verandert de huidige organisatiestructuur van de 
drie gemeenten ingrijpend en ook de werkzaamheden van veel medewerkers zullen 
veranderen. Dit is aangemerkt als een ontwikkeling, die richting medewerkers zorgvuldig 
ingezet moet worden.  
 
4.2 Informatie- en automatiseringsinfrastructuur (I&A) 
 
Door het opzetten van een gezamenlijke I&A  infrastructuur voor het Sociale Domein SWW 
zijn grote voordelen te behalen. 
 

Directeur Sociaal 
Domein 

Manager Sociale Wijkteams  (SWT) 
- 10 SWT’s 

- specialisten 
 

Manager Centrale afdeling Ondersteuning 
- Administratie 
- Klantbeheer 

- Bezwaar en Beroep 
- Klachten 

- Beleid 
- Onderzoek en statistiek 

- Inkoop. 
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Ten eerste op het gebied van inrichting van de systemen. De infrastructuren van de drie 
afzonderlijke gemeenten hoeven niet apart heringericht te worden, maar dit kan in één keer 
op één gezamenlijke plek. Dit levert een aanzienlijk financieel voordeel op. 
 
Ook door het inrichten van één gezamenlijke website voor het Sociale Domein (ook 
bereikbaar via de gemeentelijke website van de drie gemeenten met een link), bereiken we 
efficiencyvoordeel. Het opzetten van een gezamenlijke website is voordeliger dan het 
opzetten/aanpassen van drie websites.  
 
Voorts zal een vierde voordeel worden behaald door de werkprocessen op een zelfde manier 
in te richten voor de drie gemeenten.  
 
4.3 Financiële administratie 
 
Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten forse budgetten uitgekeerd om de 
nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Deze nieuwe budgetten worden ondergebracht in één 
financiële administratie. Voordeel hiervan is dat de administratie slechts één keer (in plaats 
van drie keer) (her)ingericht hoeft te worden, waardoor een efficiencyvoordeel wordt bereikt. 
Bovendien kunnen de budgetten dan meer overzichtelijk en efficiënt beheerd worden. 
Vanzelfsprekend is er afzonderlijk inzicht voor elke gemeente in deze administratie, zowel 
van de budgetten als de feitelijke uitgaven. Ook zal elke gemeenten haar eigen financiële 
verantwoording kunnen afleggen. De budgetverantwoordelijkheid van de drie gemeenten 
afzonderlijk blijft gehandhaafd.  
 
4.4 Verbinding met bedrijfsvoering (P&C en Risicomanagement) 
 
De decentralisaties vragen bijzondere aandacht op het terrein van planning & control en 
risicomanagement. Nieuwe taken, een grotendeels onbekende markt, nieuwe risico’s en 
onzekerheid over de inhoud en financiën vereisen beheersing rondom de transities.  
Om deze bijzondere aandacht te borgen wordt een unit ingericht, die vooralsnog 
rechtstreeks onder de programmadirecteur regionale samenwerking zal opereren. 
Deze unit zal de noodzakelijke bevoegdheden krijgen om doorzettingskracht te hebben, 
zodat ook actieve sturing en bijsturing mogelijk is. Er zal ook een bestuurlijke verbinding 
komen naar de afzonderlijke colleges, waardoor deze zich goed kunnen verantwoorden naar 
de gemeenteraden. 
 
Hoofdtaken Unit P&C/risicomanagement: 
- Kaderstelling p&c en risicobeleid voor het Sociaal Domein; 
- Het aansturen en opstellen van de p&c producten gericht op de financiële rapportage 

(begroting, berap, jaarrekening); 
- Het aansturen en opstellen van risicorapportages en daarbij benodigde 

beheersmaatregelen met als speerpunten: 
• Berekening van de noodzakelijke risicoreserve(s); 
• Inzicht in de financiële gevolgen, scenario-analyses en een gedegen onderbouwing 

voor de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen, de risicobuffer; 
• Inzicht in de mate van impact op de kritische succesfactoren;  
• Inzicht in de belangrijkste risico's, volledigheid en samenstelling van het risicoprofiel 

en de ontwikkeling in het risicoprofiel; 
• Inzicht in de belangrijkste restrisico's van de gemeenten op het gebied van 

decentralisaties en de effectiviteit van iedere maatregel; 
• Inzicht in benodigde beheersmaatregelen en wijze van aansturing en verantwoording. 
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In de toekomst is er het idee om binnen het SWW samenwerkingsverband één afdeling 
bedrijfsvoering in te richten. Deze afdeling bedrijfsvoering zal diensten kunnen leveren aan 
de uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst SWW.  
 
4.5 Huisvesting 
 
Sociale Wijkteams: 
De Sociale Wijkteams zullen vanaf 1 januari 2015 operationeel zijn In de jaren daarna 
worden de wijkteams verder ontwikkeld (groeimodel).  
De medewerkers van het Sociale Wijkteam werken mobiel in de wijk, voeren 
‘keukentafelgesprekken’ en onderhouden het netwerk met de maatschappelijke partners. Er 
wordt uitdrukkelijk niet voor gekozen om locaties in te richten waar open inloopspreekuren 
zijn. De praktijk met bijvoorbeeld de voormalige service-punten in Stichtse Vecht (Breukelen 
en Loenen) leert dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt en bovendien past niet bij het 
uitgangspunt ‘vraaggerichte dienstverlening in plaats van aanbodgerichte dienstverlening.’ 
 
De medewerkers van het Sociale Wijkteam sluiten aan bij initiatieven in de wijk om zodoende 
het netwerk te verbreden en hun zichtbaarheid in de wijk vergroten. Bijvoorbeeld door 
bijeenkomsten van wijkverenigingen te bezoeken. 
 
Ondersteuning: 
Om optimaal voordeel te kunnen behalen uit de samenwerking is het nodig om deze 
ondersteuningsonderdelen (volledig of in delen) op termijn op één locatie te huisvesten. Dit is 
een ingrijpende verandering, die gevolgen heeft voor werkplek van medewerkers en 
benutting van de huidige huisvesting. 
Daarom zal deze wijziging niet per 1 januari 2015 direct doorgevoerd worden, maar in de 
loop van 2015. Doordat we werken vanuit een gezamenlijke I&A architectuur is het mogelijk 
om plaatsonafhankelijk te werken. Vanuit de 3 locaties kan ingelogd worden op een 
gezamenlijk netwerk, waardoor de werkzaamheden door kunnen gaan zonder dat deze 
medewerkers op één plek zijn gehuisvest.  
 
De gevolgen voor de huisvesting zullen betrokken worden bij de huisvestingsplannen van de 
drie gemeenten.  
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Hoofdstuk 5 Financiering Uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein SWW 
 
5.1 Algemeen 
 
De uitvoering van de nieuwe verantwoordelijkheden betekent voor gemeenten zowel een 
transitie als een transformatie. De transitie omvat het incorporeren van nieuwe 
verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie en de transformatie is gericht op 
een nieuwe manier van werken. Dit geldt ook voor de gemeentelijke financiën. De 
decentralisaties brengen veel nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, waardoor de 
begroting fors groeit. Tegelijkertijd gaan de decentralisaties gepaard met een korting op de 
budgetten. Dit alles bij elkaar vergt een intensieve betrokkenheid en samenwerking binnen 
de gemeentelijke organisatie van de deskundigen op de inhoudelijke beleidsterreinen en de 
deskundigen op het gebied van financiën. 
 
In de mei circulaire 2014 verwachten we definitieve zekerheid over de omvang van de 
budgetten. Vooralsnog gaan we uit van de volgende voorlopige cijfers: 
 
 
 Huidige omvang 

cliëntenbestand 
SWW 

Verwachtte 
toename 
omvang 
cliëntenbestand 
SWW per 1 
januari 2015. 

Beschikbaar 
budget per 1 
januari 2015 (*) 

Totaal 

Awbz 0 880 € 14.984.557,- 8.498.177 (SV) 
    3.123.315 (WM) 
    3.363.065 

(Weesp) 
Jeugd 0 2740 € 15.772.909,- 10.621.905 (SV) 
    2.463.851 (WM) 
    2.687.154 

(Weesp) 
Participatiewet 1457 35 € 7.416.043,- 4.957.298 (SV) 

1.009.542 (WM) 
1.449.203 (W) 

     
     
     
 
(*) voorlopige cijfers, op basis van informatie van december 2013. In de meicirculaire 2014 
worden de definitieve bedragen verwacht.  
 
5.2  Formatie per 1 januari 2015 

Met ingang van 1 januari 2015 krijgen we te maken met uitbreiding van de doelgroep en 
nieuwe taken. Dit rechtvaardigt een uitbreiding van de (vooral uitvoerende) formatie 
(consulenten), maar ook de Centrale Afdeling Ondersteuning krijgt te maken met een 
uitbreiding van taken. Bovendien zal de andere manier van werken in de Sociale Wijkteams 
zeker de eerste jaren tijdsintensiever zijn. Het thuisbezoeken van de cliënten kost meer tijd 
dan het spreken in de spreekkamers en ook het opzetten van netwerk van sociale partners 
kost tijd. Naar verwachting zullen deze inspanningen na ca. 3 jaar leiden tot een besparing in 
benodigde capaciteit (groeimodel). Anderzijds verwachten we door de samenwerking SWW 
een efficiencyvoordeel, wat weer leidt tot een minder grote uitbreiding van de formatie.  
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De benodigde formatie per 1 januari 2015 wordt berekend rekening houdend met 
bovenstaande factoren. Deze formatie zal worden verwerkt in een uitwerkingssvoorstel, 
waarin oa. is opgenomen de personele begroting, basisfunctieboek, proces werving & 
selectie etc. Het uitwerkingsvoorstel zal aan de 3 colleges ter besluitvorming zal worden 
voorgelegd.  
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Hoofdstuk 6 Planning uitvoeringsorganisatie Sociaal domein SWW  
 
We hebben te maken met een uiterst krappe planning. Daarom brengen we focus aan en 
stellen we prioriteiten. We beperken ons tot het hoogstnoodzakelijke dat opgepakt moet 
worden om de uitvoeringsorganisatie op 1 januari 2015 gereed te laten zijn voor de nieuwe 
taken. Dit is een behoorlijke klus, die veel van de medewerkers vraagt.  
 
Hieronder zijn de belangrijkste planningen (I&A en P&O) voor de opzet van de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie opgenomen. Het is een ambitieuze, maar ook een haalbare planning. 
Hierbij gaan we er wel van uit dat in de raad van juni (Wijdemeren en Weesp) en juli 
(Stichtse Vecht) definitieve besluitvorming over deze notitie plaatsvindt. Verder uitstel leidt 
wel tot problemen met grote risico’s. Het is dan niet meer mogelijk de nieuwe 
uitvoeringsorganisatie tijdig in te richten.  
 
6.1 Planning Informatie en automatisering 
 
6.1.1 Doel 
 
Op 1 januari 2015 staat er op het gebied van I&A: 
- Er is een gezamenlijke infrastructuur I&A opgezet, zodat de dienstverlening aan de 

inwoners van de drie gemeenten op dezelfde manier georganiseerd wordt. Het gaat dan 
voornamelijk om de specifieke applicaties voor Jeugd, Awbz/Wmo en Participatiewet, 
maar ook ondersteunende applicaties voor bijvoorbeeld de website, financiën en het 
KCC. 

- Overnemen van de digitale gegevens van hulpverlenende en gecertificeerde instellingen 
die zorg voor jeugd bieden (zgn. BIJ/GIJS) en opzetten berichtenverkeer jeugdhulp 
(CORV, uitwisseling gegevens tussen partijen in de justitiële jeugdketen waaronder 
gemeenten). 

- Overnemen van digitale gegevens van huidige betrokken organisaties Awbz (zoals CAK, 
CIZ, zorgkantoren). 

- Klantcontactsysteem. 
- Website, met de functies: 

o Informatie 
o Digitale formulieren 
o Matching informele hulpverlening (online marktplaats om zorgvraag en 

vrijwilligersaanbod te matchen). 
- Bestuurs- en managementinfo en statistiek. 
- Inrichten mobiele werkplekken Sociale Wijkteams (laptops of tablets). 

 
6.1.2 Planning 
 

1. Inventarisatiefase: februari – medio mei 2014 
inventariseren huidige I&A infrastructuur van de 3 gemeenten 

2. Ontwerpfase: medio mei - medio juli 2015 
bepalen van de inrichting per 1 januari 2015 

3. Inkoop: medio juli 2014 – september 2014 
4. Implementatie, inclusief training gebruikers: september 2014 – december 2014 
5. Operationeel: 2 januari 2015 
6. Nazorg: januari tot en met april 2015 
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6.1.3 Conclusie planning I&A 
Het management en de gemeentesecretarissen schatten in dat dit een haalbare planning is.  
 
6.2 Planning P&O 
 
6.2.1 Doel 
De voorbereidingen zijn er op gericht om de uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2015 
bemensd te laten zijn. Dat betekent dat er vanuit de huidige situatie van de drie 
uitvoeringsorganisatie een slag gemaakt moet worden naar de nieuwe situatie per 1 januari 
2015: bemensing van de Sociale Wijkteams en inrichting van de Centrale Afdeling 
Ondersteuning.  
 
6.2.2 Planning plaatsing  
Dit wordt beschreven in het uitwerkingsvoorstel, zie ook 5.4, dat aan de colleges ter 
besluitvorming wordt voorgelegd.  
 
6.2.3 Conclusie planning P&O 
Het management en de gemeentesecretarissen schatten in dat dit een haalbare planning is.  
 
6.3 Planning Opleidingen en trainingen 
Medewerkers zullen getraind en ontwikkeld moeten worden op de nieuwe taken en 
vaardigheden. Momenteel volgen medewerkers hiervoor al incidenteel trainingen. Vanaf 
september 2014 zal een intensief gezamenlijk trainings- en ontwikkeltraject worden 
aangeboden, rekening houdend met de nieuwe functiebeschrijvingen en competenties.  
 
6.4 Planning opzetten Sociale Wijkteams 
Nadat de raden akkoord zijn gegaan met dit organisatiekader, kunnen de Sociale Wijkteams 
ingericht worden. Vooruitlopend op deze besluitvorming vinden al wel verkennende 
gesprekken plaats met de mogelijke deelnemers van de Sociale Wijkteams, zoals de 
welzijnsinstellingen, het CJG en de vrijwilligersorganisaties.  
 

1. Verkennende workshops met de mogelijke deelnemers van de Sociale Wijkteams: 
mei en juni 2014 
Doel van deze workshops: gezamenlijk ontwerpen inrichting van de teams,  
intentieverklaring, opstellen uitgangspunten van de samenwerking, praktische 
werkafspraken maken, behoeften mbt. ICT inventariseren, etc.  

2. Gezamenlijke intentieverklaring deelnemers Sociale Wijkteams: begin oktober 2014. 
3. Inrichting Sociale Wijkteams: oktober - december 2014.  

 
6.4.1 Planning Financiën 
Financiële processen binnen de drie gemeenten vertonen overeenkomsten. Dit schept 
mogelijkheden om voor dit onderdeel van de bedrijfsvoering de samenwerking aan te gaan 
teneinde de uniformiteit te vergroten, de kwetsbaarheid te verminderen, de kwaliteit verder te 
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verhogen en de uniformiteit te vergroten waardoor de werkzaamheden op efficiënte wijze 
kunnen worden uitgevoerd.  
 
Voor het opzetten van een gezamenlijke administratie voor het sociaal domein zijn een 
aantal fases te onderscheiden. Dit zijn: 
1. Een eenvoudige projectadministratie van de voorbereidingskosten (en opbrengsten); 
2. Een (tijdelijke) gezamenlijke financiële administratie bij één van de drie gemeenten; 
3. Een volledig ingerichte gezamenlijke administratie in SWW verband. 
 
Deze stapsgewijze aanpak betreffende het sociaal domein is nodig om de fases die 
komende jaren worden voorzien te kunnen overbruggen. Deze fases zijn; 
2014 Einddoel: de decentralisaties zijn voorbereid 
2015-2017 Einddoel: de decentralisaties zijn geïmplementeerd 
2018 en verder Einddoel: de decentralisaties zijn geïntegreerd 
 
Wat is haalbaar op 1 januari 2015? 
Het is haalbaar om op 1 januari 2015 een ‘extra bedrijf’ aan te maken en in te richten bij één 
van de drie gemeenten, waardoor een gezamenlijke financiële administratie gevoerd kan 
worden. In deze administratie, welke in Stichtse vecht zal worden gevoerd, worden alle 
gemeenschappelijke uitgaven en inkomsten verantwoord. Bij de uitwerking hiervan zal 
ernaar worden bestreeft om naast de financiele administratie ook de uitkeringsadministraties 
te bundelen (zoals op onderdelen in Weesp en Wijdemeren al het geval is). In de 
operationele uitwerkingsnota zal eea duidelijk worden gemaakt. 
De verrekening van de kosten vindt plaats via de vastgestelde verdeelsleutels: Stichtse 
Vecht 51%, Weesp 23% en Wijdemeren 26% of eventueel later vastgestelde gewijzigde 
percentages. 
 
6.5 Planning Inkoop 

1. Inventarisatiefase: januari – medio mei 2014 
2. Oriënterende gesprekken met aanbieders: medio mei – juli 2014 
3. Bestek van eisen formuleren: medio mei – augustus 2014 
4. Aanbestedingen en contractering: augustus – december 2014.  
5. Nazorg en evaluatie: heel 2015.  
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