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CONCEPT 

 

Inleiding 
Medio 2014 is gezamenlijk met de gemeenten Wijdemeren en Weesp een integraal 
dienstverleningsmodel voor het sociaal domein ingericht. Dit model is in juli 2014 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Het dienstverleningsmodel geeft op hoofdlijnen een visie op de 
dienstverlening aan de burgers, de rol van de (contract)partners en uiteraard de rol van de 
gemeente. Het dienstverleningsmodel geeft op onderdelen een totaal andere kijk op de materie dan 
de (destijds) geldende praktijk. Om het dienstverleningsmodel in de praktijk werkend te krijgen is een 
nadere uitwerking in de vorm van een tactisch plan een vereiste. Dit zou oorspronkelijk in nauwe 
samenwerking gebeuren met genoemde gemeenten. Echter na de gemeenteraadsverkiezingen heeft 
de gemeente Wijdemeren andere keuzes gemaakt waar het gaat om de samenwerking. Uiteindelijk is 
besloten dat de samenwerking vanaf 2018 formeel beëindigd wordt. 

Wij hebben het gezamenlijke dienstverleningsmodel en de inmiddels genomen acties grondig tegen 
het licht gehouden en komen tot de conclusie dat het dienstverleningsmodel voor de gemeente 
Stichtse Vecht goed toepasbaar is. Wel is op onderdelen een nuancering op zijn plaats. Omdat de 
overdracht van taken vanuit het Rijk inmiddels heeft plaatsgevonden, hebben we verder ook de 
nodige praktische ervaringen opgedaan. De tijd is nu derhalve rijp verder door te pakken en 
gestructureerd vorm en inhoud te geven aan het dienstverleningsmodel. Het vastgestelde 
dienstverleningsmodel hebben wij ter informatie als bijlage bij dit stuk gevoegd. 

In dit document geven wij een korte samenvatting van het dienstverleningsmodel en inzicht in de te 
nemen besluiten voor een succesvolle transformatie in het sociaal domein. Een herijking van het 
dienstverleningsmodel door de Gemeenteraad wordt niet noodzakelijk geacht. Wel is het cruciaal dat 
het College instemt met de feitelijke transformatie die we nu inzetten op basis van het 
dienstverleningsmodel. 

Hoofdlijnen dienstverleningsmodel 
Het dienstverleningsmodel is tot stand gekomen met inachtneming van de volgende kernwaarden en 
leidende principes: 

 

Afbeelding 1 Kernwaarden en leidende principes 

3 
 



CONCEPT 

 

De essentie van het dienstverleningsmodel is dat voorzieningen zo laagdrempelig als mogelijk en 
dicht bij de burger worden aangeboden met als doel kleine problemen snel, efficiënt en effectief aan 
te pakken. Individueel maatwerk wordt na onderzoek door de toegang ingezet. Alle partners in het 
model werken samen en maken gebruik van elkaars kennis en kunde waarbij dubbelingen worden 
voorkomen. De gemeente voert de eindregie op de te realiseren doelstellingen. Met inachtneming 
van genoemde uitgangspunten ziet de “bouwtekening” van het integraal sociaal domein er als volgt 
uit: 

 
Afbeelding 2 Bouwtekening sociaal domein 

De achterliggende gedachte van de bouwtekening is dat taken die in clusters zijn samengebracht 
onder aansturing van één of een beperkt aantal partner(s) vallen. Elk cluster in de bouwtekening 
heeft zijn eigen specialisme, waarbij alle clusters samen werken aan de te realiseren doelstellingen. 
Wij onderkennen dat niet alle benodigde partijen direct aangestuurd kunnen worden. Zo is er een 
bestaande markt met aanbieders, zijn er functies in de wijk en ketenpartners zoal het (voortgezet) 
onderwijs, woningcorporaties en het UWV die weliswaar cruciaal zijn voor de te realiseren doelen, 
maar waar geen directe sturingsmogelijkheid is omdat er bijvoorbeeld geen directe geldstroom 
aanwezig is. In de bouwtekening is dat inzichtelijk gemaakt door die clusters met een stippellijn te 
omcirkelen. 

Wij zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de resultaten in het sociaal domein. Dat betekent 
echter niet dat alle taken ook feitelijk door de gemeente zelf moeten worden uitgevoerd. Om die 
reden is het regiebegrip geïntroduceerd, waarbij gesteld is dat de gemeente zich concentreert op de 
beleidsregierol1. De uitvoeringsregie en de uitvoering worden zo veel als mogelijk elders belegd, 
waarbij tegelijkertijd onderkend wordt dat dat niet voor alle clusters opportuun is. Doel van de 
uitvoeringsregie is: de professional is aan zet en de gemeente faciliteert optimaal. 

De integraliteit wordt o.a. bevorderd door uitwisseling van kennis en kunde door alle spelers in de 
keten. De professionals zullen elkaar moeten opzoeken voor het beste resultaat, ook om 
dubbelingen te voorkomen. Bij het vormgeven van de toegang wordt onderkend dat specialistische 
kennis nodig is voor het toekennen van de juiste voorziening. In geval van multi problematiek werkt 
men in de toegang samen om te komen tot een integraal besluit. Voor de jeugd wordt onderkend dat 
de gemeente de toegang tot de jeugdvoorzieningen niet volledig in eigen hand heeft. Zo hebben 

1 Voor een nadere toelichting op de gehanteerde regiebegrippen verwijzen wij u naar bijlage 1. 
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(huis)artsen en justitie een eigen verantwoordelijkheid voor het inzetten van deze voorzieningen. In 
het vervolg van deze notitie gaan we in op de praktische uitwerking van het dienstverleningsmodel, 
de wenselijke aanpassingen en de besluiten die daarvoor nodig zijn.  

Toelichting Transformatieplan 
De veranderopgave 
De veranderopgave is groot, zowel voor de gemeente zelf als voor de partijen in het veld. 
Onderstaand gaan wij eerst in op de generieke veranderopgave en daarna op de impact voor elk van 
de clusters. Onderkend wordt dat een zorgvuldig traject noodzakelijk is waarbij zowel de uitvoerende 
partijen als de gemeente zelf de nodige voorbereidings- en ontwikkeltijd moet worden gegund. De 
ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel. 
 
Generieke veranderopgave 
De gemeente heeft door de 3 decentralisaties met ingang van 2015 een brede verantwoordelijkheid 
in het sociaal domein gekregen. Het deel van de Participatiewet en de Wmo dat voor 2015 al bij de 
gemeente was belegd werd grotendeels door de gemeente zelf uitgevoerd. De gedecentraliseerde 
taken in de Wmo en de Jeugdwet zijn voor de gemeente nieuw. Dat betekent dat de 
ontwikkelopgave binnen de gemeente divers is. In onderstaand overzicht zijn de generieke 
uitdagingen om te komen tot een optimaal werkend dienstverleningsmodel samengevat. 

Belangrijkste generieke veranderopgave 
Van Naar 

Uitvoering(sregie) Beleidsregie  
Onoverzichtelijk aantal contractpartijen bij de 
gemeente 

Overzichtelijk aantal uitvoeringsregisseurs. 

Schotten in de financiering gericht op input Ontschotte financiering gericht op resultaat 
Aanbodgericht Vraaggericht op maat 
Leunen op de overheid Eigen kracht van de burger 
Verkokerde organisatie Integraliteit van beleid en uitvoering 
Diversiteit aan ICT ondersteuning ICT op maat met informatie-uitwisseling 
 

In het implementatietraject dat we nu starten worden concrete acties benoemd die nodig zijn om de 
eindsituatie te realiseren en worden realistische invoeringstermijnen benoemd. Om bijvoorbeeld te 
komen tot een overzichtelijk aantal uitvoeringsregisseurs zoeken we naar geschikte partijen, worden 
de voorwaarden van de beleidsopdracht geformuleerd en wordt de beleidsregierol binnen de 
gemeente belegd en gefaciliteerd. Pas dan kan een realistisch invoeringstijdstip worden bepaald. 

Beslispunt 1 
Instemmen met de hiervoor genoemde aangegeven veranderopgave. 

 

Veranderopgave per cluster 
Onderstaand geven wij per cluster een korte samenvatting van de belangrijkste veranderopgave. Bij 
bepaalde clusters liggen bestuurlijke vraagstukken. Bij deze clusters geven wij aan hoe deze keuzes in 
de strategie ingepast kunnen worden en welke aandachtspunten daarbij gelden. 

Signalering 
Het is van groot belang dat de gemeente zicht heeft op signalen over onveilige situaties voor 
inwoners en/of hun omgeving en dat vervolgacties snel en adequaat kunnen worden ingezet. 
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Daarom is in het dienstverleningsmodel besloten om alle taken die daarbij horen samen te brengen 
in één cluster. Onderstaand is de belangrijkste veranderopgave kort beschreven. De uitdaging voor 
het bestuur ligt vooral op het betrekken van de diverse (huidige) spelers bij het proces van het 
smeden tot één geheel. 

Belangrijkste veranderopgave binnen het cluster signalering 
Van Naar 

Verschillende meldpunten Eén meldpunt 
Melding en crisishulp/opvang apart Samenvoegen melding en crisishulp/opvang 
Geen regie gemeente Beleidsregie gemeente 
Geen overzicht professionals binnen signalering Overzicht professionals binnen signalering 
Coördinatie op verschillende niveaus Coördinatie op één (nader te bepalen) bovenlokaal 

niveau 
Beperkte lokale ontsluiting Lokale ontsluiting 
 

Beslispunt 2 
Instemmen met het zoveel mogelijk bijeen brengen van de signaleringspunten. 

 

Ondersteuning 
Het cluster ondersteuning richt zich op het leveren van producten en diensten aan inwoners met als 
doel de zelfredzaamheid te bevorderen. De producten en diensten worden gekenmerkt door een 
“standaardmatig” karakter. Voorbeelden zijn: hulpmiddelen (Wmo), Hulp in de huishouding en 
woningaanpassingen. Het cluster is op dit moment achter de toegang geplaatst. In lijn met de 
kernwaarden en leidende principes is het de ambitie dit cluster op termijn “voor de toegang” 
plaatsen.  
 

Belangrijkste veranderopgave binnen het cluster ondersteuning 
Van Naar 

Individuele maatwerkvoorzieningen na toegang door 
de gemeente 

Eigen kracht van de burger via eigen inkoop op de 
markt, desnoods ondersteund met een financiële 
ondersteuning. Dat laatste verloopt via de toegang. 

Invulling soort voorziening door de gemeente Eigen verantwoordelijkheid van de inwoner 
Inkooprelatie met zorgverlener ligt bij de gemeente, 
inwoner ontvangt zorg in natura 

Inkooprelatie met zorgverlener ligt bij de inwoner 

 
Het merendeel van de voorzieningen wordt momenteel geleverd door private partijen waarmee de 
gemeente contracten heeft. Het past in de huidige ontwikkelingen en het is in lijn met het 
dienstverleningsmodel de eigen kracht van de burger zo veel mogelijk aan te spreken en te 
ondersteunen. Dat betekent dat niet de overheid, maar de burger de contractpartner is. Daarbij 
wordt onderkend dat burgers daarbij een financiële ondersteuning nodig kunnen hebben. 
Onderzocht moet worden welke mogelijkheden daartoe zijn. In den lande wordt al volop 
geëxperimenteerd met bijvoorbeeld dienstencheques.  

De eerste stap in de veranderopgave moet zijn: bezien op welke wijze en met ingang van wanneer 
het verantwoord is om de taken in dit cluster voor de toegang te plaatsen en op welke wijze de 
gemeente dan haar rol wenst in te vullen gericht op de facilitering van de inwoner en de borging van 
de kwaliteit van de geleverde zorg. Een belangrijk aandachtspunt in dit verband is de  
schuldhulpverlening. Deze taak wordt momenteel door de gemeente met eigen personeel 
uitgevoerd. Bezien moet worden hoe hiermee in de toekomst omgegaan wordt. 
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Beslispunt 3 
Instemmen met de beweging de ondersteunende taken zo veel als mogelijk in het voorveld te 
beleggen en daarbij gebruik te maken van de diensten en producten die in de markt beschikbaar zijn. 

Preventie en welzijn 
In de Nota Voorveld, die in Q1 2017 in de raad wordt besproken, wordt dit punt verder uitgewerkt. 
Laagdrempelig en vroegtijdig inzetten van zorg en ondersteuning is een van de pijlers van dit cluster, 
naast participatie en welzijn.  Het is de bedoeling om de uitvoeringsregie en de uitvoering in dit 
cluster extern te beleggen zonder dat de keuzevrijheid in het gedrang komt. In de onderstaande 
tabel is de belangrijkste veranderopgave kort beschreven. Hier ligt een uitdaging voor het bestuur 
voor de positionering van het sociaal wijkteam. Het takenpakket van het sociaal wijkteam omvat 
zowel taken in dit cluster als in de toegang. Na de beschrijving van de veranderopgave van de 
toegang gaan we nader in op de positionering van het sociaal wijkteam. 

Belangrijkste veranderopgave binnen het cluster Preventie en Welzijn 
Van Naar 

Meerdere contractpartners op basis van inkoop of 
subsidie 

Uitvoeringsregie extern beleggen met toegepaste 
financieringssystematiek 

Gemeente als uitvoeringsregisseur Beleidsregie door de gemeente 
Sturen op input zoals subsidie Sturen op resultaat 
Lichte zorg in sociaal wijkteam Lichte zorg in preventie en welzijn 
 

Beslispunt 4 
Instemmen met de beweging zoveel mogelijk preventie samen met participatie (werk en inkomen) 
en welzijn in het voorveld te organiseren. En zo de burgerkracht en de samenleving van Stichtse 
Vecht te verstevigen. In afwijking van de uitgangspunten uit de visie voor de korte termijn nog te 
kiezen de uitvoeringsregie en een deel van de uitvoering door de gemeente zelf ter hand te nemen. 

 

Toegang 
De integrale toegang is verantwoordelijk voor een juiste indicatiestelling en doorverwijzing naar 
specialistische uitvoerders in het achterveld op basis van een beoordeling van de eigen kracht van de 
klant en diens competenties en beperkingen. De integrale toegang is wat dat betreft de “spil” van het 
dienstverleningsmodel. Zoals eerder aangegeven functioneert de toegang onafhankelijk van de 
andere spelers in het veld. 

Belangrijkste veranderopgave binnen het cluster toegang 
Van Naar 

Afzonderlijke teams Participatie, Jeugd, Wmo en 
SWT 

Integraal team toegang 

Onvolledig en versnipperd gebruik van ICT 
oplossingen 

Integrale ICT ondersteuning voor integrale 
benadering van de vraag 

Onduidelijkheid over taak en rol SWT in toegang Duidelijkheid over taak en rol SWT in toegang 

Nog geen cohesie in voorveld vanuit gemeente Oppakken rol aanbrengen cohesie in voorveld 
 
De kerntaak van de integrale toegang is het toekennen van individuele maatwerkvoorzieningen en 
het uitvoeren van het (specialistisch) onderzoek dat daarvoor nodig is. Individuele 
maatwerkvoorzieningen worden door een zorgverlener ‘achter de toegang’ uitgevoerd en worden 
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uitsluitend ingezet na een beschikking (burger) en opdracht (aan uitvoerder) van de gemeente. In de 
volgende paragraaf over de positionering van het Sociaal Wijkteam lichten we dat verder toe. 

Beslispunt 5 
Instemmen met de beweging te komen tot een integrale toegang voor het sociaal domein in lijn met 
de uitgangspunten in de visie. 

 

Positionering Sociaal Wijkteam 
Op dit moment fungeert binnen de gemeente het sociaal wijkteam. Dit team kenmerkt zich door: 

• De personele samenstelling. Het team bestaat uit ambtelijk personeel, ingehuurde krachten 
en partners die zorg verlenen in opdracht van de gemeente. 

• De organisatie. Het sociaal wijkteam vormt onderdeel van de organisatie van de gemeente 
en wordt aangestuurd door teamleider(s) van de gemeente. 

• Het takenpakket. Het takenpakket van de het sociaal wijkteam is hybride en bestaat uit het 
verlenen van lichte vormen van zorg, toegang tot individuele maatwerkvoorzieningen en 
bevorderen van cohesie in de wijkfuncties. 

In lijn met de strategie en de huidige inzichten is het versterken en positioneren van het sociaal 
wijkteam in het sociaal domein een belangrijk aandachtspunt. De kerntaken van het sociaal wijkteam 
zijn: het versterken van de burgerkracht, het bevorderen van de cohesie in de wijk en het 
laagdrempelig verlenen van lichte vormen van zorg. Deze taken liggen in het voorveld en hebben een 
groot raakvlak met het cluster preventie en welzijn. We zetten daarom in op het integraal vormgeven 
van het sociaal wijkteam en het cluster preventie en welzijn. Want het meer en steviger inzetten op 
preventie en welzijn, heeft op termijn tot gevolg dat het gebruik van zorg- en 
maatwerkvoorzieningen afneemt. Dit is één van de leidende principes van het 
dienstverleningsmodel. Het sociaal wijkteam behoudt haar huidige toegangstaken. Dat betekent dat 
het sociaal wijkteam toegang kan verlenen tot alle lichte vormen van zorg waarvoor geen beschikking 
noodzakelijk wordt geacht. Deze zijn in het voorveld beschikbaar en kunnen gericht worden ingezet 
naar aanleiding van de ‘keukentafelgesprekken’. Bij het toekennen van de individuele 
maatwerkvoorzieningen wordt nauw samengewerkt met de toegang waar indien nodig specialistisch 
onderzoek wordt uitgevoerd en advies wordt gegeven over de in te zetten maatwerktrajecten. 

Beslispunt 6 
Verstevigen van de rol van het Sociaal Wijkteam (SWT) in het voorveld. Daarbij hoort: 
- het duidelijk definiëren van de taakverdeling tussen welzijn en preventie en de toegang 
- uitwerking van het takenpakket van het sociaal wijkteam 

 

Beheer sociaal domein 
Het cluster bestaat uit drie onderdelen: administratie, klantbeheer backoffice en business control. 
Het cluster wordt (evenals nu het geval is) door de gemeente uitgevoerd. Het cluster wordt integraal 
voor het sociaal domein vormgegeven. Er zijn voor dit cluster geen belangrijke bestuurlijke 
discussiepunten. De veranderopgave is in de onderstaande tabel samengevat. 

Belangrijkste veranderopgave binnen het cluster beheer sociaal domein 
Administratie en klantbeheer 

Van Naar 
Afdelingen administratie en klantbeheer per Integrale afdelingen administratie en klantbeheer 
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Belangrijkste veranderopgave binnen het cluster beheer sociaal domein 
Administratie en klantbeheer 

Van Naar 
decentralisatie 
Losstaande software toepassingen Integrale of gekoppelde software toepassingen 
Specialisten op onderdelen Breed inzetbare medewerkers 
Operationele gegevensregistratie Registratie o.b.v. info- en sturingsbehoefte 
Processen en systemen niet (altijd) ingericht op 
nieuwe wetgeving 

Processen en systemen inrichten op nieuwe 
wetgeving 

Rechtmatigheidsborging per decentralisatie door 
gemeente zelf 

Integrale borging rechtmatigheid met betrokkenheid 
van de gehele keten 

Business Control 
Geen zicht op informatiebehoefte Zicht op informatiebehoefte 
Geen eigenaarschap informatiebehoefte Eigenaarschap informatiebehoefte bij management 

Geen heldere doelen en normen en informatievraag Heldere doelen en normen en informatievraag 

Weinig tot geen duiding op-, en sturing van 
resultaten door verantwoordelijke clusters 

Informatie duiden, verantwoording afleggen en 
aanspreken op resultaten. 

Geen dataverzameling beleidseffectiviteit Dataverzameling beleidseffectiviteit 

Geen (meerjaren) prognose klantstromen en 
resultaten op basis van beleid 

(Meerjaren) prognose klantstromen en resultaten op 
basis van beleid 

 

Beslispunt 7 
Instemmen met de doorontwikkeling en samenvoeging van de beheertaken voor het sociaal domein, 
tot het cluster beheer sociaal domein bestaande uit Administratie en klantbeheer plus Business 
Control, conform het dienstverleningsmodel. 

 
Arbeidsontwikkeling 
Het cluster arbeidsontwikkeling heeft de opdracht inwoners uit de doelgroep van de Participatiewet 
met arbeidsvermogen te ontwikkelen naar werk. In het verleden was er een diversiteit aan 
inkomensvoorzieningen, met elk hun eigenheid. Bestaande rechten worden gerespecteerd. De 
veranderopgave voor dit cluster is primair het samenbrengen van de kennis en kunde over deze 
doelgroep om arbeidsontwikkeling gericht op het benutten van het potentieel aan competenties van 
de inwoners vorm te geven. De overige onderdelen van de veranderopgave zijn daarvan een 
resultaat: een zo hoog mogelijke loonwaarde (economische zelfredzaamheid) realiseren op een 
reguliere arbeidsplaats (inclusiviteit). In de onderstaande tabel is een samenvatting van de 
veranderopgave opgenomen. 

Belangrijkste veranderopgave binnen het cluster arbeidsontwikkeling 
Van Naar 

Focus op producten en diensten en bestaande 
“instituties” 

Focus op arbeidsontwikkeling van de inwoners. 

Lage benutting van de loonwaarde Benutten van aanwezige loonwaarde 

Exclusief Inclusief 
Uitvoering (P-wet excl. voormalige Wsw) Beleidsregie 
Sturing op input/subsidie SW Sturing op resultaten (loonwaarde, ontwikkeling, 

inclusief, uitstroom etc.) 
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Een belangrijk bestuurlijk aandachtspunt is de positionering van Pauw. Omdat dit ook effect heeft op 
werkgeversdienstverlening wordt dat cluster eerst behandeld voordat op dit aandachtspunt wordt 
ingegaan. 
 
Beslispunt 8 
Instemmen met de integrale benadering van de arbeidsontwikkeling voor de doelgroep van de 
Participatiewet met als belangrijkste randvoorwaarden: inclusiviteit, optimaliseren uitstroom en 
realiseren van loonwaarde. 
 
Werkgeversdienstverlening 
Werkgeversdienstverlening is de aanjager van het model. Het zorgt voor een vertaling van de vraag 
van werkgevers naar het juiste aanbod. Het eerder genoemde cluster “arbeidsontwikkeling” zorgt 
voor opleiding / begeleiding vanuit die vraag. De Toegang indiceert de doelgroep op de vraag van 
werkgevers. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

 
Afbeelding 4 werking model P-wet 
 
De veranderopgave voor dit cluster ligt in lijn met die van arbeidsontwikkeling. 
Werkgeversdienstverlening richt zich op de werkgeverszijde. 
 

Belangrijkste veranderopgave binnen het cluster werkgeversdienstverlening 
Van Naar 

Versnipperde werkgeversbenadering voor de 
doelgroep van de Participatiewet 

Eén werkgeversbenadering voor de 
Participatiewetdoelgroep 

Acquisitie gericht op reguliere banen Acquisitie gericht op arrangementen voor 
ontwikkeling van de brede doelgroep middels 
betaalde arbeid 

Beperkte bovenlokale samenwerking Bovenlokale samenwerking  bij 
werkgeversdienstverlening 

Werkgeversdienstverlening samen met 
arbeidsontwikkeling 

Werkgeversdienstverlening en arbeidsontwikkeling 
apart 

Geen helder zicht op doelstellingen en 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt 

Helder zicht op de doelstellingen en mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt 

Nog geen sturing op realisatie van arrangementen 
voor plaatsing van de doelgroep 

Sturing op realisatie van arrangementen voor 
plaatsing van de doelgroep conform een vooraf 
afgesproken taakstelling 

TOEGANG ARBEIDSONTWIKKELING WERKGEVERSDIENST-
VERLENING

VRAAG

VRAAG

VRAAG

Geeft input in termen van competenties en ontwikkelpotentie geredeneerd vanuit 
de vraag van werkgevers

INWONERS

INWONERS

INWONERS

Taken:
• Toets op competenties
• LW-indicatie
• Onafhankelijke opdracht

Taken:
• Voert opdracht uit
• Realiseren uitstroom
• Realiseren LW
• Inclusief

Taken:
• Haalt vraag op uit de 

markt
• Zorgt voor plaatsing
• Regelt arrangementen
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Beslispunt 9 
Instemmen met de doorontwikkeling van werkgeversdienstverlening conform het 
dienstverleningsmodel. 

Impact discussie Pauw 
Het uitwerkingsplan richt zich op de noodzakelijke ontwikkeling en beweging om de in de visie 
benoemde doelstellingen voor de doelgroep te realiseren. Daarbij wordt niet ingegaan op specifieke 
juridische entiteiten. De belangrijkste doelstellingen voortvloeiend uit het dienstverleningsmodel 
zijn: 

• Integrale benadering van de doelgroep waarvoor arbeidsontwikkeling aan de orde is. 
• Bevorderen van economische zelfredzaamheid via het realiseren van loonwaarde, zo veel als 

mogelijk bij reguliere werkgevers. 
• Werkgeversdienstverlening is aanjager van het model, in die zin dat de vraag uit de markt 

bepalend is voor de arbeidsontwikkeling. 

Momenteel wordt regionaal een discussie gevoerd omtrent de positionering van Pauw-bedrijven. De 
hiervoor benoemde doelstellingen zijn cruciaal binnen de ontwikkelopdracht voor de partij(en) die 
invulling geven aan deze clusters. Ongeacht de juridische structuur en de afspraken met de andere 
deelnemende gemeenten. 

Beslispunt 10 
Ongeacht de juridische structuur zorgdragen voor een juiste opdrachtformulering aan Pauw. 

 

Maatschappelijke participatie en plaatsing 
De diensten van dit cluster richten zich op de Participatiewetdoelgroep die in principe (nog) niet voor 
arbeidsontwikkeling in aanmerking komt. De trajecten bestaan uit het verrichten van activiteiten met 
maatschappelijk nut. Het bepalen van de scheidslijn tussen werk en maatschappelijke activiteiten is 
een belangrijk aandachtspunt. Nauwe samenwerking met de partners in het sociaal domein is 
gewenst omdat de plaatsingsmogelijkheden te vinden zijn in de lokale samenleving of aanvullend op 
de zorgverlening achter de toegang. 

Belangrijkste veranderopgave binnen het cluster maatschappelijke participatie en plaatsing 
Van Naar 

Geen gestructureerde inzet en beleid op de 
doelgroep 

Inzet en beleid op de doelgroep 

Geen netwerk voor plaatsing Netwerk voor plaatsing opbouwen 
 

De investering van middelen in deze doelgroep levert rendement op o.a. de volgende gebieden: 

• Persoonlijke groei inwoners in de doelgroep; 
• Doorgroei op termijn naar betaald werk, ook voor statushouders, waardoor op 

uitkeringskosten kan worden bespaard; 
• Toegevoegde waarde voor de zorg aan overige inwoners in het sociaal domein. 

Via het integraal doorrekenen van klant- en geldstromen moet worden bezien of en in hoeverre 
genoemde maatschappelijke rendementen de investering in geld waard zijn. 
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Beslispunt 11 
Instemmen met het vorm en inhoud geven van dit cluster conform het dienstverleningsmodel. 
Daaraan voorafgaand onderzoeken hoe de doelgroepen “arbeidsontwikkeling”, “beschut” en 
“maatschappelijke participatie” zich tot elkaar verhouden. 

Begeleiding en jeugdzorg 
De geleverde zorg kenmerkt zich door “een ontwikkelopdracht met maatwerk”. De rol van de 
specialist bij de inhoudelijke vormgeving is groot. De achterliggende gedachte van de bouwtekening 
is dat taken die in clusters zijn samengebracht onder aansturing van één of een beperkt aantal 
partner(s) vallen. De veranderopgave is zowel voor de gemeente als voor de zorgverleners groot. In 
de onderstaande tabel hebben wij de belangrijkste aspecten van de veranderopgave genoemd. 

Belangrijkste veranderopgave binnen het cluster begeleiding en jeugdzorg 
Van Naar 

Gemeente als uitvoeringsregisseur Gemeente als beleidsregisseur 
250 uitvoerders Beperkt aantal uitvoeringsregisseurs 
Sturen op productie Sturen op effecten en innovatieve oplossingen 
Wmo en jeugd apart Uitvoeringsregie Wmo en Jeugd integreren 
Geen prikkel voor minder zorg bij 
zorgaanbieders 

Prikkel voor innovatie en inzet goedkopere 
algemeen toegankelijke voorzieningen 

 
Bij de veranderopgave signaleren wij de volgende aandachtspunten: 

• Beleidsinvloed borgen via de beleidsregierol van de gemeente; 
• Diversiteit en keuzevrijheid borgen via het contract met de uitvoeringsregisseur; 
• Borgen van innovatie en kansen voor niche spelers is gewenst. 

Bij de generieke veranderopgave gaven wij al aan dat het verleggen van de uitvoeringsregie van de 
gemeente naar een externe uitvoeringsregisseur een belangrijk onderdeel is. Voor dit cluster is het 
zoeken naar een geschikte uitvoeringsregisseur de belangrijkste actie voor de korte termijn. Pas 
nadat een geschikte partij gevonden is kan het implementatietraject verder worden doorgezet en 
kan een verantwoorde keuze worden gemaakt voor de wijze en het tijdstip van overdracht van de 
uitvoeringsregie. 

Beslispunt 12 
Instemmen met de beweging voor dit cluster in lijn met het dienstverleningsmodel. Hiervoor is een 
marktconsultatie nodig met als doel te verkennen hoe de mogelijke partners tegen deze rol 
aankijken. 

 

Wonen 
Dit cluster is als een apart cluster achter de toegang geplaatst. De rol van de gemeente in dit cluster 
is: het uitoefenen van (bestuurlijke) invloed op partners zoals woningcorporaties om te zorgen dat er 
voldoende woonaanbod is in de wijken. Om die reden wordt voorgesteld dit cluster te verplaatsen 
naar het voorveld. De zorgvormen zijn en blijven uiteraard ondergebracht in het cluster begeleiding 
en jeugdzorg.  
 
Beslispunt 13 
Instemmen met het verplaatsen van dit cluster naar ‘ketenpartners”. 
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Maatregel 
Hier vinden taken plaats in het beleidsveld jeugd bij een onveilige gezinssituatie en/of na het begaan 
van een strafbaar feit. Deze voorzieningen behoren tot het “gedwongen kader” in de Jeugdwet. De 
toegang tot deze taken wordt door justitie bepaald. Centraal in het uitvoeren van deze taken staan 
landelijk georganiseerde instellingen zoals de reclassering. Deze partijen bepalen hun eigen beleid en 
uitvoering. De beleidsvrijheid van de gemeente wordt hierdoor beperkt. De gemeente zal via 
bestuurlijk overleg moeten proberen afstemming te hebben met deze instanties. 

Belangrijkste veranderopgave binnen het cluster maatregel 
Van Naar 

Geen zicht op activiteiten en geldstromen Zicht op activiteiten en geldstromen 
Geen zicht op aanpak en afstemming in 
multiproblemgevallen 

Zicht op aanpak en afstemming in 
multiproblemgevallen 

Geen zicht op sturingsmogelijkheden voor kosten en 
resultaten 

Zicht op sturingsmogelijkheden voor kosten en 
resultaten 

 

Beslispunt 14 
Instemmen met de inrichting van dit cluster conform het dienstverleningsmodel. 

 

Vervoer 
Wij willen de “vervoersbewegingen” binnen de gemeente zo veel mogelijk optimaliseren door deze 
integraal te bezien. In eerste instantie onderzoeken we daartoe wat er mogelijk is en of dit 
verbetering oplevert voor de effectiviteit en/of efficiency van de dienstverlening aan de inwoners. 
Aandachtspunten daarbij zijn verder: aansluiting bij het al lopende provinciaal onderzoek, de 
mogelijkheden gebruik te maken van het regulier openbaar vervoer en de initiatieven van inwoners 
zelf. 

Beslispunt 15 
Instemmen met het initiëren van een onderzoek te komen tot een integrale benadering van de 
vervoersbeweging binnen de gemeente. 

 

Afsluiting 
Door in te stemmen met de implementatie van het dienstverleningsmodel conform de in dit 
document geformuleerde uitgangspunt kunnen we als gemeente de dienstverlening aan de burgers 
verbeteren, het voorveld versterken en de organisatie en financiering op het juiste niveau borgen. 
Daarbij wordt tegelijkertijd invulling gegeven aan de aandachtspunten die voortvloeien uit het 
Rekenkameronderzoek in dit kader.  
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Bijlage 1: Regievoering 
Het is essentieel dat de gemeente de regierol pakt in het sociaal domein. De gemeente heeft immers 
de verantwoordelijkheid voor de zorg aan haar burgers en draagt daar ook de financiële 
verantwoordelijkheid voor. Dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft voor de invulling van 
haar rol en de wijze van uitvoering van de wet, betekent niet dat zij deze ook feitelijk zelf uit moet 
voeren. Het is juist van belang diverse taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein goed te 
beleggen, daar waar de randvoorwaarden voor een succesvolle invulling het beste zijn (denk aan 
competenties, volume, synergie en dergelijke). Daar hoort een duidelijke visie op de invulling van de 
regierol en de uitvoerende taken bij. 

In de onderstaande afbeelding hebben wij een regiemodel weergegeven. Hieruit blijkt welke 
regierollen er zijn en welke taken en verantwoordelijkheden daar bij passen. Op basis van dit model 
kan een duidelijke afbakening van ieders rol gemaakt worden. 

 
Afbeelding 3: Zicht op regierol 

Zeker is dat de gemeente de beleidsregie heeft. Zij is immers eindverantwoordelijk voor de 
uitvoering van de wet en legt hierover verantwoording af aan het Rijk. Voor het beleggen van de 
uitvoeringsregie zijn verschillende oplossingen mogelijk die weloverwogen op basis van een goed 
beeld van het speelveld en de competenties van de spelers daarin gekozen moeten worden. 

Als gekozen wordt voor de gemeente als beleidsregisseur, zal het contractmanagement goed 
ontwikkeld moeten worden. Sturen op doelen en eindresultaat is daarbij essentieel. Het gevolg is dat 
de uitvoeringsregie en de uitvoering aan derden wordt overgelaten. Door de uitvoeringsregie en de 
uitvoering te combineren kan het aantal inkoopcontracten beperkt worden. Met de keuze voor de rol 
als beleidsregisseur plaatst de gemeente zich als het ware ‘boven’ de partijen. 

Indien gekozen wordt voor de uitvoeringsregie al dan niet gecombineerd met de feitelijke uitvoering, 
stelt dat andere eisen aan de ambtelijke organisatie. De gemeente plaatst zich dan meer tussen 
‘vraag’ en ‘aanbod’. Een weloverwogen keuze is essentieel.  

15-11-2016 
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