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De opgave 

 

Met ingang van januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor 

meer taken op het gebied van jeugdhulp, de Wmo en werk. Met deze 

decentralisatie wordt niet alleen een transitie van taken maar ook een 

transformatie van het sociaal domein beoogd. De manier waarop we nu 

ondersteuning bieden aan inwoners past niet meer bij de huidige 

samenleving en is op den duur ook financieel niet houdbaar. Gemeenten 

moeten zorgen dat er efficiënter gewerkt gaat worden zonder dat dit ten 

kosten gaat van de kwaliteit van de ondersteuning aan mensen. De 

gemeente Leiderdorp werkt met het oog op deze decentralisaties nauw 

samen met de gemeenten binnen Holland Rijnland en in het bijzonder 

Leiden. Gezamenlijk hebben zij een visie op het sociaal domein 

ontwikkeld.  

 

De meeste inwoners participeren optimaal naar eigen vermogen in de 

samenleving en nemen hiervoor de verantwoordelijkheid: op eigen kracht. 

Op sommige momenten lukt het niet zonder hulp en dan is ondersteuning 

of begeleiding nodig. Deze ondersteuning moet aansluiten bij wat mensen 

nodig hebben en binnen de beschikbare middelen passen. Ondersteuning 

is gericht op het hervinden of versterken wat mensen zélf kunnen. In 

eerste instantie wordt ingezet op ondersteuning in het gezin en het sociale 

netwerk rondom mensen. Wanneer dit  onvoldoende beschikbaar is 

worden professionals of de gemeente ingezet. Dit geldt voor alle terreinen 

binnen de decentralisaties: de weg naar werk of maatschappelijke 

activering, zorg en welzijn of jeugdhulp.  

 

Deze veranderingen in het sociale domein kunnen gemeenten alleen in 

gezamenlijkheid met inwoners, cliënten en professionals realiseren. Door 

samen te werken willen we toegroeien naar een nieuwe inrichting van het 

sociaal domein. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en we in 

kunnen spelen op veranderingen in de toekomst. Om vorm te geven aan 

een nieuw sociaal domein worden inwoners, cliënten en professionals van 

Leiderdorp daarom steeds actief betrokken bij het beleid. Communicatie-

instrumenten en participatiemiddelen moeten flexibel zijn en het doel is om 

hiermee meer te bieden dan de mogelijkheid tot het reageren op de 

plannen. Meedenken, meedoen en meebeslissen waar mogelijk is het 

uitgangspunt.  

 

We zijn samen verantwoordelijk voor 

betaalbare ondersteuning 
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Communicatiedoelstellingen 

 

Het sociale domein in onze gemeente krijgt de komende jaren met veel 

veranderingen te maken. De relatie tussen de overheid en de inwoners 

gaat veranderen. De rol van de gemeente wordt minder bepalend, meer op 

afstand van de inwoners en tegelijkertijd dichterbij als partner van 

uitvoerende organisaties. Transparantie, participatie, gezamenlijkheid en 

gedeelde verantwoordelijkheid zijn sleutelwoorden om dit te bereiken. We 

zetten in op een hervorming van het sociale domein zoals voorgesteld in 

de notitie Toekomst van het Sociale Domein1. Dit communicatieplan 

ondersteunt hierin met de volgende – met elkaar samenhangende – 

doelstellingen:  

 

1. Acceptatie verkrijgen/draagvlak creëren Draagvlak creëren is een 

belangrijk element bij het verkrijgen van acceptatie en het nemen van 

besluiten voor toekomstige veranderingen (de transformatie). Draagvlak 

wordt verkregen door het informeren en laten meedenken van 

betrokkenen, participeren. De communicatie moet op deze aspecten 

gericht zijn. Bij participatie kiezen we niet alleen voor de vertrouwde en 

                                                      

1 Deze notitie is in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden gemaakt. Corsanummer 

formele vormen. Maar worden er ook informele en interactieve middelen 

ingezet. Het IBO-protocol dient hierbij als uitgangspunt.  

2. Gedragsbeïnvloeding  Een belangrijk onderdeel bij het bereiken van de 

transformatie van het sociale domein is een veranderde houding bij de 

betrokken partijen. Van inwoner (meer vanuit eigen kracht), via instelling 

(meer ondersteunend en faciliterend) tot gemeente (meer loslaten). Door 

samen te werken, transparant te zijn over de afwegingen waar we voor 

staan en mensen mee te laten denken, hopen we hen te stimuleren op een 

andere manier tegen ondersteuning en eigen verantwoordelijkheid aan te 

kijken.  

3. Vraaggericht werken: zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften in de 

samenleving doen we door inwoners, cliënten maar ook bijvoorbeeld 

maatschappelijke organisaties en raad in een vroeg stadium te betrekken 

bij het ontwikkelen van beleid. Het doel is gezamenlijk richting geven. 

Daarbij is het stellen van kaders belangrijk: waar is invloed mogelijk en 

welke zaken liggen (wettelijk) vast.  

4. Het tussentijds toetsen van gemaakte stappen Eenmaal op weg willen 

we tussentijds kunnen toetsen of de ingeslagen richting aansluit bij de 

behoeften van de doelgroepen en het beoogde eindresultaat. Zo kunnen 

we bijsturen waar nodig.  
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Communicatieaanpak  

Bij het opstellen van de communicatieaanpak dient de interactieve 

beleidsontwikkeling van Leiderdorp als uitgangspunt. Ten eerste is de 

afweging gemaakt of een interactief traject gewenst is. Er is sprake van 

nieuw beleid, een transformatie van de samenleving die iedereen aangaat 

(veel deelnemers). Daarnaast zijn de verschillende betrokken partijen van 

groot belang bij het uitvoeren van het nieuwe beleid. Verder hebben zij de 

kennis en ervaring vanuit de praktijk om inhoudelijke bijdragen te leveren 

aan de herinrichting van het sociale domein. Bovendien wil de gemeente 

Leiderdorp zelf het voorbeeld stellen in de toekomstige 

‘participatiemaatschappij’ en dit uitdragen door inwoners, cliënten en 

professionals in een vroeg stadium te betrekken bij het ontwikkelen van 

nieuw beleid.  

Het communicatievoorstel heeft betrekking op de voorbereidingsfase van 

de decentralisaties, de periode voor 1 januari 2015. Een onzekere factor in 

het proces van de decentralisaties is dat informatie regelmatig tussentijds 

wijzigt door landelijke besluitvorming en veranderende 

wetgevingsvoorstellen. We weten als gemeente zelf niet precies wat 

wanneer op ons afkomt. Een onderdeel van de communicatieaanpak is 

daar voortdurend en proactief op in te spelen. De mate van participatie 

wordt in verschillende stadia opnieuw bekeken en hangt nauw samen met 

de informatie die in verschillende fases van het traject voorhanden is.  

Het betrekken van partners is niet nieuw. We hebben in de loop der jaren 

goede contacten opgebouwd binnen het sociale domein. Deze contacten 

zijn in de voorbereiding van het visiedocument Toekomst van het Sociale 

Domein betrokken geweest. Volgend op de visie, in voorbereiding naar 1 

januari 2015 liggen er verschillende ‘dilemma’s’ voor, richtingen die we 

moeten gaan bepalen. Dit doen we samen met organisaties, cliënten en 

inwoners.   

 BETROKKENHEID 

INFORMEREN: partijen worden actief geïnformeerd maar spelen geen actieve rol 

in het project. 

RAADPLEGEN: partijen worden door de gemeente betrokken op punten waar 

inhoudelijke inbreng gewenst is.  

ADVISEREN: partijen worden door de gemeente betrokken voor inhoudelijke 

inbreng. De gemeente verbindt zich aan de uitkomsten, maar kan gemotiveerd 

afwijken in besluitvorming.  

CO-PRODUCEREN: partijen bepalen samen met de gemeente de agenda. Zij 

participeren actief in de ontwikkeling van het beleid (pilots, werkgroepen, 

platformbijeenkomsten). De gemeente verbindt zich aan de uitkomsten.  

MEEBESLISSEN: deze partijen hebben binnen vooraf gestelde voorwaarden 

zeer sterke invloed op / hakken knopen door m.b.t. het beleid of de uitvoering 

daarvan.  
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Doelgroepen, belangen en invloed 

 

1. Inwoners Leiderdorp: met de meeste inwoners in onze gemeente 

gaat het goed. Zij redden zich en weten de weg als ze hulp nodig hebben. 

Daarnaast spelen alle inwoners een rol in het veranderende domein. Als zij 

geen cliënt zijn, zijn zij wél vrijwilliger, mantelzorger, familie of -minder 

formeel- buurman, buurvrouw, vriend of vriendin die een helpende hand 

biedt of kan bieden aan iemand in zijn /haar omgeving. Willen we de 

herinrichting van het sociale domein tot een succes maken, zijn de 

inwoners in hun verschillende formele en informele rollen van essentieel 

belang. Dit is het idee van een participatiesamenleving. 

2. Cliënten (en mantelzorgers): zij staan centraal in het nieuwe stelsel en 

zijn de gebruikers ervan. Zij willen toegang tot goede en passende zorg, 

ondersteuning of begeleiding tegen een betaalbare prijs. Daarbij willen zij 

niet steeds ‘van het kastje naar de muur gestuurd worden’, maar zo snel 

mogelijk door zo min mogelijk verschillende  ondersteund worden. We 

gaan ervan uit dat mensen de regie over hun leven hebben en houden. En 

dat mensen, of mensen om hen heen, zelf ideeën hebben over wat goede 

zorg voor hen is (maatwerk). Het is belangrijk te weten wat er bij hen 

speelt (horen). Om een goed beeld te kunnen vormen en eventueel een 

adviesrol te kunnen hebben moeten zij goed geïnformeerd worden over de 

gevolgen van het voorgenomen beleid. Het is belangrijk dat feiten goed 

gecommuniceerd worden, daarbij moet ook aandacht zijn voor wettelijke 

taken/verplichtingen waar geen invloed op kan worden uitgeoefend. Met in 

het bijzonder aandacht voor verandering in wetgeving van zaken die 

eerder een recht waren en straks niet meer. In contact met cliënten en 

mantelzorgers moet er ruimte zijn voor emoties die meespelen.  

3. Samenwerkingspartners: de (niet-gemeentelijke) uitvoerders van taken 

in het sociale domein en de overige spelers in het maatschappelijke veld 

(zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, buurtverenigingen, 

zorgverzekeraars, huisartsen, politie, werkgevers, re-integratiebedrijven, 

scholen, maar ook vrijwilligersorganisaties). Zij hebben de kennis en 

ervaring uit de praktijk en kunnen een waardevolle rol spelen in de 

transformatie. Zij hebben zorgen dat dit niet meer kan vanwege de 

bezuinigingen. Goede informatievoorziening om draagvlak te creëren is 

van belang. Deze organisaties en mensen zijn onderdeel van het huidige 

systeem en zullen een belangrijke verandering moeten bewerkstellingen 
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om meer vanuit de eigen kracht van de cliënt te werken. Bij organisaties 

en instellingen speelt bovendien het belang van zelfbehoud: organisaties 

zijn bang straks geen rol te spelen in de uitvoering van het beleid. Er is 

sprake van profilering en concurrentie.  

4. De gemeenteraad: De gemeenteraad gaat over de inhoudelijke en 

financiële kaders en is eindverantwoordelijk. Hij ziet er – ook in de 

toekomst – op toe dat de gemeente haar wettelijke taken uitvoert. De raad 

wil een bezuiniging realiseren maar vindt de kwaliteit, de laagdrempelige 

toegang en passende ondersteuning op de drie terreinen voor inwoners 

belangrijk. Zij hechten aan een lokale uitstraling maar zien de meerwaarde 

van (sub)regionale samenwerking op organisatorisch en financieel gebied. 

De raad realiseert zich enerzijds dat het nodig is verantwoordelijkheid bij 

de professionals neer te leggen. Anderzijds maken zij zich zorgen over de 

financiële gevolgen: hoe gaan we monitoren en sturen en hoe houden we 

voldoende grip om de verantwoordelijkheid van de gemeente waar te 

kunnen maken?  

.  

   

5. Bestuurlijke organisatie: het college van Burgemeester en 

Wethouders is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. Het 

bestuur wil geïnformeerd worden met als doel te kunnen beslissen. En 

moet mét een bezuiniging zorgdragen voor een kwalitatief goede zorg, 

ondersteuning en begeleiding zo dicht mogelijk bij de burgers. Een lokale 

uitstraling mét ruimte voor regionale samenwerking. Het college wil dat 

inwoners van Leiderdorp dichtbij huis geholpen worden en dat 

verschillende instanties binnen de drie kolommen dezelfde werkwijze 

hanteren.  

6. Ambtelijke organisatie: de decentralisaties raken ook een groot 

deel van de gemeentelijke organisatie. Medewerkers moeten geïnformeerd 

worden over de ontwikkelingen op de aangrenzende beleidsterreinen om 

te kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. In de uitvoering zullen er ook 

zaken veranderen denk aan nieuwe werkwijzen, nieuwe werkplekken en 

nieuwe of veranderende functies en nieuwe of andere taken. Medewerkers 

willen goed geïnformeerd worden en zij willen meedenken over hun 

toekomstige werkzaamheden. De organisatie is zelf ook onderdeel van de 

herinrichting van het sociale domein. 
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Fase2 Doelgroep Participatie- 

niveau 

Communicatiedoel Middel Acties Uitvoering Tijdspad 

Ontwerpfase Inwoners 

Leiderdorp 

(extern) 

Informeren Kennis / draagvlak GAH 
 
Website 

 

Planning maken 
 
Teksten aanleveren 
 

Suzanne 

Projectleiders 

Q4 2013 

Ontwerpfase Cliënten en 

mantelzorgers 

(extern) 

Raadplegen 

 

Draagvlak / acceptatie creëren. 

Gedragsverandering bewerkstelligen 

Gemeente aan Huis 
 
Website 
 
Wijkoverleggen 

 

Planning maken 
 
Tekst aanleveren 
 
Afspraak 
wijkregisseur 
 

  

Suzanne 

Projectleiders 

Marleen / 

Suzanne 

 

Q4 2013 

                                                      

2 De fasen in het communicatieplan verwijzen naar de projectfasen van het project 3D in Leiderdorp. De initiatieffase en voorbereidingsfase zijn afgerond. De ontwerpfase duurt tot februari 2014 en 

vervolgens zal met de realisatie worden gestart.  

 Communicatiekalender 
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Ontwerpfase Samenwerking

spartners 

(extern) 

Informeren / 

Raadplegen / 

adviseren waar 

mogelijk 

  

Het creëren van draagvlak en 

wederzijds vertrouwen om te komen 

tot samenwerking ten behoeve van de 

cliënt.. Er is innovatie in aanbod en 

werkwijze nodig (gedragsverandering). 

Kennisvergaring en samen vormgeven 

sociaal domein.  

Website + Leiderdorpmail 
 
Twitter 
 
Huidige 
samenwerkingsverbanden 
en klankbordgroepen 

 

Tekst website 
aanleveren + logo 
 
Mailinglijst partners 
opstellen 
 
Koppeling met 
website maken en 
vorm bedenken 
 
Twitteraccount 
bijhouden gericht op 
professionals 

Marleen / 

Suzanne 

Marleen / 

Suzanne 

Marleen / 

Suzanne 

Marleen 

Q4 2013 

Ontwerpfase Gemeenteraad 

(extern) 

Informeren / 

adviseren 

 

 

 

Besluiten 

Creëren van draagvlak en vertrouwen. 

Informeren en raadplegen t.b.v. 

besluitvorming.  

Brief direct aan raad  
 

Informatieve en 
interactieve bijeenkomsten 
(diverse werkvormen) 

 
 

Formeel circuit 
besluitvorming 

Briefopstellen 
 

Opvolging plannen na 
17 oktober 

Pamela 

 

Projectgroep 

 

Projectleiders 

Doorlopend 

Ontwerpfase Bestuurders 

(intern) 

Adviseren 

 

 

 

Besluiten 

Bestuurders moeten geïnformeerd zijn 

ten behoeve van het nemen van 

beslissingen. Daarnaast moeten zij 

beleid kunnen uitleggen en uitdragen. 

Driehoeksoverleg 
projectleiders 
 
3D overleggen 
 
SharePoint 
 
Nieuwsbrieven HR 
 
Congressen / 
werkbijeenkomsten 

Continu Projectgroep 

3D 

Doorlopend 
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Ontwerpfase Ambtelijke 

organisatie 

(intern) 

Adviseren 

 

Draagvlak, gedragsverandering, kennis 

delen.  

SharePoint 
 
Interne nieuwsbrief 
(koppeling SharePoint) 
 
 
Deelname deelprojecten 

 

Teksten aanleveren 
per D 
 
Teksten aanleveren 
en cyclus starten 
 
Start werkgroepen  
 

Projectleiders

/ Pamela 

Projectleiders

/ Marleen 

Projectleiders 

Q4 2013 

Realisatiefase Inwoners 

Leiderdorp 

(extern) 

Informeren 

 

Raadplegen 

Kennis / draagvlak 

 

 

Interactieve vorm  
(nog nader uit te werken) 
 
Huis aan huis brochure 
 
 
 
 

Brainstormsessie + 
ontwikkeling starten 
 
 
Planning maken 
Teksten aanleveren 
 

 

Cluster 

Maatschappij 

Suzanne / 

Marleen 

Q2 2014 

 

Q3 2014 

Realisatiefase 

 

Cliënten en 

mantelzorgers 

(extern) 

Raadplegen 

 

Draagvlak / acceptatie creëren. 

Gedragsverandering bevorderen 

Cliëntenraden 
 
Cliëntbrochure 
 
 
 
Informatiebijeenkomsten + 
werksessie 
 
 

 

Planning maken 
 
 
 
 
Uitwerkings-thema’s 
definiëren  
 
Organiseren 

Projectleiders 

Suzanne / 

Marleen 

Projectleiders 

Cluster 

Maatschappij 

Q4 2013 

Q1 2014 

 

Q1 2014 

 

Realisatiefase Samenwerking

spartners 

Adviseren Het creëren van draagvlak en 

wederzijds vertrouwen om te komen 

tot samenwerking ten behoeve van de 

Website + LeiderdorpMail 
+ twitter 

 

Up-to-date Marleen / 

Suzanne 

2014 

doorlopend 
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(extern)  

Coproduceren waar 

mogelijk 

cliënt.Er is innovatie in aanbod en 

werkwijze nodig (gedragsverandering). 

Kennisvergaring en samen vormgeven 

sociaal domein. 

 
Interactieve bijeenkomsten 

(netwerktafels) Sociaal 
Domein

3
 

 

 

Uitwerkingsthema’s 

vaststellen 

 

Vorm en genodigden 

kiezen 

 

Projectleiders 

 

Karin / 

Marleen 

 

 

Start Q1 

2014 

 

Realisatiefase 

Gemeenteraad 

(extern) 

Informeren / 

Raadplegen 

Besluiten 

Creëren van draagvlak en vertrouwen. 

Informeren t.b.v. besluitvorming.  

Interactieve bijeenkomsten 
 
 
Formele besluitvorming 

Per thema vormgeven Projectgroep 

3D 

2014 

doorlopend 

Realisatiefase Bestuurders 

(intern) 

Adviseren 

 

 

Besluiten 

 

Bestuurders moeten geïnformeerd zijn 

ten behoeve van het nemen van 

beslissingen. Daarnaast moeten zij 

beleid kunnen uitleggen en uitdragen. 

Driehoeksoverleg 
projectleiders* 
 
3D overleggen* 
 
SharePoint* 
 
Nieuwsbrieven HR* 
 
Congressen / 
werkbijeenkomsten* 

Continue  Projectgroep 

3D 

doorlopend 

Realisatiefase Ambtelijke 

organisatie 

(intern) 

Coproduceren  Draagvlak, gedragsverandering, kennis 

delen.  

Deelname deelprojecten 

Interactieve 

werkbijeenkomsten  

Start deelprojecten Projectleiders 

Karin / 

Marleen 

Q3 2013 

Q1 2014 

                                                      

3 De interactieve bijeenkomsten worden nader uitgewerkt in samenhang met de maatschappelijke structuurvisie. Doel is om naar een cyclus van bijeenkomsten (netwerktafels) m.b.t. ontwikkelingen 

in het Sociaal Domein te komen.  
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