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1. Samenvatting 

 
De gemeenten staan voor de grootste opgave op het sociaal domein sinds decennia. De gemeenten 

krijgen er door drie decentralisaties (3D) veel nieuwe taken bij.   

Het gaat hierbij om: 

1. De invoering van de Participatiewet; 

2. De decentralisatie van de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo); 

3. De decentralisatie van de Jeugdzorg.  

Deze nieuwe taken hebben (mogelijk) gevolgen voor (de uitvoering van) bestaande taken binnen het 

sociale domein. 

 

Door deze nieuwe taken zal de gemeentelijke begroting vanaf 2015 voor het merendeel bestaan uit 

de sociale programma’s. De budgetoverhevelingen die bij deze nieuwe taken horen, gaan overigens 

gepaard met forse rijksbezuinigingen. 

 

Naast deze decentralisaties zijn er meer ontwikkelingen vanuit het Regeerakkoord die het sociaal 

domein, zowel inhoudelijk als financieel, sterk raken, zoals: 

• de korting op het budget voor huishoudelijk hulp; 

• de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de 

in de plaats daarvan komende gemeentelijke maatwerkvoorziening; 

• de veranderingen in de (kern-)AWBZ voor wat betreft bijvoorbeeld de zorgzwaartepakketten; 

• de veranderingen in de Zorgverzekeringswet (vanuit de AWBZ gaan onder meer de 

verpleging en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) naar de Zorgverzekeraars).   

Maar even zo belangrijk zijn al ingezette veranderingen zoals die van het passend onderwijs.  

 

Het sociaal en het zorgakkoord hebben de aangekondigde plannen van kabinet iets gewijzigd, maar 

zij veranderen niets aan de grote inhoudelijke en financiële opgave die de drie decentralisaties en de 

andere ontwikkelingen leggen op het sociaal domein. Dat betekent dat het niets verandert aan de 

conclusie dat de gemeente de taken niet eerst grotendeels ongewijzigd kan overnemen (transitie), 

maar direct aan de slag moet met het hervormen van het sociaal domein. 

 

Het hervormen van het sociaal domein kan op diverse manieren worden vormgegeven. In maart 

2013 hebben we drie denkrichtingen geformuleerd over de aanpak van de decentralisatie AWBZ (in 

relatie tot de andere decentralisaties en het sociaal domein): 

1. een kerntakendiscussie ten aanzien van de nieuwe (en bestaande) taken; 

2. het vervlechten van bestaande en nieuwe taken; 

3. het volledig opnieuw vormgeven  van het sociaal domein. De bestaande producten laten we los. 

Samen met de cliënt wordt bekeken welke mogelijkheden hij/zij heeft en welke ondersteuning er 

nodig is.  

 

In dialoog met cliënten (via focusgroepen), aanbieders van AWBZ zorg, de adviesraad Wmo, de 

cliëntenraad SoZa en cliëntenraad WSW zijn de denkrichtingen in maart, april, mei en juni besproken 

en door Leiden en Leiderdorp gezamenlijk verder uitgewerkt in scenario’s, niet meer voor primair de 

AWBZ, maar voor alle decentralisaties en het hele sociaal domein tegelijkertijd. Parallel hieraan loopt 

het traject van de decentralisatie jeugdzorg. Nog meer dan bij de andere decentralisaties is regionaal 

optrekken hier van belang en op onderdelen verplicht (m.n. het gedwongen kader en het regionale 

transitiearrangement jeugdzorg).
1
 

                                                      
1
 Binnen dit proces is in alle gemeenteraden de Visie jeugdhulp Holland Rijnland ‘Iedereen doet mee’ vastgesteld als 

richtinggevend kader. Het toekomstmodel jeugd, dat grotendeels voortkomt uit ervaringen binnen de pilot ‘van indiceren 

naar arrangeren , geeft een eerste richting aan de manier waarop de visie geconcretiseerd kan worden. In regionale 
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Deze notitie beschrijft drie scenario’s voor de toekomst van het sociaal domein: 

1. Kerntakendiscussie en/of kaasschaaf; 

2. Vervlechten; 

3. Herontwerp. 

 

De scenario’s richten zich op alle drie de decentralisaties en passend onderwijs. Omdat de impact 

van deze ontwikkelingen zo omvangrijk is, raakt dit ook het bredere sociaal domein zoals het 

bestaande preventie- en welzijnsaanbod. Leiden en Leiderdorp hebben intensief samengewerkt aan 

deze notitie. 

 

Ongeacht welk scenario we als gemeente kiezen, hebben we te maken met: 

• het maken van ingrijpende keuzes te aanzien van de ondersteuning zoals mensen die nu op het 

gebied van werk, zorg, jeugdhulp en onderwijs, ontvangen en kennen. In geen van de scenario’s 

blijft de ondersteuning die mensen hebben zoals die nu is en dat betekent pijnlijke keuzes en het 

met zijn allen anders aankijken tegen de ondersteuning van morgen. 

• een korte voorbereidingstijd. 1 januari 2015 is zeer dichtbij en het landelijke 

besluitvormingsproces zal pas in de loop van 2014 worden afgerond zo is de verwachting.  

• Het zoveel als mogelijk realiseren van de ondersteuning binnen de door het Rijk beschikbaar 

gestelde budgetten.  

 

Het is daarom zo belangrijk om nu, medio 2013, al richting te bepalen voor wat betreft de 

veranderingsagenda zodat cliënten en uitvoerders meer duidelijkheid krijgen over het pad dat we 

inslaan en om de korte voorbereidingstijd die we sowieso al hebben zo goed mogelijk te kunnen 

benutten. 

 

Cliënten, cliëntorganisaties en zorgaanbieders zijn, net als wij, niet enthousiast over scenario 1, de 

kerntakendiscussie en/of de kaasschaafmethode, omdat:  

• alle cliënten minder ondersteuning krijgen; 

• het geen of slechts beperkt maatwerk aan cliënten biedt. 

• oude schotten en oud verkokerd beleid/aanbod
2
 blijft bestaan; 

• het scenario op lange termijn financieel niet solide is. 

 

Scenario 2 en 3 hebben meer draagvlak. Om die reden zijn de kenmerken van scenario 2 en 3 in 

onderstaande tabel samengevat.  

 

Ons advies is om de drie decentralisaties aan te pakken door middel van scenario 3: een 

transformatie van het sociaal domein.  

 

In dit scenario staat bij de vormgeving van het stelsel het vergroten van de participatie van mensen 

en het veilig en gezond opgroeien van kinderen centraal: 

• De eigen mogelijkheden van mensen: mensen participeren optimaal naar eigen vermogen in de 

samenleving;  

                                                                                                                                                                      
bijeenkomsten is dit model gepresenteerd aan colleges, raden, en andere gemeentelijk betrokkenen. Momenteel wordt dit 

model en een groot aantal andere onderwerpen (waaronder de relatie met Passend Onderwijs)  ter voorbereiding op eind 

2013 vast te stellen kaders jeugdhulp. Ook binnen dit regionale jeugdtraject is de stem van ouders, jongeren, adviesraden 

en maatschappelijke partners een belangrijk element. Besluitvorming betreffende de jeugdhulp vindt dus deels separaat 

plaats. Besluitvorming over de toekomst van het sociaal domein zal hierop wel invloed hebben. 
2
 In deze notitie wordt vaak gesproken over aanbod. Hieronder verstaan we de set aan voorzieningen en activiteiten in de 

gemeente waaruit de ondersteuning van mensen kan bestaan. Er wordt hier niet bedoeld dat het vanuit instellingen 

gecreëerd bestaand aanbod leidend is. Het gaat - zeker bij scenario 3 - om aanbod dat ontstaat op basis van de vraag van de 

cliënt en die aanvullend is op de eigen mogelijkheden van de cliënt en diens sociale netwerk. Als we het hebben over 

integraal aanbod hebben, bedoelen we daar waar integraal aanbod nodig is. Er zijn natuurlijk ook veel eenvoudige en 

enkelvoudige vragen, die ook enkelvoudig kunnen worden beantwoord.  
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• Aanvullend op die talentontwikkeling de vraag wat mensen kunnen en willen doen in de stad.  

• De ondersteuning door het eigen sociale netwerk; 

• Maatwerk; 

• De ondersteuning vanuit de organisaties in de stad of het dorp. Regievoering vanuit de gemeente 

door middel van prikkels gericht op het leveren van kwalitatief goede zorg (in plaats van de 

consumptie van zorg); 

 

Scenario 2: Vervlechten Scenario 3: Herontwerp 

• Ondersteuning naar behoefte wanneer 

iemand geen of onvoldoende eigen 

kracht heeft.  

 

• De ondersteuning is noodzakelijk en 

aanvullend op wat mensen en hun 

sociale omgeving zelf kunnen;  

• De ondersteuning is gericht op het 

bevorderen van zelfstandig 

functioneren. Deze is waar mogelijk 

(deels) tijdelijk en verandert qua inhoud 

en intensiteit (afbouwend) door de tijd 

heen; 

• Aansluiten bij de eigen ideeën, talenten 

en motivatie van de cliënt over de 

manier waarop hij/zij kan participeren. 

• Wederkerigheid vragen bij 

ondersteuning.
3
 We vragen wat van de 

mensen in onze stad: iedereen 

participeert.  

• Kantelen van de vraag (niet meer 

claim/consumptiegericht) 

• Maatwerk: de eigen kracht en vraag van 

de cliënt (ipv het aanbod van 

voorzieningen vanuit instellingen) 

bepaalt het eventuele 

ondersteuningsarrangement. 

• Gedeeltelijke wijzigingen in de 

afzonderlijke stelsels (bv indicatie) 

• Grote wijzigingen over de stelsels heen 

(bijvoorbeeld andere manier van 

toegang en sociale wijkteams ) 

• Vervlechtingen tussen de domeinen 

werk en inkomen, welzijn en 

jeugd/onderwijs. 

• Eén nieuw stelsel, gericht op cultuur- en 

structuurverandering 

• Nog schotten tussen de verschillende 

stelsels, hier en daar verbindingen 

• Ontschotting (zowel op macroniveau, 

gemeente, als micro, per cliënt geen 

tegengestelde krachten op 1 gezin) 

• Sturing niet per se anders  

• Minder ondersteuning en zorg, minder 

kosten 

• Andere manier van sturen/financieren: 

resultaatgericht in plaats van aanbod- of 

instellingsgericht.  

• Door mens en zijn omgeving centraal te 

zetten en aanvullend te zijn op wat 

iemand kan, wordt de inzet efficiënter.  

• De juiste zorg op het juiste moment, 

zodat duurder voorkomen kan worden.  

 

                                                      
3
 Hiermee bedoelen we niet van iedereen in dezelfde mate vragen om iets te doen voor (anderen in) de stad. Dit is 

maatwerk, afhankelijk van de persoonlijke mogelijkheden. 
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Scenario 3 stelt ons beter in staat om de drie decentralisaties ook op lange termijn binnen de 

financiële kaders uit te voeren. De drie decentralisaties bieden de mogelijkheid om het sociaal 

domein in zijn geheel te hervormen. Scenario3 sluit aan bij de brief van het kabinet, waarin staat dat 

de decentralisatie AWBZ geen overheveling is van Rijkstaken: ‘Het is een overheveling van budget om 

in grote beleidsvrijheid ondersteuning op maat aan burgers te kunnen organiseren’. Dit is een oproep 

om bestaande (verkokerde) producten los te laten en vanuit de eigen mogelijkheden van mensen 

maatwerk te leveren. Dit sluit nauw aan bij de sociaalmaatschappelijke structuurvisie ‘Leven in 

Leiden’ (hierna SMS-visie) en het beleidsplan maatschappelijke ontwikkeling ‘Iedereen telt mee’. Ook 

in de voorbereidingen op de maatschappelijke structuurvisie Leiderdorp, die dit najaar wordt 

voorgelegd aan de gemeenteraad, is de bovenstaande visie terug te herkennen.  

 

Bij de decentralisatie van de jeugdzorg spelen dezelfde overwegingen; de zorgplicht voor gemeenten 

vervangt het bestaande recht op zorg. Dit vraagt om maatwerk, samenhang en oog voor de context 

van de jeugdige en sterke verbinding met alle leefdomeinen. Het onderwijs is hierbinnen een heel 

belangrijk tweede milieu; het is dus in het belang van kinderen dat het onderwijs en gemeenten 

elkaar vinden in de afspraken over integraal zorgaanbod. Een en ander moet passen binnen zowel de 

kaders van Passend Onderwijs (regie bij het onderwijs) als die van de Jeugdwet (regie gemeenten).  

 

Scenario 3 sluit ook aan bij de koers die we gezamenlijk als 15 gemeenten in Holland Rijnland hebben 

ingezet met de regionale 3D-visie op eigen kracht, de regionale visie op jeugdhulpverlening ‘Iedereen 

doet mee’ en het toekomstmodel voor jeugdhulp.  

Bij de uitwerking van scenario 3 zullen kansrijke elementen uit scenario 1 en 2 worden meegenomen.  

 

Scenario 3 zal veel vragen van: 

• de samenleving in zijn geheel, om het sociaal netwerk te kunnen bieden die anderen en iemand 

zelf nodig heeft; 

• burgers: de omslag in denken in recht op voorzieningen, naar wat kan ik zelf (regelen) en welke 

ondersteuning heb ik echt nodig; 

• instellingen: omgooien van werkwijze, cultuur, producten en diensten en wellicht ook 

financiering; 

• maar ook van de gemeentelijke organisatie: omgooien van denk- en werkwijze, nieuwe relatie 

met en opdrachtgeversrol met samenwerkingspartners, wellicht ook andere wijze van 

financiering van externe partners.  
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2. Inleiding en leeswijzer 

 
Drie decentralisaties 

De gemeenten staan voor de grote opgave om per 1-1-2015 drie decentralisaties te implementeren:  

1. De invoering van de Participatiewet, waardoor de huidige Wajong-groep voor een belangrijk deel 

naar de gemeenten wordt overgeheveld en er wijzigingen plaatsvinden in de sociale 

werkvoorziening; 

2. De decentralisatie van de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ, 

waardoor de Wmo wordt uitgebreid
4
; 

3. De decentralisatie van de Jeugdzorg, waardoor gemeenten verantwoordelijk worden voor alle 

jeugdhulp. 

 

De voorbereidingen voor deze drie decentralisaties gebeurt door: 

• Voort te bouwen op bestaande beleidslijnen, zoals de SMS-visie Leiden; 

• het project 3D van Holland Rijnland, waarbij de gemeenten gezamenlijk visies, handreikingen en 

scenario’s voor de 3D uitwerken. Binnen de jeugdkolom is deze samenwerking intensief en niet 

vrijblijvend en moet deze leiden tot concrete afspraken (deels vanwege wettelijke 

verplichtingen); 

• een interne 3D-projectorganisatie binnen de gemeenten; 

• een intensief traject om cliënten te betrekken via focusgroepen, met onder andere als resultaat 

het portrettenboek: Cliënten in Beeld; 

• een consultatie van vertegenwoordigers van cliënten, aanbieders van AWBZ-zorg en 

welzijnsinstellingen.  

 

De opgave vanuit het Regeerakkoord 

In het regeerakkoord van het huidige kabinet van VVD en Partij van de Arbeid is de financiële 

bezuinigingsopgave voor wat betreft deze drie decentralisaties fors vergroot (zo ging de korting bij 

extramurale begeleiding van 5% bij het vorige kabinet, naar 25%). De budgetoverhevelingen die 

verbonden zijn aan deze decentralisaties,  zorgen er ook voor dat het sociale domein het merendeel 

van de gemeentelijke begroting zal gaan beslaan per 2015. 

 

In het Regeerakkoord zitten meer ontwikkelingen die het sociaal domein raken, zoals: 

• de korting op het budget voor huishoudelijk hulp; 

• de afschaffing van de Wtcg en de komst van een maatwerkvoorziening; 

• de veranderingen in de (kern-)AWBZ voor wat betreft bijvoorbeeld de zorgzwaartepakketten; 

• de veranderingen in de Zorgverzekeringswet (vanuit de AWBZ gaan onder meer de verpleging en 

GGZ naar de Zorgverzekeraars). Zorgverzekeraars en Zorgkantoor worden daarmee in de 

toekomst nog belangrijker als samenwerkingspartners in het zorgdomein. 

Maar even zo belangrijk zijn al ingezette veranderingen zoals die van het passend onderwijs.  

 

Sociale akkoord en Zorgakkoord: aanpassingen en uitwerking van kabinetsplannen 

In het sociaal en het zorgakkoord heeft het kabinet met sociale partners nadere afspraken gemaakt 

over de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid en over de ontwikkelingen in de zorg. Over de inhoud 

van deze twee akkoorden en de gevolgen hiervan is de raad in Leiden via een brief van de 

wethouders Cultuur, Werk & Inkomen en Jeugd, Zorg & Welzijn van 15 mei 2013 geïnformeerd. In 

Leiderdorp is de raad geïnformeerd op de extra raadsvergadering van 25 juni. 

 

                                                      
4
 Ten aanzien van de begeleiding van personen onder de 18 jaar geldt: Staatssecretaris van Rijn heeft op 25 april 2013 een 

brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de veranderingen in de Langdurige Zorg. Hierin wordt gesteld dat alle 

begeleiding en persoonlijke verzorging voor jeugdigen tot 18 jaar naar de Jeugdwet overgaat en verpleging overgaat naar 

de zorgverzekeringswet. Samen met het ministerie van VWS, de sectororganisaties en de VNG bereidt het ministerie van 

OCW nadere uitwerking voor over de inzet van begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging tijdens onderwijstijd. 
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Door de twee akkoorden is een aantal onderdelen van de aangekondigde plannen uit het 

regeerakkoord gewijzigd (zoals de komst van werkbedrijven, de lagere korting op persoonlijke 

verzorging en huishoudelijke hulp). Deze wijzigingen veranderen niets aan de grote inhoudelijke en 

financiële opgave die de drie decentralisaties en de andere ontwikkelingen leggen op het sociaal 

domein. Dat betekent dat het niets verandert aan de conclusie dat de gemeente de taken niet eerst 

grotendeels ongewijzigd kan overnemen (transitie), maar direct aan de slag moet met het hervormen 

van het sociaal domein (transformatie). 

 

De VNG is niet betrokken geweest bij het opstellen van het sociaal akkoord en zorgakkoord en heeft 

kritiek op een aantal elementen (o.a. de korting op budget HbhH in 2014, de wijze waarop gemeente 

sturing hebben op de Werkbedrijven, de benodigde omslag in denken versus het tempo van de 

invoering en de bezuiniging en de implementatietijd die voor gemeenten resteert na het vaststellen 

van de wet) en is hierover met het Rijk in gesprek.   

 

De verwachting is dat de kabinetsplannen in de zomer van 2013 in wetsvoorstellen uitmonden, die  

eind 2013 en begin 2014 parlementair zullen worden behandeld. Het kan dus zijn dat onderdelen van 

de hierboven genoemde wijzigingen nog veranderen. 

 

Van drie denkrichtingen naar die scenario’s 

Het hervormen van het sociaal domein kan op diverse manieren worden vormgegeven. In maart 

2013 hebben we drie denkrichtingen geformuleerd over de aanpak van decentralisaties binnen het 

sociaal domein: 

1. een kerntakendiscussie ten aanzien van de nieuwe (en bestaande) taken; 

2. het vervlechten van bestaande en nieuwe taken; 

3. het volledige opnieuw vormgeven  van het sociaal domein.  

 

In dialoog met cliënten (via focusgroepen), aanbieders van welzijn en AWBZ zorg, de adviesraden 

Wmo en de cliëntenraden WWB en WSW, voor beide gemeenten,  zijn de scenario’s in maart tot en 

met juni besproken en verder uitgewerkt. In hoofdstuk 6  vindt u de uitwerking van de scenario’s 

terug. 

 

Deze wordt vooraf gegaan door een korte uiteenzetting, in hoofdstuk 3, van de reeds bestaande visie 

op het sociaal domein (onder meer afkomstig uit de sociaalmaatschappelijke structuurvisie en het 

beleidsplan maatschappelijke ontwikkeling). In hoofdstuk 4 vindt u  informatie over het aantal 

cliënten per bestaande regeling en de mogelijke dwarsverbanden tussen regelingen en in hoofdstuk 

5 de financiële gevolgen van de decentralisaties. In deze twee hoofstukken zijn de cijfers voorLeiden 

en Leiderdorp uitgesplitst. In de andere hoofdstukken is er één gedeelde tekst voor de beide 

gemeenten samen. In het laatste hoofdstuk (7) beschrijven we de aangrijpingspunten om scenario 3 

naar de praktijk te brengen, namelijk via het opnieuw ontwerpen van beleidsvelden. 
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3. Beleidsmatig vertrekpunten gemeente Leiden/Leiderdorp voor integraal 

beleid in het sociaal domein  
 

Inwoners van Leiden en Leiderdorp zijn actief in de samenleving. Ze werken, leren en leveren naar 

vermogen een bijdrage aan de maatschappij. De jeugd groeit gezond en veilig op. De inspanningen 

van  inwoners, gemeente en partners gezamenlijk, zijn gericht op wat de mensen wél kunnen. 

Krachten en talenten worden ontwikkeld, onderkend, benut en versterkt.  

 

Drie decentralisaties 

De drie decentralisaties en passend onderwijs leiden tot grote veranderingen in het sociaal domein: 

Participatiewet (de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de 

Wajong), de uitbreiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de toekomstige 

nieuwe Jeugdwet. Deze decentralisaties bevatten wettelijke en financiële kaders voor het beleid in 

het sociaal domein. Al deze wetten hebben ten doel de participatie van mensen in de samenleving te 

bevorderen. In de Participatiewet ligt de nadruk op participatie door werk. In de Wmo lig de nadruk 

op maatschappelijke participatie met de kanttekening dat met de overheveling van onderdelen van 

de AWBZ  steeds meer vormen van dienstverlening en (ver)zorg(ing) onder de koepel van de Wmo 

vallen. De Jeugdwet maakt gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning aan jeugdigen en hun 

ouders door middel van maatwerk. Het gaat bij de decentralisaties om participatie, maar ook om 

hulpverlening en het bieden van een veilige en gezonde leefomgeving. De opdracht die vanuit de wet 

Passend Onderwijs bij scholen wordt neergelegd sluit hierbij aan: er wordt bij ieder kind zo goed 

mogelijk op de onderwijsbehoefte ingespeeld. Schoolbesturen, verantwoordelijk voor Passend 

Onderwijs  en gemeenten (vanuit de Jeugdwet) hebben beiden baat bij overeenstemming in visie en 

inzet van specifieke expertise en ondersteuning. Voor een deel van de kinderen kan geen passende 

onderwijsplek gecreëerd worden zonder de inzet van jeugdhulp. Dit vraagt om goede afspraken. De 

school is niet alleen een vindplek voor problematiek, maar ook nadrukkelijk een werkplek waar de 

problematiek op velerlei wijze wordt behandeld. Handelingsgericht werken is leidend. 

 

Uitgangspunten 

Mensen zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop zij ‘participeren’. In Leiden is dat het 

basisuitgangspunt, die is vastgelegd in de sociaalmaatschappelijke structuurvisie ‘Leven in Leiden’ 

(sms-visie)
5
 en deze staat ook centraal in de 3D visie “op eigen kracht” van Holland Rijnland In 

Leiderdorp wordt momenteel geschreven aan de maatschappelijke structuurvisie, die hierop 

aansluit. 

Mensen gaan naar school, aan het werk, leiden een actief sociaal leven met vrienden en binnen 

diverse verenigingen. Zij voorzien zelfstandig in hun levensonderhoud, voeden hun kinderen op en 

regelen de ondersteuning die in het leven soms nodig is. Op sommige momenten lukt het niet op 

eigen kracht, dan is ondersteuning nodig. Als deze ondersteuning in het gezin, het sociale netwerk of 

de sociaal-maatschappelijk infrastructuur onvoldoende beschikbaar is of onvoldoende georganiseerd 

wordt door het maatschappelijk middenveld en werkgevers ondersteunt de gemeente. Dat doet zij 

veelal niet zelf, maar via deze  maatschappelijke partners . Soms is langer durende ondersteuning 

nodig om de balans tussen de draaglast en de eigen kracht te organiseren en zo te kunnen 

participeren in de samenleving. Langdurige of structurele ondersteuning kan nodig zijn om de 

zelfredzaamheid te organiseren. Deze ondersteuning is gericht op het hervinden of versterken van de 

eigen kracht. De ondersteuning is, indien mogelijk, ook dan gericht op het wegnemen van 

belemmeringen om te participeren. De persoon in kwestie of de ouder blijft zelf verantwoordelijk. 

Wanneer de veiligheid van een kind in het geding is grijpen we in. Wanneer het niet lukt om ouders 

te motiveren om vrijwillige hulp te aanvaarden kan het nodig zijn een jeugdige (liefst zo tijdelijk 

mogelijk) uit zijn vertrouwde omgeving te halen. 

                                                      
5
 De sms-visie vormt de basis voor onder meer het  vernieuwde beleidsplan WMO ‘Iedereen telt mee’. De eerder gemaakte 

Participatievisie ‘Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen’ sluit bij de sms-visie aan. Tevens sluit het 

aan op het programma Kennisstad, bijvoorbeeld het onderdeel zorginnovatie. 
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Mensen worden geacht actief bezig te zijn met het verkrijgen van werk, een inkomen, 

maatschappelijke participatie, zorg en opvoeding van hun kinderen etc. Wanneer dat mensen niet 

lukt, zijn de directe omgeving, familie, vrienden buren of eventueel ‘de wijk’ de eerst aangewezenen 

om ondersteuning te bieden.  

We mogen van mensen verwachten dat zij zich inspannen om deel te nemen aan de maatschappij. 

Dit geldt nog eens te meer wanneer een beroep wordt gedaan op een uitkering. Wie kan werken, 

heeft de verplichting werk te zoeken en te accepteren, ook als er beperkingen zijn.  

Om een samenleving waarin burgers zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid en  

vertrouwen op eigen kracht  mogelijk te maken, spant de gemeente zich in om de sociaal-

maatschappelijke infrastructuur te versterken. Als aandacht  voor elkaar en contact met elkaar 

vanzelfsprekend zijn, geeft dat de mensen vertrouwen en worden zij gestimuleerd om in de directe 

omgeving en het eigen netwerk oplossingen voor problemen te zoeken. 

De ondersteuning is altijd maatwerk en in principe tijdelijk als dat kan. De ondersteuning is er op 

gericht om mensen zo veel mogelijk in staat te stellen zelf (of met hulp vanuit het sociaal netwerk) 

hun problemen/belemmeringen op te lossen.  

 

Holland-Rijnland 

De gemeenten in Holland Rijnland hebben met elkaar afgesproken het beleid in het sociaal domein 

(de 3D’s) gezamenlijk vorm te geven. In Holland Rijnland is begin 2012 de strategische visie ’Op Eigen 

Kracht’ de basis voor de regionale 3-D aanpak, opgesteld.  

Inmiddels zijn ook de regionale visie ‘Iedereen doet mee’ en het toekomstmodel voor de jeugdhulp 

(regionaal) vastgesteld. Sinds begin 2012 zijn er regionale werkgroepen actief die op integraal niveau 

de 3 transities voorbereiden. Deze werkgroepen leveren visies en handreikingen op die 

ondersteuning kunnen bieden bij de ontwikkeling van het lokale beleid: het zogenoemde regionaal 

voorbakken en lokaal afbakken. 

Voor alle d’s geldt dat op onderdelen noodzakelijk is omdat bepaalde voorzieningen samen te 

werken uit praktische uitvoerbaarheid en financiële overweging. Voor jeugd gaat dit nog verder 

omdat op sommige onderdelen een wettelijke verplichting komt om regionaal samen te werken. 

Uiteraard biedt de regionale samenwerking voldoende mogelijkheden om  op onderdelen 

subregionaal of lokaal eigen beleid te voeren en organiseren we lokaal wat lokaal kan en regionaal 

wat regionaal moet. 

 

Voor de uitvoering van de wet op passend onderwijs stellen de samenwerkingsverbanden voortgezet 

en primair onderwijs ieder een ondersteuningsplan op. Voordat deze plannen ter goedkeuring naar 

de onderwijsinspectie gaan wordt er een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de 

gemeenten gehouden die binnen de reikwijdte van de samenwerkingsverbanden vallen. Voor Leiden 

en Leiderdorp gaat het tevens om de gemeenten Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar, Zoeterwoude 

en Kaag en Braassem.  

Omgekeerd zijn gemeenten op grond van de Jeugdwet verplicht het hoofdstuk dat in het 

gemeentelijk beleidsplan jeugd  gaat  over de afstemming met het onderwijs binnen het OGOO te 

bespreken. Los van wettelijke verplichtingen is het duidelijk dat kinderen en ouders gebaat zijn bij 

goede afspraken over zorg in en om de school. 
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4. Cijfers en eerste analyse  

 
4.1. Cijfers  

In de onderstaande tabel staan de belangrijkste kerncijfers ten aanzien van de drie decentralisaties 

(en passend onderwijs). Dit om een beeld te schetsen van de hoeveelheid mensen die op dit moment 

van de bestaande regelingen gebruik maakt. In bijlage 1A is er een uitgebreider overzicht en een 

nadere uitsplitsing en toelichting of bronvermelding weergegeven. 

In dit overzicht staan niet de cijfers over het aantal mensen dat gebruik maakt van alle collectieve 

welzijnsvoorzieningen (zoals activiteiten van het ouderenwerk, maatschappelijk werk, buurt- en 

wijkwerk etc). Bovendien zegt het aantal personen dat van een bepaalde regeling gebruik maakt, nog 

niet alles over het aandeel in de uitgaven die omgaan in het sociale domein. Zo is het aantal mensen 

met een indicatie voor Wmo-vervoer het hoogst (4455), maar betreft het circa € 2,5 miljoen aan 

uitgaven, terwijl de uitgaven voor huishoudelijke hulp op circa € 9 miljoen liggen voor 2400 

huishoudens.  

  

Kerncijfers Leiden Leiderdorp 

Werk & Inkomen   

• WWB 3127 290 

• WSW beschut werken 

• (waarvan met vervoer) 

807 

(18) 

130 

(2) 

• WSW begeleid werken 35 4 

• WSW wachtlijst 51 15 

• Wajong 

(schatting van aantal dat na herindicatie overkomt naar de 

gemeente) 

1580 

(1200) 

264 

(219) 

• Verwachte nieuwe instroom P-wet (voorheen WSW of 

Wajong) 

130 17 

• Schuldhulpverlening (SHV) 322 38 

WMO & AWBZ   

• Wmo Huishoudelijke hulp (zowel natura als PGB) 2401 665 

• AWBZ Persoonlijke verzorging 1600 380 

• AWBZ Begeleiding 1500 260 

o AWBZ Begeleiding individueel 1100 175 

o AWBZ Begeleiding groep 

(waarvan met vervoer) 

620 

(400) 

130 

(105) 

• Wmo vervoer 

• (waarvan collectief vervoer via Regiotaxi) 

4455 

(3600) 

910 

(606) 

• Kortdurend verblijf 75 30 

Jeugdzorg   

• Aantal contacten afdeling toegang Bureau Jeugdzorg 1.015 268 

• Aantal afgegeven indicatiebesluiten BJZ 638 153 

• Aantal jeugdigen provinciale jeugdzorg 446 106 

• Jeugdbescherming(BJZ)     253 36 

• Jeugdreclassering(BJZ)      96 15 

Jeugd & onderwijs   

• Leerlingenvervoer 155 77 

• Leerlingen op speciaal onderwijs (basis en voortgezet) 1298 PM 

• Sociale medische indicaties en kinderopvang 46 gezinnen 

(68 kinderen) 

4 gezinnen 

(7 kinderen) 

 

Doel van de analyse is het helder krijgen van de groepen die gebruik maken van meerdere 

voorzieningen. Dat inzicht is nodig om te zien hoe we het sociaal domein effectiever en efficiënter 

kunnen inrichten. Vooraf moeten we aangeven dat we als gemeenten op dit moment alleen in staat 

zijn om de overlap aan te geven tussen de klantgroepen die onder de regelingen vallen die nu al 
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gemeentelijke voorzieningen zijn. Koppeling van bestanden van cliënten met AWBZ- of  

Jeugdzorgvoorzieningen met bestanden van de gemeenten Leiden/Leiderdorp zijn momenteel  i.v.m. 

privacywetgeving nog niet mogelijk. Dit beperkt ons in een grondige analyse van de overlap en 

samenhang in het gebruik van de huidige voorzieningen die per 2015 allemaal onder de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. 

 

 

4.2a. Toelichting en eerste analyse Leiden 

De gemeente Leiden kent zo’n 3100 mensen met een bijstandsuitkering en ruim 800 mensen met 

een WSW-baan. Met de komst van de Participatiewet gaan alle mensen die nu nog een Wajong-

uitkering hebben, die deels inzetbaar zijn, door middel van een herbeoordeling over naar de 

gemeenten. Dit betekent dat de gemeente Leiden in de komende jaren zo’n 1200 voormalige 

Wajongers overkrijgt. Of zij ook een bijstandsuitkering zullen krijgen, hangt af van de thuissituatie 

(eventueel vermogen en/of inkomen van partner).  

 

De overlap tussen de mensen met een bijstandsuitkering en mensen met een individuele Wmo-

voorzieningen is gering (3%). Dat is ook niet zo vreemd, als je bedenkt dat bijna 80% van de mensen 

met een individuele Wmo-voorziening 65 jaar of ouder is. Binnen de individuele Wmo-voorzieningen 

zien we overlap in gebruik, zo hebben 1300 cliënten zowel huishoudelijke hulp als een bepaalde 

vervoersvoorziening. 

 

De verwachting is dat mensen met een bijstandsuitkering ook gebruik maken van collectieve 

welzijnsvoorzieningen (zoals activiteiten van maatschappelijk werk of buurt- en wijkwerk etc). 

Hierover bestaan echter geen gegevens. 

 

Van de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging weten we dat er zo’n 1400 mensen 

begeleiding hebben en zo’n 1600 mensen persoonlijke verzorging. Bij begeleiding geldt dat sommige 

mensen zowel individuele als groepsbegeleiding hebben. Bij persoonlijke verzorging valt op te 

merken dat het overgrote deel van de cliënten ouderen zijn.  

De overlap tussen deze twee groepen voor Leiden weten we niet, en ook niet die met huishoudelijke 

hulp. Uit landelijke gegevens en gegevens van de gemeente Den Haag valt er grofweg wel iets te 

zeggen, namelijk dat circa 10-20% van de mensen met begeleiding ook huishoudelijke hulp heeft, dat 

30-50% van de mensen met persoonlijke verzorging ook huishoudelijke hulp heeft. De overlap tussen 

extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging is naar schatting 10-20% en is vooral aan de orde 

bij ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.  

Over de mogelijke overlap tussen WWB of WSW met voornamelijk extramurale begeleiding zijn geen 

aantallen te geven. 

 

De eerste cijfers die voor jeugd beschikbaar zijn geven nog geen compleet beeld en bestaan deels uit 

schattingen. Verwacht wordt dat er op individueel niveau meerdere vormen van jeugdhulp en/of 

AWBZ zullen worden ingezet binnen een gezin (bijv. jeugdbescherming in combinatie met een 

uithuisplaatsing, of jeugd-GGZ en provinciale – of AWBZ-zorg).   

 

 

4.2b. Toelichting en eerste analyse Leiderdorp 

 

In Leiderdorp ontvangen circa 300 mensen een bijstandsuitkering en hebben ruim 130 mensen een 

WSW-baan. Op basis van de huidige gegevens zullen er, na invoering van de Participatiewet, naar 

schatting ongeveer 220 oud Wajongers in de uitkering bij komen. 

 

Zo’n 260 mensen in Leiderdorp ontvangen nu begeleiding vanuit de AWBZ en 380 mensen 

persoonlijke verzorging. Vanaf 2015 zullen deze onder de verantwoordelijkheid van de gemeente 

vallen. Bij begeleiding hebben sommige mensen zowel individuele als groepsbegeleiding. Ook maken 
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enkele gebruik van kortdurend verblijf in logeerhuizen of verpleeg- en verzorgingshuizen. Bij de 

persoonlijke verzorging is de grootste groep ouderen. De overlap tussen de twee functies weten we 

niet, en ook niet met hulp bij het huishouden. De landelijke percentage van overlap zullen ook voor 

Leiderdorp niet veel verschillen. De mensen die persoonlijke verzorging ontvangen hebben vaak ook 

Hulp bij het huishouden. 

De mogelijke overlap tussen WWB of WSW met voornamelijk de extramurale begeleiding zijn ook 

geen aantallen te geven. 

 
In  Leiderdorp hebben 153  kinderen  in 2012 een indicatiebesluit van Bureau JeugdZorg 

gekregen.   Percentueel  komt dit neer neer op maximaal 2,7% van de Leiderdorpse  0-17 jarigen. 

Maximaal, want bij dit percentage sprake  kan zijn van overlap in indicatiestelling. Cliënten kunnen 

meerdere indicaties krijgen en worden niet altijd verzilverd. 

 

Cliënten kunnen in  meerdere sectoren geholpen worden of door de ene instelling worden 

doorverwezen naar een andere. Hierdoor kan er in de cijfers een overlap ontstaan in zorggebruik. 

Hoe groot de overlap is , is onduidelijk, want iedere sector heeft een eigen vorm van rapportage. Er 

bestaat geen landelijke registratie van het individuele zorggebruik binnen diverse vormen van 

jeugdhulp. De cijfers van verschillende sectoren zijn daarom niet zonder meer bij elkaar op te tellen. 

 

 

4.3. Mogelijke samenhang in aanbod/activiteiten op het gebied van ondersteuning  

In plaats van te kijken naar de bestaande regelingen, kan ook gekeken worden naar een meer 

thematische indeling en samenhang van het bestaande en toekomstige ondersteuningsaanbod, 

hierbij worden hier en daar de namen genoemd van de huidige instellingen die op dit moment een 

bepaald soort aanbod leveren, dit wil nog niet zeggen dat als er op deze onderdelen herontwerp 

plaatsvindt dat dit aanbod van deze instellingen dan blijft bestaan, in tegendeel juist. De 

onderstaande, meer thematische, indeling is tevens vooral een voorbeeld en geen blauwdruk voor 

een nieuwe indeling.  

 

Inkomen & vermogen 

Van alle WWB-ers is bekend dat ze en hun gezin een laag inkomen en vermogen hebben. WSW-ers 

hebben vaak een inkomen van 110% -130% van sociaal minimum, maar dat hoeft niet voor het 

eventuele gezin van deze WSW-er te gelden, omdat dit afhangt van het inkomen van de partner. Bij 

Wajong geldt grotendeels hetzelfde. Voor mensen met een individuele Wmo-voorziening of 

extramurale AWBZ-zorg, geldt dat maar een deel een laag inkomen heeft (het vermogen blijft bij 

deze regelingen buiten beschouwing). 

 

Werk ( begeleid, regulier) 

Een gedeelte van de WWB-clënten heeft de mogelijkheden om, met ondersteuning, weer betaald 

werk te kunnen vinden. In het kader van de Participatiewet gaan we er tevens van uit dat een deel 

van WSW-ers, al dan niet begeleid, aan de slag kan en gaat bij een reguliere werkgever. Datzelfde 

geldt voor een gedeelte van de Wajong-ers die recht op Wajong gaat verliezen. Ook mensen die 

voorheen in WSW of Wajong zouden stromen, zullen onder de Participatiewet komen te vallen en is 

het de bedoeling dat zij vooral regulier aan de slag zullen gaan.    

 

Beschut werken en arbeidsmatige dagbesteding 

Een ander deel van de huidige Wsw-ers zal aangewezen blijven op een vorm van beschut werken. 

Voor een (kleiner) gedeelte van de mensen die via de AWBZ groepsbegeleiding heeft, geldt dat hun 

dagbesteding relatief arbeidsmatig van aard is. De verwachting is ook dat een deel van WWB-

populatie, die  minder kansrijk voor wat betreft regulier werk, wel gedeeltelijk een bepaalde mate 

van arbeidsmatige dagbesteding zou kunnen doen. Daarnaast zal een gedeelte van de herkeurde 

Wajongers die naar de gemeenten komen, niet regulier aan de slag kunnen, maar wel arbeidsmatig 

bezig willen zijn.  
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(niet arbeidsmatige) participatie 

Voor een gedeelte van de huidige mensen met Wwb, Wajong of Wsw is het (nog niet) mogelijk om 

arbeidsmatig te participeren, maar is het voor hun welbevinden wel goed om op een andere manier 

actief te zijn. Datzelfde zal gelden voor een (groter) gedeelte mensen van de mensen die via de 

AWBZ groepsbegeleiding heeft, omdat hun dagbesteding relatief recreatief / participerend van aard. 

De activiteiten door middel waarvan deze participatie gaat, heeft raakvlakken met of kan dat 

hebben, met groepsactiviteiten vanuit buurthuizen en diverse instellingen (AMW, Radius/ Pluspunt, 

GGD etc) en het kan ook erg lijken op het vrijwilligerswerk en recreatief bezig zijn dat veel mensen 

doen.  

 

Dagactiviteiten (dementerende) ouderen 

Voor thuiswonende dementerende ouderen bestaat er via AWBZ groepsbegeleiding zogeheten 

dagopvang. Deze sluit vaak aan bij de dagactiviteiten die de huidige intramurale instellingen, zoals 

Libertas, Leytenrode, Roomburgh, Huis op de Waard, Topaz, Activite, voor hun bewoners bieden. 

Daarnaast bieden op dit moment Radius en Activite samen en in Leiderdorp stichting Pluspunt voor 

licht dementerende ouderen via een gemeentelijke subsidie dagactiviteiten aan ouderen. Voor 

ouderen in het algemeen zijn er verder de nodige activiteiten en cursussen in buurthuizen van 

Libertas, via Radius en via verenigingen en clubs. In Leiderdorp wordt het ouderen welzijnswerk op 

dit moment door Stichting Pluspunt uitgevoerd in samenwerking met diverse clubs en organisaties. 

 

Zorg  

De extramurale persoonlijke verzorging komt primair bij ouderen en mensen met een lichamelijke 

beperking terecht. Daarbij is vaak een combinatie met verpleging, huishoudelijke hulp en/of 

begeleiding. Daar waar persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp samen voorkomt 

biedt dat eventueel mogelijkheden om onderdelen hiervan te combineren. 

 

Individuele begeleiding  

Naast de individuele begeleiding vanuit de AWBZ, is er ook andere individuele begeleidingsachtige 

ondersteuning in de stad. Te denken valt ook de begeleiding die DZB biedt aan Wsw-ers, maar ook de 

huidige ondersteuning vanuit MEE, hulpverlening vanuit het algemeen maatschappelijk werk, de 

huidige ondersteunende begeleiding vanuit de Binnenvest of Activite voor mensen met 

psychosociale problematiek, door Rosa Manus bij de vrouwenopvang via het welzijnswerk van 

Libertas, en de stichting sociaal cultureelwerk en Pluspunt in Leiderdorp etc. De vormen van 

ondersteuning en begeleiding zijn allemaal verschillend, maar kennen zeker raakvlakken.    

 

Vervoer 

Veel ouderen met een mobiliteitsbeperking en gehandicapten hebben via de Wmo een 

vervoersvoorziening (scootermobiel, individuele taxivergoeding of en vooral collectief vervoer via de 

Regiotaxi). Een groot deel van de mensen met AWBZ groepsbegeleiding heeft ook een indicatie voor 

vervoer. Daarnaast wordt ook een klein gedeelte van de Wsw-ers gehaald en gebracht met speciaal 

vervoer. De gemeente betaalt het leerlingenvervoer en geeft een subsidie aan Radius die met busjes 

mensen naar activiteiten brengt. En Leiden kent het Stadsparkeerplan waar veel mensen met een 

Wsw- of opstapbaan werken. Ook hier vallen mogelijkerwijs nieuwe combinaties te maken.  

 

Jeugd & Onderwijs 

Naast de jeugdzorg die naar de gemeenten komt, zijn er nog veel organisaties actief op het gebied 

van de opvang en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ten eerste natuurlijk de scholen, omdat 

alle kinderen naar school gaan en een groot deel van de dag op school zijn. Maar verder ook  

kinderopvang, peuterspeelzalen, schoolmaatschappelijk werk, JES, MEE, speeltuinen, TOS, 

Jongerenwerk, CJG etc.  

Daarnaast moeten we ons realiseren dat kinderen meestal deel uitmaken van een gezin. Daarmee 

raakt jeugd aan alle terreinen: wonen, werken, inkomen, gezondheid, veiligheid, welzijn et cetera. 
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Wonen / ruimtelijke Ordening en vastgoed  

In het kader van langer thuis wonen van mensen is er een duidelijk link met wonen en ruimtelijke 

ordening. Dit betekent dat het van belang is dat mensen die langer thuis blijven wonen in hun 

nabijheid ondersteuning, huisartsenzorg, winkels en activiteiten, maar ook Openbaar Vervoer 

hebben. Dit vraagt wat qua de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Op het terrein van publiek gefinancierd vastgoed, zoals verzorgingshuizen, gezondheidscentra, 

beschut/begeleid wonen-complexen, buurthuizen/wijkgebouwen, scholen, CJG’s, wijkbibliotheken, 

speeltuinvereniging, verengings- en clubgebouwen, gymzalen, kinderopvang, peuterspeelzalen, 

AWBZ-groepsbegeleiding/activiteitencentra, DZB, vallen er wellicht in de toekomst nieuwe 

combinaties te maken.
6
 

 

 

Eerste conclusies:  

• Overlap tussen WWB en WMO-individuele voorzieningen is klein 

• Verwachting is dat overlap vooral zal zitten in: 

- WMO (HbhH) – persoonlijke verzorging (ouderen) 

- WMO (welzijn) – begeleiding 

- Herkeurde Wajongers die onder P-wet gaan vallen en AWBZ-begeleiding (ivm psychische ziekte) 

• Overlap in activiteiten: 

-  Overlap tussen de begeleiding overdag voor inwoners met een sw-baan en de AWBZ-

begeleiding thuis 

- WSW ‘arbeidsmatige dagbesteding (sw-beschut)’ en begeleiding ‘arbeidsmatige 

   dagbesteding AWBZ (straks WMO) 

- Onderdelen van HbhH categorie B en begeleiding 

- Begeleiding vanuit AWBZ en welzijn.  

• Groot aantal inwoners maakt gebruik van de voorziening vervoer (WMO, leerlingenvervoer, 

WSW-ers en cliënten AWBZ) 

• De verwachting is dat WWB’ers ook gebruik maken van de voorzieningen die geleverd worden 

door organisaties die vanuit de gemeente WMO-subsidie ontvangen (b.v. maatschappelijk werk).  

• Overlap jeugd-WWB /SHV: het aantal eenoudergezinnen onder bijstandsniveau neemt in NL toe. 

Iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens (waarvan ongeveer de helft 

alleenstaanden of paren met kinderen) heeft problematische schulden of loopt het risico die te 

krijgen.
7
  

 

  

                                                      
6
 Dit sluit nauw aan bij de notitie Sociaal Maatschappelijke Voorzieningen, die voortvloeit uit de SMS-visie, waaraan op dit 

moment wordt gewerkt. Deze notitie moet een aanzet zijn tot het realiseren van een adequaat en toekomstbestendig 

aanbod van voorzieningen dat zo effectief, efficiënt en zoveel mogelijk in samenhang gehuisvest is. 
7
 Dat blijkt uit het onderzoek "Huishoudens in de rode cijfers"(2012) van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. 
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5. Financiële opgave en organisatorische opgave 

 
De gemeenten worden vanaf 2015 bijna volledig financieel verantwoordelijk voor het hele sociaal 

domein. Er komen tientallen miljoenen bij aan budget afkomstig van rijk en provincie. De 

budgetoverheveling gaat gepaard met forse rijksbezuinigingen. Om hiervan een beeld te schetsen 

zijn hieronder de belangrijkste financiële gevolgen weergegeven.  

 

De genoemde bedragen in deze paragraaf zijn vooral indicatief en gebaseerd op een berekening van 

landelijke bedragen. Hoe de bedragen exact voor Leiden en Leiderdorp zullen uitpakken zal moeten 

blijken uit de mei- en septembercirculaire van dit jaar en die van 2014. 

 

5.1 Financiële opgave gemeente Leiden/Leiderdorp 

 

5.1.1.gevolgen Participatiewet  (onderdeel re-integratie)
8
 

Bij de Participatiewet maken we hieronder een onderscheid tussen de gevolgen van het rijksbeleid 

voor: 

1. het huidige re-integratiebudget (overzicht 1); Het re-integratiebudget dat Leiden krijgt is een stuk 

lager dan een aantal jaren geleden en zal door de Participatiewet nog eens met ruim € 1 miljoen 

dalen. Gezien het gewicht van de inzet van het P-centrum en de Opstapbanen betekent dat er in 

2017 nog € 1,4 miljoen beschikbaar is voor andere re-integratie-activiteiten ten opzichte van € 

3,1 miljoen op dit moment. In Leiderdorp is het budget eveneens stevig gedaald. Met de 

Participatiewet neemt dit nog verder af, met circa €65.000. Als de inzet van het P-centrum en de 

Opstapbanen hierop in mindering worden gebracht, resteert slechts €39.000 voor andere 

reintegratie-activiteiten, tegen € 213.000 in 2013. 

 

Overzicht 1a: re-integratiebudget Participatiewet voor Leiden (huidige WWB-doelgroep) 

X mln 2007 2013 2014 2017 

Rijksbudget1 

(+ 2007 = inburgering) 
12.6 

(+ 3,1) 

5.8 5.8 4.7 

Leidse aanvulling 0 1.5 2.0 2.6 

PN 2014 – 2017: verlaging 

van Leidse aanvulling2 

0 0 -1.1 -1.1 

Totaal  12.6 7.3 6.7 6.2 

P-centrum 

Opstapbanen 

- -4.8 -4.8 -4.8 

Beschikbaar voor overig  12.6 3.1 1.9 1.4 

1) Het gaat hier om het Rijksbudget voor de bestaande doelgroep van Wwb-ers.  

2) In dit overzicht is de in de perspectiefnota opgenomen bijstelling van de Leidse aanvulling reeds meegenomen 

 

Overzicht 1b: re-integratiebudget Participatiewet voor Leiderdorp (huidige WWB-doelgroep) 

X € 1000 2007 2013 2014 2017 

Rijksbudget1 

 

837 353 344 279 

Leiderdorpse aanvulling 0 100 0 0 

Totaal  837 453 344 279 

P-centrum 

Opstapbanen 

- -240 -240 -240 

Beschikbaar voor overig  837 213 104 39 

                                                      
8
 Het budget voor het verstrekken van uitkeringen, het I-deel, is hier buiten beschouwing gelaten, omdat het geen 

onderdeel vormt van de Participatiewet. 
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2. Het re-integratiebudget voor de nieuwe doelgroepen (mensen die voorheen Wajong of Wsw 

hadden/zouden hebben gehad) (overzicht 2); Vanwege de instroom van herkeurde Wajongers en 

het feit dat minder mensen na 1-1-2015 nog in aanmerking komen voor Wajong of Wsw zullen 

gemeenten re- integratiebudget krijgen voor deze nieuwe doelgroep. Een grove inschatting is dat 

Leiden in 2015 hiervoor € 170.000 zal krijgen en dat dit bedrag zal oplopen in de jaren daarna 

(2018: € 921.000). Gezien de omvang van het aantal Wajongers dat niet in de Wajong mag 

blijven (Leiden: 1200) en de extra instroom door inperking van Wajong/Wsw van naar schatting 

130 personen per jaar, is dit budget beperkt te noemen. In Leiderdorp gaat het naar schatting om 

€ 26.000 in 2015 en € 140.000 in 2018 (ten opzichte van ruim 200 mensen die uit de Wajong 

overkomen en 17 extra instromers in de Wwb, die voorheen in Wajong of Wsw kwamen. 

 

Overzicht 2a: participatiebudget voor de nieuwe doelgroepen Leiden(ex-wajong, ex-wsw) 

X € 1000 2015 2016 2017 2018 

 170 425 673 921 

 

Overzicht 2b: participatiebudget voor de nieuwe doelgroepen Leiderdorp(ex-wajong, ex-wsw) 

X € 1000 2015 2016 2017 2018 

 26 64 102 140 

 

3. de exploitatie van DZB (overzicht 3): De door het rijk beoogde reductie van het aantal mensen 

met een Wsw-betrekking zal het budget van het Rijk krimpen. Bij ongewijzigd beleid zal het 

tekort van DZB in 2020 gegroeid zijn met € 2,5 miljoen bovenop het bestaande exploitatietekort. 

Het tekort per Wsw-er zal bij ongewijzigd beleid fors stijgen. 

 

Overzicht 3: effect van de rijksbezuinigingen ten aanzien van de WSW op de exploitatie van DZB bij 

ongewijzigd beleid 

X € 1000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 +400 +130 

 

-226 -540 -1.124 -1.680 -2.215 

 

1) Het gaat hier om het Rijksbudget voor de bestaande Wsw-ers die bij DZB in dienst zijn (dus inclusief die van de regio-gemeenten) 

2) De verwachting is dat er op zijn vroegst pas eind september met de circulaire meer duidelijkheid qua budgetten komt. 

3) hier is het effect van alle bezuinigingen vanuit het Rijk weergegeven, bij ongewijzigd beleid zal het tekort van de DZB in 2020 gegroeid 

zijn met € 2,5 miljoen bovenop het bestaande exploitatietekort. Omdat het aantal WSW-ers de komende jaren zal  krimpen, zal dus het 

tekort per Wsw-er bij ongewijzigd beleid fors stijgen. 

Zie bijlage voor een uitgebreider overzicht 

 

 

5.1.2  Gevolgen decentralisatie AWBZ en andere maatregelen Wmo  

Bij de Wmo maken we hieronder een onderscheid tussen de gevolgen van het rijksbeleid voor: 

 

1) de decentralisatie van extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging (overzicht 4); Op basis 

van landelijke gegevens en gegevens van het Zorgkantoor is bekend dat op dit moment circa € 50 

miljoen wordt uitgegeven in Leiden voor extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging. Op 

basis van het regeerakkoord is berekend dat de gemeente Leiden hierop een korting kan 

verwachting van € 12,5 miljoen, die zij zal moeten realiseren door minder zorg te verstrekken, 

lagere tarieven te betalen, aanbod te vervlechten of de ondersteuning anders vorm te geven. In 

het zorgakkoord is opgenomen dat een gedeelte van de persoonlijke verzorging (onlosmakelijk 

verbonden met verpleging) niet de verantwoordelijkheid wordt voor de gemeenten. Wat dit 

precies qua vermindering van het over te hevelen budget betekent is nog onbekend.  

Voor Leiderdorp is binnen de huidige AWBZ een bedrag van € 12.8 miljoen gemoeid. Na de 

korting wordt verwacht dat er zo’n € 9.7 miljoen naar de gemeente gaat komen. 
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overzicht 4a: decentralisatie van extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging Leiden 

x mln 2015 2016 2017 2018 

Huidig budget1 51.2 51.2 51.2 51.2 

Korting2 -12.3 -12.5 -12.6 -13.6 

Budget naar gemeente3 38.9 38.7 38.6 37.6 

 

overzicht 4b: decentralisatie van extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging Leiderdorp  

x mln 2015 2016 2017 2018 

Huidig budget1 12.8 12.8 12.8 12.8 

Korting2 -3.08 -3.13 -3.16 -3.4 

Budget naar gemeente3 9.72 9.67 9.64 9.40 

 

1) Het is onduidelijk of in het huidige budget al rekening was gehouden met de in het Regeerakkoord opgenomen maatregelen op het 

terrein van de ZZP’s (met name 3 en 4) en of de wijzigingen in het zorgakkoord op dit punt nog van invloed hierop zijn. 

2) De gemeenten gingen uit van een korting van 25% op persoonlijke verzorging. In het zorgakkoord wordt er over gesproken dat 

gemeenten 85% (exclusief het gedeelte dat naar Zorgverzekeringswet gaat) van bestaande budget zullen krijgen, dus een korting van 15%. 

Hiervoor is in het zorgakkoord geen dekking aangegeven, derhalve wordt hier nog van de korting conform Regeerakkoord uitgegaan. 

Mogelijk komt met mei/juni of september circulaire meer duidelijkheid op dit punt. 

3) Dit is het budget op basis van informatie uit of rond het Regeerakkoord. In het zorgakkoord is opgenomen dat daar waar persoonlijke 

verzorging onlosmakelijk verbonden is met verpleging, dat dit via de Zorgverzekering en niet via de gemeenten zal worden geregeld. Het is 

onbekend welk gedeelte dit van de bestaande uitgaven voor Persoonlijke Verzorging dit aangaat en met hoeveel miljoen het budget 

minder zal worden.  

 

2) het budget voor huishoudelijke hulp (overzicht 5): Het zorgakkoord heeft een verbetering 

gebracht op de forse ingreep van het Regeerakkoord, niet 75% naar 40% budgetreductie. Dit 

betekent desalniettemin een forse aanslag op het budget. Voor Leiden betekent dit een 

budgetdaling van € 3,66 miljoen per 2015. Voor Leiderdorp leidt dit tot een daling van bijna € 6 

ton per 2015. Een ingreep van het Rijk in de manier waarop de compensatiebeginsel nu werkt, is 

noodzakelijk. 

 

overzicht 5a: gevolgen rijksbezuinigingen voor budget Huishoudelijke hulp Leiden 

x mln 2015 2016 2017 2018 

Huidig budget 9.15 9.15 9.15 9.15 

Korting -3.66 -3.66 -3.66 -3.66 

Resterend budget 5.49 5.49 5.49 5.49 

 

overzicht 5b: gevolgen rijksbezuinigingen voor budget Huishoudelijke hulp Leiderdorp 

x € 1000 2015 2016 2017 2018 

Huidig budget 1.450 1.450 1.450 1.450 

Korting -581 -581 -581 -581 

Resterend budget 871 871 871 871 
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3) het budget voor de lokale maatwerkvoorziening chronische zieken en gehandicapten (MCZG) ipv 

de Wtcg (overzicht 6): Het Regeerakkoord kondigt ook de afschaffing van de Wet 

tegemoetkoming chronische zieken en een aantal aanpalende regelingen aan. Het Rijk wil 60% 

van het bestaande budget met de benodigde beleidsvrijheid aan gemeenten geven, die hiermee 

een maatwerkvoorziening voor chronische zieken en gehandicapten kunnen ontwikkelen. Op 

basis van landelijke gegevens is berekend dat op dit moment circa € 10,7 miljoen wordt 

uitgegeven in Leiden en € 2,7 miljoen in Leiderdorp op dit gebied. Op basis van het 

regeerakkoord is berekend dat de gemeente Leiden hierop een korting kan verwachting van € 4,6 

miljoen. Voor Leiderdorp is dat een korting van € 1,16 miljoen.  

 

overzicht 6a: gevolgen rijksbezuinigingen voor budget nieuwe maatwerkvoorziening MCZG Leiden 

x mln 2015 2016 2017 2018 

Huidig budget 

Wtcg e.a. 

9.91 10.70 10.73 10.73 

Korting -4.24 -4.62 -4.64 -4.64 

Budget naar gemeente 5.67 6.07 6.09 6.09 

 
overzicht b: gevolgen rijksbezuinigingen voor budget nieuwe maatwerkvoorziening MCZG Leiderdorp 

x mln 2015 2016 2017 2018 

Huidig budget 

Wtcg e.a. 

2.47 2.67 2.68 2.68 

Korting -1.06 -1.15 -1.16 -1.16 

Budget naar gemeente 1.41 1.51 1.52 1.52 

 

Landelijk is op basis van het zorgakkoord € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor sociale wijkteams ten 

behoeve van het realiseren van de totale opgave op het gebied van de hervorming van de langdurige 

ondersteuning en zorg. Die middelen zijn bedoeld om de ondersteuning uit het gemeentelijk sociaal 

domein af te stemmen op het medisch domein. Voor Leiden en Leiderdorp zijn nog geen exacte 

bedragen bekend, naar verwachting betekent dit voor Leiden € 400.000 à € 500.000. Voor Leiderdorp 

zal het bedrag rond de €90.000 liggen. 

 

 
5.1.3 Gevolgen decentralisatie Jeugd 

 

1) de decentralisatie Jeugd (overzicht 7); Op basis van landelijke gegevens (meicirculaire 2013) 

is bekend dat Leiden een budget voor Jeugdhulp mag verwachten van circa € 24 miljoen en 

Leiderdorp € 5,7 miljoen. Gezien de landelijk bekende korting zal dit budget in de daarop volgende 

jaren terugloopt (2018: Leiden € 21,3 miljoen, Leiderdorp € 5,1 miljoen). In de Startfoto Jeugdhulp 

Holland Rijnland (juni 2013) wordt een inschatting gemaakt over de uitgaven in 2012 op het terrein 

van Jeugdzorg. Het in de meicirculaire genoemde bedrag voor Leiden ontvangt is lager, maar is 

hiermee in lijn.  
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overzicht 7a: gevolgen rijksbezuinigingen voor budget Jeugd Leiden 

x mln 2015 2016 2017 2018 

Huidig budget 

 

24.9 24.9 24.9 24.9 

Korting -0.96 -2.4 -3.6 -3.6 

Budget naar gemeente1 23.9 22.5 21.3 21.3 

 

overzicht 7b: gevolgen rijksbezuinigingen voor budget Jeugd Leiderdorp 

x mln 2015 2016 2017 2018 

Huidig budget 

 

5.9 5.9 5.9 5.9 

Korting -0.2 -0.5 -0.8 -0.8 

Budget naar gemeente1 5.7 5.4 5.1 5.1 

 

1 Het budget 2015 dat naar de gemeente komt is gebaseerd de inschatting die is gegeven in de meicirculaire 2013. Het huidige budget 

2015 en het budget minus korting voor de daarop volgende jaren zijn gebaseerd op de landelijk bekende kortingen op het budget (2015 € 

120 miljoen, 2016 € 300 miljoen en daarna € 450 miljoen) .  

 

 

5.2. Slotsom 

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat we in Leiden (exclusief bestaande wmo-en jeugdtaken) op het 

huidige budget voor re-integratie, Hulp bij het Huishouden (beide nu al onderdeel van gemeentelijke 

begroting), extramurale AWBZ-ondersteuning, Wtcg en Jeugd (de laatste drie zullen per 2015 aan de 

gemeentelijke begroting worden toegevoegd) fors worden gekort. Leiden kan op het huidige budget 

voor de voorgenoemde taken van de circa € 102 miljoen een korting verwachten van bijna € 26 

miljoen. Dat is een gemiddelde korting van 26%. In deze rekensom is de Wsw waarop ook wordt 

gekort, niet meegenomen. 

 

In Leiderdorp kan op het budget dat landelijk overgeheveld wordt in kader van de decentralisaties 

AWBZ, Wtcg en Jeugd en de maatregelen voor huishoudelijke hulp en re-integratie ook uitgegaan 

worden van  korting van gemiddeld 26 % . Op basis van de huidige budgetten wordt in Leiderdorp 

ongeveer € 23 miljoen uitgegeven aan de taken. De korting die we hierop verwachten is ongeveer € 6 

miljoen.  

 

Het wordt een forse uitdaging om, ongeacht welk scenario we als gemeenten kiezen, de 

ondersteuning zoveel als mogelijk te realiseren binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde 

budgetten. Een deel van het toekomstige sociaal domein, zal net als nu (WWB, minimabeleid, Wmo 

individuele voorzieningen), bestaan uit regelingen met een open-einde karakter. Dit vraagt in de 

komende tijd om het uitwerken van sturingsmechanisme en het opzetten van risicomanagement, om 

in de uitvoering in 2015 en daarna periodiek te kunnen bijsturen. 

 

Financiële specialisten van de 30 grote gemeenten geven aan dat deze miljoenenbezuiniging gezien 

het arbeidsintensieve karakter van deze sector, onherroepelijk zal leiden tot een forse vermindering 

van het aantal arbeidsplaatsen in het sociaal domein. Daarnaast zal het aantal lokale/(inter)regionale 

instellingen op korte termijn verminderen.  

 

  



 

20 
 

5.3 Opgave voor de gemeentelijke organisatie 

De grote veranderingen in het sociaal domein (meer taken, groter financieel belang, grote financiële 

opgave) hebben grote invloed op de gemeentelijke organisatie. 

 

Parallel aan de inhoudelijke uitwerking van scenario 3 in het derde kwartaal van 2013 en het 

ontwerpen van een uitvoerings- en sturingsmodel voor de Wmo (analoog aan die van jeugd), zijn we 

ook aan de slag met de onderwerpen: 

• risicomanagement; 

• financieringsmodellen/inkoop/subsidieverstrekking; 

• bedrijfsvoering en veranderingen in de organisatie (niet alleen met betrekking tot de nieuwe 

taken, maar ook wat het betekent dat het zwaartepunt in het gemeentelijke takenpakket 

verschuift van fysiek naar sociaal. Dit vraagt wat van de personeelsplanning). 

• cultuurverandering, opleidingen en deskundigheidsbevordering; 

• financiële en administratieve administratie; 

• inrichten van leveranciersmanagement, (kwaliteits)monitoring en toezicht 

• ict; 
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6. Van drie denkrichtingen naar drie scenario’s 
 

In maart 2013 hebben we drie denkrichtingen geformuleerd over de aanpak van de decentralisaties 

binnen het sociaal domein
9
: 

1. een kerntakendiscussie ten aanzien van de nieuwe en bestaande taken; 

2. het verbinden en vervlechten van bestaande en nieuwe taken; 

3. het volledige opnieuw vormgeven  van het sociaal domein. De bestaande producten en daarmee 

het aanbodgericht werken, laten we los. Samen met de cliënt wordt bekeken welke 

mogelijkheden hij/zij heeft en welke ondersteuning er nodig is.  

 

In gesprek met cliënten (via focusgroepen), aanbieders van AWBZ zorg, de adviesraad Wmo Leiden 

en de cliëntenraden WWB en WSW Leiden/Leiderdorp zijn deze denkrichtingen uitgewerkt tot 

scenario’s. Zie bijlage 2 t/m 4 voor verslagen. 

 

De denkrichtingen van maart 2013 hebben we in deze notitie omgezet in scenario’s, die de volgende 

titel hebben meegekregen:  

1. Kerntakendiscussie en/of kaasschaaf; 

2. Vervlechten; 

3. Herontwerp. 

 

Per scenario is uitgewerkt:  

1. het effect voor de cliënt; 

2. de bijdrage aan het realiseren van een gezamenlijke ondersteuning over de afzonderlijke 

onderdelen van het sociaal domein heen (1 klant, 1 plan, 1 regisseur
10

); 

3. de uitvoerbaarheid (voor gemeenten en aanbieders) op de korte termijn (invoeringsjaar 2015), 

middellange termijn (2016-2017) en langere termijn (2018 en verder); 

4. de bijdrage aan het realiseren van de financiële opgave (en de houdbaarheid ervan). 

 

In het onderstaande overzicht staan de effecten op de lange termijn (2018 ev) 

 

 Effect cliënt Effect integraal 

beleid 

Uitvoerbaarheid* Effect Financiën* 

Scenario 1: 

kerntaken/kaasschaaf 

- - ++  ±  

Scenario 2: vervlechten +** + 
+˔  +˔  

Scenario 3: herontwerp ++** ++ 
+˔ 

++  

* =  op de korte termijn is het effect van de kerntakendiscussie en/of kaasschaafmethode anders. Datzelfde geldt voor de 

andere twee scenario’s. 

** = hierbij wordt er vanuit gegaan dat ook cliënten een omslag maken van recht op voorzieningen naar ondersteuning op 

maat, aanvullend op de eigen kracht. 

 

Bij elk scenario hebben we in beeld gebracht wat dit voor de familie Janssen zou betekenen.  

In de praktijk zijn er ook veel gezinnen met een minder complexe, enkelvoudige 

ondersteuningsvraag. In deze notitie is bewust een wat zware casus genomen om bij één en het 

hetzelfde gezin te laten zien welk effect een scenario heeft. Dit is een fictief voorbeeld. De 

elementen uit het voorbeeld zijn wel geput uit de gesprekken die we met cliënten gevoerd hebben in 

het kader van de cliëntenparticipatie.  

                                                      
9
 Deze denkrichtingen zijn op 7 maart in de commissie van Onderwijs en Samenleving gepresenteerd. 

10
 In deze notitie wordt vaak het woord regisseur gebruikt, waarmee we de professional aanduiden die verantwoordelijk is 

voor de coördinatie van de inzet van en de afstemming tussen diverse hulpverleners. Deze professioneel als regisseur is 

aanvullend op de eigen regie van de cliënt/gezin. We gaan er met andere woorden vanuit dat de cliënt dus in de eerste 

plaats zelf de regisseur is. 
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Kort omschreven kenmerkt de situatie van de familie Janssen zich als volgt: 

• man 37, een Wajong-uitkering (langdurig werkloos);
11

 

• vrouw 35, WIA/3 dagen per week dagbesteding, psychiatrische aandoening;  

• 3 kinderen: 12, 9 en 7 jaar; 

• 12 jarige VMBO, 9 jarige (LVB) zit op speciaal onderwijs en 7 jarige (licht autistisch) zit op regulier 

onderwijs, maar i.v.m. gezinsproblemen wordt nu gekeken naar een plek op het speciaal 

onderwijs; 

• Kinderen van 7 en 9 krijgen leerlingenvervoer; 

• Gezin heeft schulden en krijgt hiervoor een schuldhulpverleningstraject vanuit de gemeente en 

professionele hulp vanuit een maatschappelijke organisatie; 

• Er zijn opvoedproblemen; 

• Vrouw en jongste kinderen ontvangen alle drie AWBZ-begeleiding individueel vanuit een andere 

instelling. 

 

6.1. Scenario 1: Kerntakendiscussie en/of kaasschaaf 

De hervorming van het sociaal domein zou primair kunnen worden aangepakt via een 

kerntakendiscussie en/of het hanteren van de zogeheten kaasschaaf-methode.  

Onder de kerntakendiscussie vatten we het volledig schrappen van bepaalde vormen van 

ondersteuning aan bepaalde groepen cliënten. Onder de kaasschaafmethode verstaan we het 

generiek over de hele linie toepassen van een versobering in ondersteuning van cliënten. Een 

combinatie van de aanpak via kerntakendiscussie en via de kaasschaaf is natuurlijk ook mogelijk. 

 

In het onderstaande overzicht staan voorbeelden van maatregelen: 

  
Voorbeelden van maatregelen die passen  in scenario 1 

 AWBZ P-wet Jeugd 

Kerntakendiscussie • Dagbesteding van 

bepaalde doelgroepen 

verminderen; 

• Inkomensgrenzen 

invoeren, mits wettelijk 

toegestaan; 

• PGB niet meer voor inzet 

van ouders/mantelzorg, 

alleen maar voor 

professionals 

• Premiebeleid 

versoberen 

• minder  beschutte 

werkplekken voor 

nieuwe cliënten 

• Beperken van analyse 

en diagnose van WWB-

cliënten 

• Bepaalde delen van re-

integratieaanbod 

schrappen. 

Bij Jeugd wordt in de 

regionale visie op 

jeugdhulpverlening 

‘Iedereen doet mee’ 

en het 

toekomstmodel voor 

jeugdhulp er al voor 

gekozen om het 

anders te gaan 

organiseren. Dit 

scenario is daarom 

voor Jeugd niet 

uitgewerkt.  

Kaasschaaf • Efficiencyslag bij 

organisaties 

• Dementerende ouderen 

niet 5 maar 3 of 4 

dagdelen per week naar de 

dagopvang; 

• Alle cliënten indicatie en 

geleverde zorg -25% 

(bijvoorbeeld bij iedereen 

de zorg terug van 6 naar 

4,5 uur per week). 

• De loonkostensubsidie 

verlagen 

• Minder vaak 

loonkostensubsidie 

inzetten 

• Minder intensieve re-

integratietrajetcen 

• Re-integratietrajecten  

alleen voor kansrijken 

 

 

                                                      
11

 Dit betekent dat hij na 1-1-2015 zal worden herkeurd. In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat volgens deze herkeuring 

begin 2016 is hij wel inzetbaar bij een reguliere werkgever en derhalve geen recht meer heeft op zijn Wajong-uitkering van 

75% WML en afhankelijk van de hoogte van WIA uitkering van de vrouw, geen of slechts een aanvullende bijstandsuitkering 

krijgt totdat hij betaald werk heeft gevonden. 
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Familie Janssen in scenario 1 

In dit scenario blijft het gezin met diverse loketten te maken hebben en naar de benodigde 

instanties/organisaties verwezen worden.  Er is geen of nauwelijks sprake van een integrale aanpak 

en /of maatwerk ten aanzien van de gezinsproblematiek. De re-integratie richt zich op de kansrijke 

groep werkzoekenden met een (volledige) bijstandsuitkering. Mijnheer Janssen zal daarom geen re-

integratie instrument aangeboden krijgen. Omdat mijnheer Janssen zijn Wajong-uitkering wordt 

gestopt, zal hij i.v.m. de WIA-uitkering van mevrouw Janssen geen of slechts een aanvullende 

bijstandsuitkering krijgen. Dit betekent dat het gezinsinkomen van dit gezin zal dalen. Aangezien het 

gezin financiële problemen heeft, zal het gezin een zwaarder en langer beroep gaan doen op 

bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening. Het leven op het minimumniveau zal ook 

gevolgen hebben voor de participatiemogelijkheden en de toekomst van de kinderen. Mevrouw 

Janssen zal 2 (in plaats van 3 dagen) naar de dagbesteding gaan. De twee jongste kinderen krijgen 4 

uur per week begeleiding (in plaats van 6 uur). Doordat zowel mijnheer als mevrouw Janssen niet 

respectievelijk minder participeren levert dit mogelijkerwijs extra spanningen op in huis en rondom de 

opvoeding. De begeleiding van de kinderen wordt vanwege het toepassen van de kaasschaafmethode 

verminderd, waardoor er onvoldoende ruimte is om de kinderen de gerichte professionele 

opvoedondersteuning te bieden. De kans groeit sterk  dat het onderwijs aangeeft dat de  

schoolprestaties van de kinderen achteruit gaan. Ook neemt de kans op een hoog schoolverzuim van 

het oudste kind toe.  

 

Zowel cliënten(organisaties) als zorgaanbieders hebben aangegeven geen voorstander te zijn van 

scenario 1. Het bezwaar is dat de financiële taakstelling vooral behaald wordt door het leveren van 

minder zorg.  

 

Het generiek korten in ondersteuning van cliënten heeft als grote nadeel dat niet gekeken wordt 

naar de situatie van de individuele cliënt en het dus geen maatwerk is. De uitbreiding van 

gemeentelijke taken in het sociaal domein vraagt om een afstemming tussen het al bestaande beleid 

en de nieuwe taken.  Het nadeel van het schrappen in onderdelen van het aanbod en/of het generiek 

verlagen van de ondersteuning is dat het weinig bijdraagt aan het meer integraal maken van het 

beleid en de uitvoering van het sociaal domein. Over het algemeen geldt dat de kaasschaaf makkelijk 

uit te voeren is. Het risico is dat de financiële taakstelling op de middellange en lange termijn niet 

gerealiseerd wordt, omdat het beleid niet toekomstbestendig wordt mee veranderd en onvoldoende 

nieuwe veranderingen kan opvangen.  

 

Scenario 1: kerntaken/kaasschaaf 

Effect cliënt Effect integraal beleid Uitvoerbaarheid Effect Financiën 

- - ++ (Korte Termijn) 

++ (Middellange termijn/Lange 

Termijn) 

++ (KT) 

± (MLT/LT) 

Korte termijn (KT) = 2015 

Middellange termijn (MLT) = 2016/2017 

LT = 2018 en verder. 
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6.2. Scenario 2: Vervlechten 

Scenario 2 richt zich op het verbinden van het bestaande beleid op het sociaal domein waarvoor de 

gemeenten nu al verantwoordelijk zijn met de taken die overkomen naar de gemeenten door de drie 

decentralisaties. Een voorbeeld is het combineren van arbeidsmatige dagbesteding vanuit de AWBZ 

met (beschut) werken in de Wsw.  

 

Cliëntorganisaties en aanbieders van AWBZ zien mogelijkheden om vanuit de organisaties te 

“ontzorgen”. Naast hun pleidooi om dit vooral op het niveau van elke individuele cliënt te bekijken 

en het maatwerk te laten zijn, zijn aanbieders van mening dat er anders (en minder) zorg kan worden 

verleend door meer uit te gaan van de eigen kracht van cliënten en hun sociale omgeving. 

Zorgmedewerkers hebben vaak de neiging om de zorg van mensen over te nemen en zullen in de 

toekomst meer “uit de zorgstand” kunnen komen. Hierbij past: 

• bij de start van de ondersteuning beter kijken naar de eigen mogelijkheden en netwerken 

van de cliënt; 

• kritisch kijken welke onderdelen van de ondersteuning collectief kunnen worden gemaakt of 

door een vrijwilliger (in combinatie met een professional) kunnen worden uitgevoerd; 

• niet alle cliënten meer alle onderdelen van het aanbod geven; 

• organisaties stimuleren slimme coalities te laten sluiten en overlap in aanbod terug te 

dringen.  

 
Voorbeelden van maatregelen die passen  in scenario 2 

Stippellijnen symboliseren losse stelsels met eigen budgetten, maar die wel deels met elkaar verbonden 

worden. 

 AWBZ P-wet Jeugd 

Vervlechten  • onderdelen van de 

ondersteuning zouden 

door vrijwilligers kunnen 

worden uitgevoerd of 

collectief worden 

georganiseerd danwel 

vaker door een tandem van 

een professional met een 

vrijwilliger/informele 

zorgverlener; 

• Welzijnsactiviteiten 

combineren met AWBZ-

begeleiding 

 

� zie maatregelen onder 

P-wet 

 

 

• Arbeidsmatige 

dagbesteding AWBZ en P-

wet combineren; 

• Begeleiding vanuit AWBZ 

en P-wet combineren; 

• Het vervoer vanuit Wmo, 

P-wet en AWBZ, 

leerlingevervoer en 

wellicht zelfs het 

stadsparkeerplan bundelen 

 

Bij Jeugd wordt in de 

regionale visie op 

jeugdhulpverlening 

‘Iedereen doet mee’ en 

het toekomstmodel 

voor jeugdhulp er al 

voor gekozen om het 

anders te gaan 

organiseren. Dit 

scenario is daarom 

voor Jeugd niet 

uitgewerkt. 

Voorkomen 

van 

dubbelingen 

• Dubbelingen in het aanbod 

worden er uit gehaald ( 

sterk op elkaar lijkende 

dagbesteding voor een 

bepaalde doelgroep vanuit 

diverse aanbieders). Deze 

dagbesteding wordt nog 

maar bij 2 in plaats van 5 

aanbieders georganiseerd. 

• Door te combineren kan 

maatschappelijk vastgoed 

(gemeentelijk en AWBZ) in 

de toekomst efficiënter 

worden benut.   

• Proces van aanvraag tot 

uitstroom zo efficiënt 

mogelijk inrichten.  

• Re-integratie en sociale 

activering koppelen aan 

(collectief) Wmo-aanbod.  
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Gedeeltelijke 

stelselwijzigin

gen:  

• Ingrepen in het huidige 

stelsel van indicatiestelling, 

zowel qua proces (nu als 

bureaucratisch ervaren) als 

de inhoud (nu te rigide).  

Aanbieders geven aan 

behoefte te hebben aan 

flexibiliteit in de indicatie. 

• Niet alle cliënten binnen 

een bepaalde instelling 

dezelfde/alle producten uit 

het aanbod aanbieden, 

meer  differentiëren 

(“doorgeslagen” 

gelijkheidsbeginsel 

doorbreken);  

 

• 4 weken wachttijd 27-plus  

 

 

Familie Janssen in scenario 2 

Ook in dit scenario blijft het gezin met diverse loketten te maken hebben en naar verschillende 

instantie/organisaties worden verwezen. Op deelterreinen zal door de instantie/organisaties 

afspraken worden gemaakt en samengewerkt om de hulp, ondersteuning aan het gezin beter op 

elkaar af te stemmen. Dit zorgt voor een goedkopere en alternatieve manier van ondersteunen. De 

re-integratie richt zich in dit scenario ook op de kansrijke groep werkzoekenden met een (volledige) 

bijstandsuitkering, dus mijnheer Janssen zal geen re-integratie instrument aangeboden krijgen. Wel 

wordt mijnheer Janssen op weg geholpen door een kort advies vanuit de casemanager en/of het 

Werkbedrijf, waardoor hij medio 2016 een eerste stap naar werk zet door het gaan verrichten van 

vrijwilligerswerk. Door de ervaring en contacten die hij via dit vrijwilligerswerk opdoet lukt het hem in 

mei 2019 een (tijdelijke) deeltijdbaan van 28 uur te vinden. Omdat mijnheer Janssen zijn Wajong-

uitkering begin 2016 wordt gestopt, zal hij (tot zijn uitstroom in mei 2019) i.v.m. .de WIA-uitkering 

van mevrouw Janssen geen of slechts een aanvullende bijstandsuitkering krijgen. Dit betekent dat het 

gezinsinkomen van dit gezin tijdelijk, tussen medio 2016 en medio 2019, zal dalen. Aangezien het 

gezin financiële problemen heeft, zal het gezin tijdelijk een zwaarder beroep gaan doen op bijzondere 

bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening. Het gezin zal nog wel enige tijd druk/stress ervaren 

van de financiële situatie. 

Mevrouw Janssen blijkt door haar contacten in het buurthuis op 1 middag van de 3 dagen dat ze 

dagbesteding heeft voldoende dagstructuur te kunnen hebben, zodat 2,5 dag dagbesteding 

voldoende is. Deze dagbesteding krijgt ze niet meer van Zorggroep Hertenkamp, locatie Houtkamp 

maar via het samenwerkingsverband van Zorggroep Hertenkamp met Zorggroep Bloem op hun 

gezamenlijke locatie. Die locatie staat in de wijk waar mevrouw Janssen woont. De individuele 

begeleiding verloopt 2 uur per week via een stagiaire van de hogeschool. De overige uren door een 

professional. Omdat mevrouw Janssen dichter bij huis haar dagbesteding heeft en 1 middag per week 

meer thuis is, kan zij met behulp van de externe begeleiding van haar zelf en haar kinderen, meer 

ondersteuning geven aan haar gezin. De twee jongste kinderen krijgen niet meer via 2 losse 

begeleiders elk 6 uur per week begeleiding, maar nog 9 uur gezamenlijk ondersteuning via één 

begeleider.  

De ondersteuning bij de schulden wordt in vervolg door een samenwerking van professional en 

vrijwilliger gedaan. Omdat mijnheer Janssen in 2019 een baan vindt, waarmee de oude Wajong-

uitkering wordt geëvenaard, zal het beroep op bijzondere bijstand en schuldhulpverlening geleidelijk 

in de jaren daarna afnemen.  
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Een groot deel van de aanbieders van AWBZ is positief in dit scenario. Ze zijn zelf deels al aan het 

verkennen waar ze samen met collega’s het aanbod voor hun doelgroep kunnen ontdubbelen en 

vernieuwen. Zij roepen op om dat verbinden vooral aan hen over te laten. De boodschap van de 

AWBZ-aanbieders die dit scenario interessant vinden is: ‘geef ons de opdracht om dit te regelen 

(inclusief de financiële opgave), wij gaan aan de slag, maar geef ons dan zekerheden op het zijn van 

een uitvoeringspartner van de gemeente per 2015’. 

 

Voor wat betreft het aanbod dat de cliënt al heeft, zal hij vooral merken dat zijn aanbieder wellicht 

voor bepaalde vormen gaat samenwerken met een collega-aanbieder.  

Het beleid, de taken en aanbod van het huidige sociale domein en de over te hevelen taken in elkaar 

schuiven, draagt bij aan het meer integraal maken van het beleid en de uitvoering van het sociaal 

domein. Voor een deel van het combineren van taken en aanbod geldt dat het enige tijd zal vergen 

om te realiseren, maar sommige vervlechtingen en samensmeltingen zijn op relatief korte termijn 

haalbaar.  

Door zowel in te zetten op de slag maken naar “ontzorgen” als aanbod te vervlechten kan op korte 

termijn getracht worden de financiële taakstelling zoveel mogelijk in te vullen. Het risico is echter dat 

door het blijven denken in de huidige vormen van ondersteuning en aanbod, met dit scenario de 

financiële taakstelling op de middellange en lange termijn onvoldoende krachtig en flexibel tegemoet 

kan worden getreden. Het veld is divers en wordt in dit scenario niet aan de veranderende vraag 

aangepast. De kosten van organisaties blijven daardoor hoog.  

 

Scenario 2: verbinden 

Effect cliënt Effect integraal beleid Uitvoerbaarheid Effect Financiën 

+ + + (KT) 

+˔ (MLT/LT) 

+ (KT) 

+˔ (MLT/LT) 

 

 

6.3. Scenario 3: Herontwerp  

Scenario 3 is het herontwerp van het sociaal domein door de vraag van de cliënt hiervoor als 

startpunt te nemen. Dit herontwerp betekent een grote verandering voor cliënten, zorgaanbieders 

en de gemeentelijke organisatie. Het betekent het loslaten van de huidige producten (zoals 

begeleiding en persoonlijke verzorging), maar ook het loslaten van re-integratie instrumenten en 

Wmo producten (zoals huishoudelijke hulp en maatschappelijk werk). 

De achtergrond en het doel van het loslaten van de bestaande inrichting en organisatie van het 

sociaal domein en het herinrichten ervan is te komen tot één integraal ondersteuningsstelsel over de 

onderdelen van het sociaal domein heen (1 cliënt, 1 plan, 1 regisseur). Uitgangspunt van 1 

klant(systeem), 1 Plan is het versterken van de eigen kracht van  de cliënt of het gezin. De cliënt of de 

ouder is regisseur van het eigen gezinsleven. Ouders, jongeren, leden uit hun sociaal netwerk en 

betrokken instanties werken samen om de doelen van het gezin te realiseren.  

 

Een voorbeeld binnen dit scenario is een (virtueel) buurtdienstencentrum waar zowel vrijwilligers uit 

de buurt, mensen met dagbesteding, mensen met een uitkering vanuit de P-wet als mensen met een 

WSW-baan samen activiteiten en taken doen voor elkaar en voor de wijk en de mensen die daar 

wonen.
12

 

 

Een voorbeeld  van herontwerp kan zijn het opstellen van de individuele arrangementen vanuit 

gebiedsgebonden teams, die bestaan uit diverse benodigde disciplines of generalisten. Het team 

                                                      
12

 Een ander voorbeeld is het creëren van multifunctioneel aanbod, denk daarbij aan een wijkrestaurant waar zowel 

mensen in het kader van een dagbesteding als mensen uit de buurt in kader van vrijwilligerswerk actief zijn in het bereiden 

van maaltijden. Het voorziet in een collectieve voorziening voor mensen die zelf niet meer kunnen koken. Op die manier is 

de huidige individuele ondersteuning minder nodig.  
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haalt de benodigde hulp erbij conform 1 gezin. 1 plan, 1 regisseur methodiek. Dit team legt tevens de 

verbindingen met de informele zorg en het sociaal netwerk. Daarnaast biedt het team de eerste 

benodigde ondersteuning (door het laten verzorgen van ondersteuning, die we nu nog  persoonlijke 

verzorging, hulp bij het huishouden en/of begeleiding noemen).  

 

 

Voorbeelden van maatregelen die passen in scenario 3 

De verkokering tussen de 3d’s loslaten bij de maatregelen 

Omslag in denken 

• Het stimuleren van het inzetten van cliënten zelf, ouders en het sociaal netwerk, onder meer via een 

moreel appél vanuit zowel Rijksoverheid als gemeenten en de samenleving onderling.  

• Niet alleen ondersteuning bieden, maar kijken naar beschikbare kwaliteiten en talenten van mensen die 

ondersteuning vragen en deze aanwenden voor anderen.  

• Van behoefte naar noodzaak, van aanbod-gestuurd naar vraaggestuurd, aanvullend op de eigen kracht en 

eigen regie van mensen; 

• Iedereen is (afhankelijk van diens mogelijkheden) is actief. Bij een vraag naar ondersteuning wordt ook 

gevraagd: wat wil je en kan je. 

• Vraag niet alleen wat de samenleving voor jou kan doen, maar wat jij kan doen voor de samenleving. 

Toegang veranderen 

• De toegang tot en het overzicht over de ondersteuning eenvoudiger te maken, zodat cliënten beter de 

weg weten en minder vaak de behoefte voelen aan een gids die heen door zorgland leidt. 

• Het instellen van jeugd & gezinsteams die in de eigen omgeving ondersteuning kunnen bieden, en andere 

expertises kunnen betrekken.  

De ondersteuning verandert (inhoud en organisatievorm) 

• Loslaten bestaande producten op terrein van werk, Wmo en jeugd: onderdelen van huishoudelijke hulp, 

individuele begeleiding, re-integratie, maatschappelijk werk etc. gaan op in één nieuwe vorm van 

ondersteuning, niet als confectie, maar als maatpak. 

• Ontdubbelen van het aanbod, maar dan op basis van opnieuw geformuleerd noodzaak aan aanbod op 

basis van de gekantelde vraag van mensen. 

• buurtdienstencentrum waar zowel vrijwilligers uit de buurt, mensen met dagbesteding, mensen met een 

uitkering vanuit de P-wet als mensen met een WSW-baan samen activiteiten en taken doen voor elkaar 

en voor de wijk en de mensen die daar wonen.    

• het creëren van multifunctioneel aanbod (denk aan een wijk restaurant) en multifunctioneel gebruik van 

maatschappelijk vastgoed. 

• Buurtzorg-achtige concepten ontwikkelen, meer zelfsturing door professionals, minder management. 

• Mensen met een (WWB-) uitkering (en lage kans op uitstroom naar werk) zijn maatschappelijk actief/ 

worden geactiveerd als vrijwilliger in de ondersteuning van mensen in de wijk  en voor de wijk.  

• De onafhankelijk cliënt ondersteuning niet meer per se langs de lijnen van doelgroepen te organiseren, 

zoals nu het geval is.  

• Eén organisatie die mensen met een arbeidshandicap en onvoldoende verdiencapaciteit richting de 

arbeidsmarkt stimuleert. 

• Talentonwikkeling bij de ondersteuning: bij de ondersteuning en de activiteiten die mensen in het kader 

van begeleiding en de huidige Wmo krijgen aangeboden, zou veel meer kunnen worden gekeken naar 

waar het mes aan twee kanten snijdt: wellicht kan iemand die vanwege zijn psychiatrische aandoening 

ondersteuning krijgt af en toe ook iemand met een verstandelijke of lichamelijke beperking ergens mee 

helpen en deze kan op zijn beurt wellicht hand- en spandiensten voor een oudere in de buurt verrichten. 

• Het sociale wijkteam is een instrument dat past in het herontwerp van het sociaal domein. 

• Sociaal medische indicatie kinderopvang toekennen als onderdeel van een gezinsplan, dat tot doel heeft 

het gezin met zo min mogelijk ‘specialistische hulp’ draaiende te houden. 

De ondersteuning resultaatgerichter en niet oneindig 

• Vrijblijvendheid van ondersteuning vervalt. Als een cliënt ondersteuning ontvangt, verwachten we ook 

inzet van de cliënt zelf, bijvoorbeeld de aanwezigheid bij afspraken. 

• De ondersteuning resultaatgericht (vaker in de vorm van een integraal  Wmo/werk/jeugd traject met een 

duidelijke kop en staart).  

• Resultaat in gesprek met cliënt in kaart gebracht, maar de keuzevrijheid voor  cliënten is niet oneindig. 

bijvoorbeeld   geografisch beperking of  beperking om vervoersstromen te verminderen. 
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Andere wijze van sturing:  

• Werkgevers en uitzendbureaus, subsidierelaties betrekken bij het realiseren van werk(ervaringsplekken):  

o Via subsidievoorwaarden; 

o In het kader sociaal maatschappelijke ondernemen  

o Via social return bij aanbestedingen; 

• resultaatgericht en prikkels richting aanbieders om minder zorg te leveren.  

 

Familie Janssen in scenario 3 

Familie Janssen gaat samen met het gezins- en jeugdteam zelf aan de slag met het stellen van doelen. 

Op basis daarvan ontstaat er één integraal plan ( Wmo/werk/jeugd) voor dit gezin. De benodigde 

instanties/deskundigen zitten aan tafel en leveren een bijdrage aan het plan om realistische doelen te 

stellen voor de komende tijd. Er is gekeken in hoeverre mensen uit de directe omgeving ondersteuning 

kunnen bieden. Het gezin wordt niet langer naar diverse instanties verwezen. Binnen het team van 

ondersteuners is  een regisseur aangewezen. De regisseur is de vaste contactpersoon van het gezin. 

Regelmatig wordt gekeken hoe de afspraken vorderen. 

Gezien de situatie van het gezin en in belang van de toekomst van het gezin krijgt mijnheer Janssen 

(hoewel hij zelf niet tot de prioritaire re-integratiedoelgroep behoort) wel een re-integratie 

instrument, in de vorm van ondersteuning bij het vinden van betaald werk, aangeboden. Hierdoor 

lukt het hem begin 2017 een deeltijdbaan van 28 uur te vinden. Omdat mijnheer Janssen zijn Wajong-

uitkering begin 2016 wordt gestopt, maar begin 2017 al een baan vindt, hoeft het gezin maar voor 

een korte tijd beroep te doen op bijzondere bijstand en minimabeleid. Door het nieuwe inkomen van 

mijnheer Janssen kan het gezin het schuldhulpverleningstraject vanuit de gemeente in 2018 succesvol 

afronden. De financiële problemen lossen zich op. Alleen een lichte ondersteuning bij het op orde 

houden van hun financiële huishouding is nog nodig. Een neef van meneer is bereid hierbij te helpen. 

Omdat mijnheer Janssen 4 dagen werkt, is hij 1 dag per week overdag thuis.  

Mevrouw Janssen is in het buurtdienstencentrum gevraagd of zij samen met haar buurvrouw zou 

willen koken voor een aantal buurtgenoten. Dit vindt zij leuk om te doen. De maaltijd kan in het 

buurtdienstencentrum genoten worden. Daarmee is de maaltijdvoorziening voor die buurtgenoten 

een aantal dagen in de week niet meer nodig en hoeven zij niet langer alleen te eten. De contacten in 

de buurt en het koken met haar buurvrouw geven mevrouw Janssen voldoende dagstructuur op 

dinsdag en woensdag, waardoor zij 1,5 dag dagbesteding heeft in plaats van 3. Deze dagbesteding 

krijgt ze niet meer van Zorggroep Hertenkamp, locatie Houtkamp maar via het buurtdienstencentrum 

in de wijk. Haar individuele begeleiding en de begeleiding van de 2 jongste kinderen (totaal 18 uur) 

wordt omgezet naar gezinsondersteuning (te beginnen met 16 uur, af te bouwen naar 12 uur). De 

ondersteuning is gericht op het versterken van haar opvoedvaardigheden. Daarmee kan de 

individuele begeleiding van haar kinderen verder afgebouwd worden. School geeft aan dat de 

prestaties verbeteren. Vanwege de gezinsondersteuning blijkt zelfs mogelijk dat het jongste kind in 

het kader van passend onderwijs op het regulier onderwijs kan blijven en niet hoeft over te stappen 

naar het speciaal onderwijs. 

Door het betere inkomen van mijnheer Janssen, de nieuwe dagbesteding van mevrouw Janssen en de 

gezinsondersteuning (combinatie formeel en informeel), is er een beter perspectief voor het gezin in 

zijn geheel en de kinderen in het bijzonder.  

 

In het praktijkvoorbeeld staat een gezin centraal met verschillende hulpvragen. Scenario 3 heeft ook 

een grote toegevoegde waarde voor cliënten met een enkelvoudige en/of tijdelijke hulpvraag.  

Van de individuele cliënt vraagt het scenario herontwerp namelijk ook een omslag in denken: van  `ik 

heb recht op deze voorziening’, naar: `wat kan ik en mijn omgeving zelf nog en welke ondersteuning 

heb ik echt nodig om te kunnen blijven participeren ’.  

De cliënt bepaalt samen met de professional de doelen en de te behalen resultaten. Dat leidt tot een 

arrangement gericht op het bevorderen van zelfstandig deelnemen aan de samenleving, los van de 

afzonderlijke onderdelen werk, jeugd, onderwijs en welzijn.  
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Bovendien zet het huidige AWBZ-stelsel aanbieders aan tot produceren (uren draaien). De huidige 

wijze van indicatiestelling (recht op dit of dat) zet aan tot claimgericht en consumptief gedrag.  

Ondersteuning niet naar behoefte en recht, maar op basis van noodzaak en maatwerk: 

• bij de start van de ondersteuning inzetten op het versterken van de eigen kracht (en zo de duur 

of de intensiteit van de in te zetten ondersteuning beperken); 

• de ondersteuning aanvullend te laten zijn op de eigen kracht van mensen en zijn of haar 

omgeving; 

• veel meer inzetten op het bieden van ondersteuning, waarvan het mes aan twee of meer kanten 

snijdt, met andere woorden het wederkerig maken van de ondersteuning en de participatie.  

• niet als aanbieders de cliënt voor zichzelf willen houden door zelf zo’n breed mogelijk pakket aan 

declarabel aanbod te creëren, maar door ieder zijn sterke punten te laten doen en elkaar aan te 

vullen.  

 

Dit scenario biedt de beste kansen om het stelsel ook op middellange en lange termijn met het 

beschikbare budget te realiseren.  

Het is het scenario met de grootste veranderingen. Het scenario kent derhalve kritische 

slagingsfactoren. Het vraagt nadrukkelijk om een cultuurverandering. Behalve voor de cliënt brengt 

dit scenario ook grote veranderingen met zich mee voor de gemeentelijke organisatie en de 

zorgaanbieders. Zo zal de gemeente de bestaande budgetten in het sociaal domein anders gaan 

inrichten. Subsidies aan lokale instellingen zullen op een nieuwe manier worden vormgegeven. Bij de 

uitwerking van scenario 3 zullen ook kansrijke elementen uit scenario 1 en 2 worden meegenomen.  

 

Scenario 3: herontwerp 

Effect cliënt Effect integraal beleid Uitvoerbaarheid Effect Financiën 

++ ++ ± (KT) 

+ (MLT) 

+˔ (LT) 

± (KT) 

+ (MLT) 

++ (LT) 
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7. Van scenario naar praktijk: aangrijpingspunten voor het opnieuw 

ontwerpen en verbinden van beleidsvelden 
 

Om de slag naar het uitvoeren van scenario 3 te maken, is een aantal stappen noodzakelijk. Daarbij is 

het de kunst om met volle vaart het herontwerp in te zetten. Daarnaast de winkel tijdens de 

verbouwing wel al zichtbare veranderingen te laten doormaken, maar ook als een geoliede machine 

te laten draaien. Dat betekent dat de eerste stappen die we zetten richting een volledig scenario 3 in 

de lijn van dat scenario moeten liggen. Dat geldt dus ook voor de eventuele elementen uit scenario 1 

en 2 die we mogelijkerwijs (tijdelijk) gebruiken om tot scenario 3 te komen (en de financiële opgave 

ook op korte termijn goed te kunnen invullen).  

 

We beginnen overigens niet vanaf nul. Het is logisch gevolg op onder meer: 

• de ingeslagen weg van de sociaal maatschappelijke structuurvisie en het beleidsplan 

Maatschappelijke Ontwikkeling; 

• de start met het meer wijkgericht werken (wijkanalyses, wijkagenda’s, wijkteams) 

• veranderingen in de wijze waarop de gemeenten stuurt met subsidies: De geschetste 

ontwikkelingen (nieuwe taken voor gemeente en minder geld), zijn nadrukkelijk al onderwerp 

van gesprek bij de besprekingen over het subsidiejaar 2014 tussen gemeente en instellingen met 

meerjarige subsidies (op het terrein van Zorg en Welzijn). Bij deze gesprekken, die vanaf juni 

2013 plaatsvinden geeft de gemeente aan dat de wijze van subsidie-uitvraag en -verlening vanaf 

2014 gaat veranderen. Dat wil zeggen, dat de gemeente op een andere wijze gaat uitvragen, 

meer gericht op doelen (en minder op activiteiten en instellingen) en hierbij meer gaat sturen op 

samenwerking tussen organisaties. Ook komt in de gesprekken aan orde dat dit in bepaalde 

gevallen kan leiden tot een verschuiving van een subsidieovereenkomst met één instelling naar 

keten/samenwerkingsovereenkomsten waarbij meerdere partijen betrokken zijn. 

Aan instellingen wordt hierbij gevraagd een proactieve rol aan te nemen. 

• het traject wat we in 2012 al bij de eerste voorbereidingen en in de eerste helft van 2013 met 

cliënten en uitvoerders hebben doorlopen; 

 

7.1. Kansrijke aangrijpingspunten om het beleid opnieuw vorm te geven 

In deze paragraaf beschrijven we een aantal kansrijke aangrijpingspunten om het beleid rondom 

Wmo-werk-jeugdhulp en passend onderwijs opnieuw vorm te geven en de beleidsvelden tot één 

geheel te verbinden. Deze thema’s zijn mede samengesteld  op basis van gesprekken met cliënten in 

de focusgroepen en de bijeenkomsten met aanbieders 

 

Thema Te maken beweging 

Kantelen in denken 

over ondersteuning 

1. Niet meer (per deelgebied) de ondersteuning voor mensen vaststellen 

en regelen, maar een gezin zoveel mogelijk zelf laten doen en samen 

met hen de ondersteuning op maat arrangeren aanvullend op wat zij zelf 

en hun omgeving kunnen. 

2. Een cultuurverandering bij burgers en hulpverleners en zodoende een 

kanteling bewerkstellingen. Van het recht op voorzieningen, het 

consumeren van alle beschikbare zorg en het overnemen door 

professionals, naar ondersteuning op basis van noodzaak te bieden. 

Zoveel mogelijk tijdelijk en aanvullend op wat mensen zelf kunnen of 

weer zelf kunnen gaan doen als gevolg van (tijdelijke) ondersteuning. De 
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thema’s die uit de cliëntparticipatie komen, zijn behulpzaam bij het 

kantelen van denken en de weg naar vraaggerichte integrale 

ondersteuning. 

Toegang 3. Het herorganiseren van een brede laagdrempelige generalistische 0
de

 lijn 

van ondersteuning, dichtbij mensen (integrale sociale wijkteam, teams 

jeugd en gezinshulp).  

4. De toegang herontwerpen, waarbij niet meer naar één leefgebied van 

één lid van een gezin wordt gekeken, maar naar het hele gezin (dus 

integraal waar nodig).
13

 Het sociale wijkteam is een instrument dat past 

in de mix van instrumenten. Het sociaal wijkteam is een belangrijk 

onderdeel van het herontwerp van het sociaal domein (de uitwerking 

van scenario 3). 

Nieuwe 

vraaggerichte 

integrale 

ondersteuning 

5. Ondersteuningsaanbod opnieuw vormgeven: vraaggericht, 

resultaatsgericht (noodzaak) en meer gebundeld/integraler. 

6. Veel meer inzetten op het bieden van ondersteuning waarvan het mes 

aan twee of meer kanten snijdt. De persoon die ondersteund wordt op 

het ene gebied (bijvoorbeeld mevrouw Janssen die door te koken met 

haar buurtvrouw voor buurtgenoten zelf dagstructuur heeft en tevens 

haar buurtgenoten een maaltijd bezorgt. Wellicht dat zelfs een van haar 

buurtgenoten mevrouw Janssen soms weer helpt met andere vragen) 

hierdoor bijdraagt aan de wijk of iemand anders die op een ander vlak 

ondersteuning nodig heeft.  

7. Talentontwikkeling bij de ondersteuning. Dit betekent dus onder andere 

het stimuleren van mensen die nog geen betaald werk hebben, om zich 

in te zetten voor andere mensen die ondersteuning nodig hebben. Dit 

geeft de werkzoekende de gelegenheid om mee te doen aan de 

samenleving, wat te betekenen voor anderen en de buurt en 

tegelijkertijd de kans om werkervaring op  te doen. Daarnaast geeft het 

andere mensen met een ondersteuningsvraag de mogelijkheid om hulp 

te krijgen en zo meer aan de samenleving te kunnen deelnemen. 

Andere clustering, 

samenwerking van 

aanbieders 

8. Uit 5 en 6 vloeit voort een nieuwe samenhang en clustering in aanbod en 

samenwerking tussen aanbieders, te denken valt daarbij aan: 

a) Het veel vaker combineren van professionele en vrijwillige 

ondersteuning; 

b) Verbinding arbeidsmatige dagbesteding (nu AWBZ) met beschut 

werk (nu WSW); 

c) Verbinding van re-integratie met participatie door ondersteuning 

van anderen; 

d) Verbinding van dagbesteding met activiteiten in de wijk en 

ondersteuning aan anderen; 

e) Ontwikkeling van Buurtzorg-achtige concepten: meer zelfsturing 

door professionals, minder management. 

f) Verbinding uitstroom praktijkschool en Entree-opleiding met 

beschut werk; 

g) Verbinding van de zorgstructuren in het speciaal onderwijs met de 

jeugdzorgstructuur en de arrangementen 

                                                      
13

 De in regionaal 3D-verband ontwikkelde handreiking voor de integrale toegang is hierbij van belang.  
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h) Het inzetten van nieuwe technologie bij het bieden van hulp (zie ook  

Zorginnovatie als onderdeel van Programma Kennisstad) 

i) Verbinden van zorg/hulp met die vanuit de Zvw en de 

huisartsenzorg. 

j) het verbeteren van de onderlinge communicatie ten behoeve van 1 

gezin, 1 plan door middel van ict.  

9. Het versterken van de wisselwerking tussen de gemeente, 

zorgaanbieders en de onderwijsinstellingen op het terrein van zorg (voor 

andere manier van werken, innovatie etc.). 

Accommodaties 10. Uit 8 vloeit voort dat bij met publiekelijke middelen gefinancierde 

accommodaties toegewerkt kan worden naar een beter en 

multifunctioneel gebruik van vastgoed. 

Vervoer 11. Uit 8 vloeit tevens voort dat we op zoek gaan naar slimme verbindingen 

t.a.v. vervoer.  

Andere manieren 

van sturen en 

financiën 

12. Een groot deel van de bovenstaande zal aangejaagd worden door 

vernieuwingen in de wijze waarop en de voorwaarden waaronder we 

aanbieders financieren. Hierbij valt te denken aan: 

a) Niet meer allemaal losse stukjes van ondersteuning financieren, 

maar 1 gezin/cliënt, 1 plan, 1 budget; 

b) Voor een bepaald doel aanbieders gezamenlijk financieren in 

plaats van allemaal afzonderlijk voor een gedeelte; 

c) Social Return on investment bij aanbesteden en bij subsidiëren: 

we committeren niet alleen onszelf als gemeente, maar ook 

onze externe samenwerkingspartners aan het laten participeren 

van de doelgroep van de Participatiewet. We nemen daarbij in 

het kader van het integrale beleid ook andere doelen mee, zoals 

bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van stageplekken voor 

MBO-ers.  

 

 

7.2. Vervolgstappen en tijdspad 

Voor wat betreft de bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van deze notitie geldt de volgende 

planning voor Leiden en Leiderdorp: 

 

Begin Juli: Collegebesluit: uitspreken van voorkeursscenario en vrijgeven inspraak 

Juli/augustus Inspraaktermijn 

Eind september bespreking gecombineerde commissievergadering O&S en W&F over notitie 

toekomst sociaal domein in Leiden 

bespreking commissie Bestuur en Maatschappij in Leiderdorp 

Oktober Vaststelling notitie toekomst van het sociaal domein in de gemeenteraad 

 

Gezien de genoemde korte voorbereidingstijd tot 1 januari 2015, zullen wij om geen kostbare tijd te 

verliezen tussen juli en september al druk doorgaan met het verder uitwerken van het 

voorkeursscenario en de hiervoor genoemde aangrijpingspunten. Bij de uitwerking van dit scenario 

staat het realiseren van de ondersteuning binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten 

centraal. 
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Deels tegelijkertijd zullen we samen met de andere gemeenten in Holland Rijnland praktische 

voorbereidingen treffen voor de nieuwe taken per 1-1-2015. 

 

In het onderstaande schema staan de belangrijkste stappen genoemd (afhankelijk van de snelheid 

van de parlementaire behandeling): 

 

periode Activiteit/actie 

2
de

 helft 2013 • Nadere uitwerking scenario 3 vaststellen; 

• Op basis van deze nadere uitwerking in gesprek gaan met de huidige subsidiepartners op 

het terrein van welzijn over het ombuigen of eventueel (deels) beëindigen van de 

bestaande subsidie.  

• Toegangs, uitvoerings- en sturingsmodellen Wmo en Jeugd (ontwikkelen en) vaststellen; 

• Regionaal besluit Jeugd over samenwerking met bestaande partijen en beperking van 

frictiekosten 

1
ste 

helft 2014 • Besluitvorming functie en rol sociale wijkteams in relatie tot de drie decentralisaties 

gereed. 

•  Start met voorbereiding contractering /subsidiering van aanbieders/realisatie 

startpunten van scenario 3; 

• Start met communicatie-traject cliënten over de consequenties van scenario 3; 

• Start besluitvorming van de verordeningen, waaronder eventueel overgangsrecht voor 

bestaande AWBZ-cliënten. 

• Aanpassingen in gemeentelijke organisatie, bedrijfsvoering en processen 

• Bepalen eventueel van een overgangsperiode voor bestaande cliënten 

2
de

 helft 2014 • 3
de

 Kw: afronding inkoop van ondersteuing en besluitvorming verordeningen. 

• Helderheid ten aanzien van hernieuwde inzet van subsidies Welzijn in de lijn van scenario 

3. 

2015 • 1 januari: nieuwe cliënten en bestaande cliënten (geleidelijk) krijgen een andere vorm van 

ondersteuning op basis van scenario 3.  

• In 1
ste

 helft van 2015 monitoren van nieuwe ondersteuning en bijsturing ervan in 2
de

 helft 

ten behoeve van 2016. 

 

2016 • Ook alle bestaande cliënten krijgen ondersteuning volgens scenario 3.  

• Hervorming van sociaal domein is ver op weg. 

2017 • Scenario 3 is nagenoeg voldragen 
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8. Bijlagen 

 
Bijlage 1A: kerncijfers 

 

1. WMO-individuele voorzieningen 

 

Tabel 1 WMO Individuele voorzieningen Leiden
14

 

 Aantal cliënten Percentage  

WMO-individuele voorzieningen 5466 100 

a. Vervoer  4455 83 

b. Huishoudelijke hulp 2401 45 

c. Rolstoelvoorzieningen 1237 23 

Combinatie a,b,c 377 7 

Combinatie alleen a,b (zonder c) 1287 24 

Combinatie alleen a,c (zonder b) 625 12 

Combinatie alleen b,c (zonder a) 35 1 

 

In Leiden kregen in 2012 ±  480 personen een WMO-voorziening voor de woning. Hiervan kreeg 85% 

dit in combinatie met een andere WMO voorziening. 

 

Een grote groep, namelijk 79 % van de Leidenaren met een WMO voorziening is 65 jaar of ouder. 

 

Naast de WMO individuele voorzieningen kent de WMO in de vorm van welzijn ook veel algemene 

en collectieve voorzieningen.  

 

2. Decentralisatie AWBZ 

 

Aantallen te verwachten nieuwe WMO cliënten i.v.m. overheveling van de functies AWBZ-

begeleiding, Persoonlijke Verzorging en Kortdurend Verblijf 

 

Begeleiding
15

 

De cliëntgroepen die nu extramurale AWBZ-begeleiding ontvangen en die over zullen gaan naar de 

WMO zijn zeer divers: ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek, volwassenen 

met psychiatrische problematiek, kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, 

auditieve of visuele beperking, lichamelijke beperking of chronische ziekte, en jongeren met 

psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen.  

 

Tabel 2 Begeleiding Leiden en Leiderdorp 

 Leiden Leiderdorp 

AWBZ-begeleiding 1.378 (11,6 per duizend 

inwoners) 

253 (9,5 per duizend 

inwoners) 

 % % 

Individuele begeleiding 76 70 

Groepsbegeleiding met 

vervoersvoorziening 

71 78 

Begeleiding zorg in natura 75 59 

 

                                                      
14 Stand 1 januari 2013. Gegevens Leiderdorp volgen. 

15 Voor het zicht op de te verwachten nieuwe cliënten is gebruik gemaakt van: Van AWBZ naar WMO – Verkenning 

AWBZ begeleiding Holland Rijnland,  mei 2012 (Bron ZZ en VGZ, Zorgkantoor peildatum 2 april 2012) 
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Gegevens Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
16

 

Het aantal cliënten met een geldige indicatie voor AWBZ-zorg (zowel intra- als extramuraal) in 

Leiden is in totaal  4.705.
17

 Voor Leiderdorp is dat 1.025.  

Meer dan de helft (55%) van de geïndiceerden is 65 of ouder. 

De grootste groep betreft mensen met een somatische aandoening/beperking (40%); driekwart 

daarvan is 75 of ouder. 

 

Tabel 3 CIZ Indicatiestelling Leiden en Leiderdorp 

 Leiden Leiderdorp 

Indicatie 4.705  1.025 

Intramuraal 1.925    455 

Extramuraal 

- waarvan mét begeleiding 

- begeleiding individueel 

- begeleiding groep 

- BGG in combi met vervoer 

2.275  

1.485 

1.105 

   620 

   440 

  570 

  260 

  175 

  130 

   105 

 

 

De grootste groep extramuraal is de ‘SOM-groep’75 jaar en ouder. Rond de helft daarvan, heeft ook 

een indicatie voor de functie begeleiding.  Hiervan heeft iets minder dan de helft alleen individuele 

begeleiding, de overige cliënten hebben een combinatie met persoonlijke verzorging, verpleging, 

behandeling, begeleiding groep en/of palliatieve terminale zorg. 

De grootste groep cliënten met Begeleiding valt binnen de cliëntgroep Psychiatrisch 18 jaar en ouder 

(40%).  

Bij de cliënten met  een Indicatie Begeleiding Individueel  is eveneens de grootste groep 

psychiatrisch 18 jaar en ouder, gevolgd door de groep met Verstandelijk Handicap. Het gemiddeld 

aantal uren individuele begeleiding is 4,2 uur per week.  Een relatief klein aantal in deze groep 

betreft cliënten met palliatieve terminale zorg. In die gevallen is het aantal uren zorg per week (rond 

de 47) fors hoger . 

Voor de cliënten met indicatie Begeleiding Groep bedraagt het  gemiddeld aantal dagdelen per week 

4,9 in Leiden en 4.7 in Leiderdorp. 

 

Persoonlijke verzorging
18

 

 

Tabel 4 Persoonlijke verzorging Leiden resp. Leiderdorp 

Indicatie persoonlijke verzorging 1600 Leiden – 380 Leiderdorp 

Uren per week 6,4 

  

Overlap:  

Persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp 52% (landelijk)
19

 

Persoonlijke verzorging en begeleiding 11% (landelijk) 

                                                      
16 CIZ Basisrapportage AWBZ van 1 januari 2013 
17 De aantallen indicatie betekent nog niet dat de zorg ook daadwerkelijk geconsumeerd is. In deze cijfers zijn niet de 

indicaties voor kinderen tot 18 jaar met een psychiatrische aandoening opgenomen, die worden door bureau Jeugdzorg 

afgegeven en geregistreerd. 
18

 CIZ Basisrapportage AWBZ van 1 januari 2013.Gegevens m.b.t. aantallen inwoners die nu gebruik maken van de 

voorziening Persoonlijke Verzorging in het kader van de AWBZ waren zijn nog niet bekend op het moment van opstellen 

van deze analyse. Vermoedelijk zal er hierbij sprake zijn van een grote mate van overlap met de huishoudelijke hulp. 
19

 Ook de gemeente Den Haag heeft gekeken naar de samenloop van HbhH, begeleiding en persoonlijke verzorging en 

verpleging. In Den Haag is er sprake van een overlap tussen begeleiding en huishoudelijke hulp van 15%, tussen verzorging 

en verpleging en huishoudelijke hulp zien zij een overlap van 17%. De overlap tussen verzorging en verpleging en 

huishoudelijke hulp bedraagt in Den Haag circa 30%. 
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Landelijk is door Bureau HHM Onderzoek en Advies in september 2012 de ‘Verkenning AWBZ-functie 

Extramurale Persoonlijk Verzorging’ uitgebracht.  

Hier komen een aantal duidelijke trends naar voren: 

- Persoonlijke Verzorging betreft veelal oudere mensen die pas hulp inroepen als sprake is van 

overbelaste mantelzorgers;  

- Ruim twee derde van de doelgroep die Persoonlijke Verzorging heeft, bestaat uit cliënten die 

al gebruik maken van huidige WMO-voorzieningen. 

- Er is sprake van een behoorlijke groei van Persoonlijke Verzorging 

 

Tabel 5: Kortdurend verblijf 

 Leiden Leiderdorp 

Aantal cliënten 75 30 

Gemiddeld aantal etmalen 1,2 1,2 

 

Verhoudingsgewijs - in vergelijking met begeleiding en persoonlijke verzorging - , gaat het bij 

kortdurend verblijf om een gering aantal mensen die na de decentralisatie van de AWBZ onder de 

Wmo zullen gaan vallen. 

 

3. Werk en inkomen 

  

WWB  

Aantal bijstandsgerechtigden voor Leiden
20

 is : 3.127  

 

WWB en WMO 

Slechts ± 3% (±240) van het totale aantal personen met WMO-individuele voorzieningen heeft ook 

een bijstandsuitkering. Dit is grotendeels te verklaren doordat een groot percentage 65 jaar of ouder 

is bij de WMO.    

 

WWB en Schuldhulpverlening 

332 Leidenaren maken gebruik van de schulphulpverlening. Van deze Leidenaren hebben er 205 

(62%)  ook een bijstandsuitkering. 

 

WSW en Wajong 

 

Tabel 6 WSW en Wajong 

 Leiden Leiderdorp 

WSW-Personeel
21

 807
22 

130
23 

WSW Begeleid werken
24

 33 4 

WSW Wachtlijst
25

 51 15 

   

Aantal huidige Wajongers
26

 1580
27 

264
28 

 

  

                                                      
20 Stand 1 januari 2013. Gegevens Leiderdorp volgen 

21 Betreft het jaar 2012 

22 voorheen ontving  ± 35% Wajong, 45% was Nugger en 20% WWB 

23 voorheen ontving  ±  38% Wajong, 49% was Nugger en 13% WWB 

24 Betreft het jaar 2012 

25 Betreft het jaar 2012 

26 Atlas Sociale verzekeringen via site UWV. Betreft het jaar 2012 

27 waarvan 1440 volledig en waarvan 509 < 26 jr 

28 waarvan 236 volledig en waarvan 96 <26 jr 
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Verwachte instroom P-wet 

 

Tabel 7 Verwachte nieuwe instroom P-wet (n.a.v. sociaal akkoord) 

 

 Leiden Leiderdorp 

voorheen WSW
29

 ± 72 p.j. ± 11 p.j. 

voorheen Wajong
30

 ± 48 p.j. ±   6 p.j. 

   

herindicatie oud Wajong
31

 1200 219 

   

 

 

4. Jeugdzorg  

 

De Jeugdzorg is één van de drie decentralisaties. Daarmee komt er een nieuwe groep klanten bij 

waar de gemeente verantwoordelijk voor wordt. De cijfers hieronder geven een eerste indicatie van 

de soorten jeugdhulp en aantallen. 

 

Tabel 8: cijfers Jeugdzorg
32

 

 

 Leiden Leiderdorp 

Aantal kinderen 0-17 jaar 20.693
33

  5.719
34

  

Aantal contacten afdeling toegang Bureau Jeugdzorg  1.015 268 

Aantal afgegeven indicatiebesluiten BJZ: 

waarvan gedwongen: 

waarvan vrijwillig:        

638  

145 

492 

153 

  22 

131 

Aantal jeugdigen provinciale jeugdzorg (schatting ) 446 106 

Aantal jeugdigen provinciale jeugdzorg
35

 

waarvan ambulant: 

waarvan deeltijd: 

waarvan residentieel: 

waarvan pleegzorg: 

464 

278 

  70 

  70 

  46 

120 

  72 

  18 

  18 

  12 

Jeugdbescherming(BJZ)  

- waarvan nieuw: 

   253 

   187 

  36 

  21 

Jeugdreclassering(BJZ): 

- waarvan nieuw: 

     96 

     62 

  15 

  14 

Aantal jeugdigen JeugdzorgPlus 16 - 

Jeugd GGZ ( 0 t/m 22 jr.)
36

 

-  1
e
 lijns psychologische zorg 

- DBC zonder verblijf 

- DBC met verblijf 

 

621 

1656 

86 

 

172 

445 

20 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

aantal gemelde kinderen: 

aantal onderzoeken:  

 

449 

274 

 

  86 

  53 

                                                      
29 Info op basis van prognose gegevens  UWV, bijlage marktbewerkingsplan dec. 2012 

30 Zie voetnoot 10 

31 Grove prognose dat 85% na herindicatie niet meer in aanmerking komt voor Wajong. Afhankelijk van de thuissituatie en 

vermogen 

   komen deze personen wel of niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering 
32

 Op basis Startfoto Jeugdhulp  Holland Rijnland, juni 2013.Betreffen cijfers 2012, tenzij anders aangegeven 
33 17% van totaal inwoners 

34 21% van totaal inwoners 

35 Betreft 2011, schatting 

36 Betreft 2009, schatting 
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Sociale medische indicaties en kinderopvang
37

 46 gezinnen 

(68 kinderen) 

4 gezinnen 

(7 kinderen) 

Kinderen op speciaal onderwijs, speciaal 

basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs
38

  

1298 xx 

 

Hiernaast zijn er nog enkele cijfers die alleen op Holland Rijnland niveau beschikbaar zijn. Het betreft 

ook hier schattingen: 

 

Zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking zonder verblijf:         850 

Zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking met verblijf:    320 

PGB’s (zowel VB als GGZ):       1.300 

Crisisopvang:               480 

 

 

5. Vervoer   

 

Tabel 9 Vervoer  

 Leiden Leiderdorp 

Vervoer bij AWBZ begeleiding groep 440 105 

Wmo vervoer 4455 910 

Leerlingenvervoer 155 77 

Vervoer wsw-ers  18  2 

 

 

Bijlage 1B financiën 

 

financiële overzicht DZB (conform Perspectiefnota) 

 

 

 
 

  

                                                      
37 April 2013 
38

 Peildatum 1-10-2012. Het betreft hier alle leerlingen op scholen binnen de grenzen van Leiden. De kinderen kunnen ook 

woonachtig zijn buiten Leiden. De Vlieger (sbo) : 315 leerlingen, Leo Kannerschool, nevenvestiging Leiden :  234 , De Brug 

: 84 leerlingen, De Thermiek :  290, De Weerklank : 224 en Korte Vlietschool : 151. In het aantal is niet opgenomen: Orion : 

56 (staat in Leiderdorp, valt onder PROO Leiden)  
 

effect Participatie-wet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

per saldo lagere loonkosten (5% krimp) 0 -732.000 -2.201.000 -3.600.000 -4.943.000 -6.191.000 -7.376.000

lagere rijkssubsidie (5% krimp) 0 605.000 1.785.000 2.905.000 3.970.000 4.981.000 5.942.000

lagere rijkssubidie (efficiencykorting) 0 396.000 923.000 1.351.000 1.848.000 2.292.000 2.724.000

lagere Netto toegevoegde waarde 0 280.000 823.000 1.340.000 1.831.000 2.298.000 2.741.000

lagere opbrengst Begeleid werken 0 21.000 56.000 87.000 118.000 146.000 172.000

negatief effect Participatie-wet 0 570.000 1.386.000 2.083.000 2.824.000 3.526.000 4.203.000

geplande ombuigingen -400.000 -700.000 -1.100.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000

verwachte bijdrage regio (100%) -60.000 -143.000 -300.000 -446.000 -588.000

per saldo totaal -400.000 -130.000 226.000 540.000 1.124.000 1.680.000 2.215.000
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bijlage 2: Verslag van traject van cliëntenparticipatie: input van cliënten via diepte interviews en 

via focusgroepen 

 

 
Proces  
In november 2011 is het project ‘Cliëntparticipatie’ van start gegaan, hierin staat de mening van de 
cliënt centraal. Het doel van het cliëntparticipatieproject is het leren kennen van de cliënten waar de 
gemeente nieuwe verantwoordelijkheden voor krijgt. Het gaat ook om het krijgen van inzicht in de 
specifieke situaties van cliënten en thema’s die voor hen belangrijk zijn en standpunten ten opzichte 
van voor hen relevante zorg.  De resultaten worden betrokken bij het maken van beleidskeuzes voor 
de drie decentralisaties, met name de uitbreiding van de Wmo. Door de stem van de cliënt centraal te 
laten staan kunnen keuzes gemaakt worden die aansluiten bij de krachten, behoeften en kansen van 
de cliënt en op zijn/haar persoonlijke situatie zijn afgestemd.  
In 2012 en de eerste helft van 2013 zijn diepte-interviews en focusgroepen gehouden. In het boekje 
“Cliënten in Beeld” zijn de krachten, kansen en bedreigingen voor de nieuwe cliënten, opgehaald uit 
de interviews, gepresenteerd. In de zomer van 2013 volgt een publicatie over de resultaten van de 
focusgroepen. In de kadernotitie toekomst sociaal domein is op verschillende plekken de input van 
cliënten zichtbaar. Hieronder een samenvatting van de resultaten tot nu toe. 
In het project is intensief samengewerkt met onder andere MEE, Radius, ZON (alle drie in de 
werkgroep Cliëntparticipatie), de Wmo-adviesraad en Zorgbeland Zuid-Holland Noord. Er is daarbij 
dankbaar gebruik gemaakt van de expertise, ervaring en het netwerk van de professionals om de 
inhoud vorm te geven en om deelnemers te werven.  
 
Doelgroepen en thema’s 
In de eerste twee fasen van het project ‘Cliëntparticipatie’ zijn verschillende doelgroepen ondervraagd 
in het cliëntparticipatieproject, zoals verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, ouderen 
bv met dementie, chronisch psychiatrisch patiënten, meervoudig complex gehandicapten, kinderen & 
jongeren met psychiatrische achtergrond & hun ouders, jongeren met een licht verstandelijke 
beperking. Maar ook minder voor de hand liggende groepen zijn bevraagd zoals mantelzorgers, dak- 
en thuislozen en inwoners van Leiden die geen of minder directe betrokkenheid bij de Wmo hebben. 
De resultaten van de interviews zijn samen te vatten in een aantal thema’s die de leidraad zijn 
geweest voor de focusgesprekken. Interessant is om op te merken dat deze thema’s niet specifiek zijn 
voor een doelgroep, maar dat ze bij meerdere cliëntgroepen naar boven kwamen. 

 
1. Realistische behoeftebepaling. Het uitgangspunt van dit thema is “Welke capaciteiten heeft 

iemand?” Bij het bepalen van iemand zijn/haar capaciteiten en beperkingen is de vraag, wil 
iemand wel/niet of kan iemand wel/niet. Hoe bepaal je realistische behoeften, en wat is hier de rol 
van de professional?  

2. Individualisering. Zelfregie voeren is een belangrijk speerpunt van de gemeente, er dient echter 
wel een balans gevonden te worden tussen zelfstandig blijven en hulp vragen wanneer dat nodig 
is. De praktijk leert dat mensen het lastig vinden om hier mee om te gaan, wanneer vraag je hulp?  

3. Kanteling van de hele samenleving. Er is een cultuurverandering nodig om de veranderingen in de 
zorg succesvol door te voeren, hoe ga je hier mee om?  

4. Belang van zingeving en levenslust.  
5. Het belang en de rol van het sociale netwerk.  
6. De toekomst. Het thema de toekomst heeft betrekking op zowel jongeren, volwassenen als 

ouderen, hoe bereid je je voor op de toekomst? Dit kan gaan om het leren van vaardigheden om 
zelfstandig te wonen, pubergedrag en het zoeken naar geschikt werk, maar bijv. ook om een 
back-up plan wanneer een de mantelzorger of degene waar de mantelzorger voor zorgt wegvalt.  

7. Mantelzorgondersteuning. Wat zijn de behoeftes van een mantelzorger? En tegen wat voor 
obstakels loopt een mantelzorger aan?  

8. Vertrouwen in & klik met de professional. Hoe belangrijk is de klik met de professional eigenlijk? 
En wat vindt de cliënt belangrijk in een professional?  

9. Toegankelijke informatie & vlotte processen. Hoe is de informatievoorziening en bereikbaarheid 
van instanties? Wat doe je als je een hulpvraag hebt, welke stappen neem je dan?  

 
Hieronder worden kort enkele resultaten van de 6 focusgroepen die gehouden zijn, gepresenteerd. Dit 
overzicht is niet volledig, en geeft slechts een impressie. Deel II van het boekje ‘Cliënten in beeld’ 
(zomer 2013) zal een vollediger beeld geven. Niet alle thema’s die hierboven genoemd zijn, zijn in de 
focusgroep even uitgebreid aan de orde geweest en hieronder wordt een aantal vaker terugkerende 
onderwerpen uit de focusgesprekken beschreven. Veel thema’s hebben onderling verbindingen.  
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Ten slotte is de vraag in hoeverre de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden. De resultaten 
worden met name gezien als de basis voor verdere cliëntparticipatie en als onderwerp van gesprek 
met zorgaanbieders. Op die manier kan de gemeente de resultaten toetsen. 

 
 

Zelfstandigheid en zelfregie  
Zelfstandigheid en het voeren van zelfregie over je eigen leven is iets wat veel mensen als 
vanzelfsprekend beschouwen. Dat is voor de verschillende groepen die van de Wmo gebruik (gaan) 
maken helaas niet altijd het geval. Door verschillende omstandigheden zijn deze mensen niet in staat 
om volledig zelfstandig hun leven te leiden. Ondersteuning is daardoor noodzakelijk. Dit betekent 
overigens niet dat men niet zelfstandig zou willen zijn, of zelf de regie zou willen voeren, integendeel 
zelfs. Het hebben van eigen regie en zelfstandigheid lijkt voor deze mensen het grootste goed te zijn. 
Het behouden of verkrijgen van je zelfstandigheid en het voeren van zelfregie verdient daarom een 
centrale plek in de behandeling, ook om een zinvolle dagbesteding te creëren en deel te nemen aan 
de maatschappij. Zo bieden de dagbesteding en het vrijwilligerswerk ouderen structuur, zingeving, 
recreatie en sociale contacten.  
 
Sociaal netwerk 
Men heeft behoefte aan een sociaal netwerk, dit is bij mensen met een psychiatrische stoornis of bij 
dak- en thuislozen in veel gevallen beschadigd of afgebrokkeld. Ouderen hebben veelal een klein of 
lastig bereikbaar sociaal netwerk, denk bijvoorbeeld aan kinderen die in een andere stad wonen. 
Mantelzorgers lopen op hun beurt het risico om geïsoleerd te raken van hun sociale netwerk door de 
zorgtaak die zij hebben. Een positief sociaal netwerk heeft vele voordelen, maar een sociaal netwerk 
kan niet opgelegd worden. Deze doelgroepen moeten op hun beurt zelf een sociaal netwerk vormen, 
en ondersteuning daarbij in de vorm van voorlichting over mogelijkheden of bijvoorbeeld 
assertiviteitscursussen voor mantelzorgers kan van toegevoegde waarde zijn. Onderzoek wijst uit dat 
men bij voorkeur zelf relaties aan wilt gaan, het opleggen hiervan wordt als ongewenst ervaren. Het 
leren opbouwen of in stand houden van een sociaal netwerk  is daarom bovenal een aandachtspunt 
waar rekening mee gehouden moet worden bij bijvoorbeeld het keukentafelgesprek.  
 
Individualisering 
Individualisering is een kernthema waar iedereen mee te maken heeft en de problematiek die speelt 
kan in veel gevallen gemakkelijk verergeren doordat men niet op tijd signaleert en handelt. 
Mantelzorgers blijken veelal problemen te ervaren met dit thema, zij geven aan dat zij het erg moeilijk 
vinden om hulp te vragen  of om hun eigen grenzen aan te geven aan een dierbare naaste. Wanneer 
er niet gepast wordt gereageerd op tekenen van stress en overbelasting kan dit zijn tol eisen. In plaats 
van zichzelf te ontlasten, door voor ontspanning of respijtzorg te kiezen, kiest een mantelzorger 
bijvoorbeeld voor het schrappen van afspraken met sociale contacten om de mantelzorg vol te 
houden. Het gevolg kan zijn dat men over zijn/haar grenzen heen gaat en daardoor vermoeid en 
overbelast raakt. Een sociaal isolement ligt dan op de loer. Een vergelijkbaar patroon is te zien bij 
bijvoorbeeld mensen met GGZ problemen en dak- en thuislozen, die bijvoorbeeld uit schaamte geen 
hulp durven te vragen waardoor de problematiek gemakkelijk verergert. Dit risico zou verminderd  
kunnen worden door het geven van voorlichting en cursussen die mensen in staat stelt met deze 
problemen om te gaan, ook zou de huisarts meer aandacht kunnen schenken aan de informele zorger 
om overbelasting in een later stadium te voorkomen. Lotgenotencontact biedt mogelijkheden om 
ervaringen te delen, over lastige onderwerpen en obstakels te praten en van elkaar te leren.  
 
Het belang van een goede klik met professional    
Voor een succesvolle behandeling is een goede klik met de professional en een goede vertrouwens 
relatie met diezelfde professional van cruciaal belang. Daarnaast heeft men behoefte aan flexibele en 
toegankelijke zorg op maat. Iedereen heeft hier behoefte aan, al kreeg dit thema bijzonder veel 
aandacht in de groep met mensen met psychiatrische stoornissen. Een ander belangrijk 
aandachtspunt is het bepalen van je eigen tempo als het gaat om re-integreren in de samenleving. 
Het voeren van zelfregie kan ook betekenen dat je je eigen tempo bepaalt, al is dat wellicht trager of 
sneller dan het tempo dat de professional prefereert.  
 
Een menselijke benadering 
Maar bovenal wil men serieus genomen worden. Dat kan in het geval van jongeren met een 
verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis gaan om uitgedaagd worden en het maken 
van je eigen fouten, en van diezelfde fouten leren. Dat kan ook gaan om het serieus nemen van een 
door een mantelzorger gestelde hulpvraag als professional. Belangrijk voor mensen is het gevoel van 
eigenwaarde, en het gevoel hebben dat je serieus genomen wordt. Kleine details kunnen hierin van 
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groot belang zijn. Het schouderklopje van de hulpverlener, een klein maar attent gebaar, doet vaak 
meer voor een cliënt dan een potje pillen. Dit kan ook een negatieve uitwerking hebben. Een 
professional die geen oogcontact maakt bij het schudden van de hand, of een eerste reactie na een 
verhaal van een cliënt kan voldoende zijn om de cliënt uit balans te brengen.  
 
“Details en kleine dingen zijn heel belangrijk”  
 
 
Informatie en toegankelijke processen 
Men heeft behoefte aan heldere en duidelijke informatie, een centraal punt waar die informatie 
opgehaald kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor mantelzorgers, die de weg in ‘Zorgland’ niet goed 
kennen. De mantelzorgers geven aan dat zij behoefte hebben aan iemand die hen wegwijs maakt, en 
vertelt waar zij hulp en ondersteuning kunnen zoeken. De ouderen uit de focusgroep maakten in veel 
gevallen al langere tijd gebruik van bepaalde voorzieningen waardoor dit thema voor hen minder 
relevant was. Echter, het is plausibel dat jongere ouderen die nog geen gebruik maken van dergelijke 
voorzieningen wel met deze problemen te maken krijgen.  
 
“Het zou geweldig zijn als er iemand zou zeggen: ”Je kan naar die, je kan naar die”.  
 
 
Toekomstperspectief 
De toekomst is een aandachtspunt wat niet altijd de aandacht krijgt die het verdient, al is het maar 
omdat het leven in het heden al hectisch genoeg kan zijn. Het is in het belang van de cliënt en zijn 
systeem dat er rekening gehouden wordt met de toekomst, of er naar een bepaald doel toegewerkt 
wordt. Verstandelijk beperkte jongeren dienen uitgedaagd en gestimuleerd te worden om zichzelf te 
ontwikkelen en om te bepalen wat zij zelf willen doen, zodat zij deel kunnen nemen aan de 
maatschappij. Dit vereist een continue inspanning, en vraagt sensitiviteit en alertheid van de directe 
omgeving. Voor ouderen dient er een back-up plan te zijn voor wanneer er een belangrijk partner of 
mantelzorger wegvalt, de praktijk leert dat maar weinig mensen echt goed voorbereid zijn op 
onverwachte gebeurtenissen.  
 
Onderlinge verbondenheid van doelgroepen 
Een laatste opvallend onderwerp dat uit de focusgroepen naar voren is gekomen, is de onderlinge 
verbondenheid van de verschillende doelgroepen. Jongeren met psychiatrische stoornissen hebben 
relatief vaak ouders hebben die ook met psychiatrische stoornissen kampen. De vraag is wie in dit 
geval de regie zal voeren. Het voeren van de zelfregie, kan een probleem zijn voor mensen met 
psychiatrische stoornissen. In dat geval is het van belang dat er gepaste ondersteuning wordt 
geboden waardoor de vader of moeder, broer of zus, indien mogelijk, in staat wordt gesteld om de 
regie te voeren. Een essentieel aandachtspunt is dus dat deze cliënten in veel gevallen onderdeel zijn 
van een gecompliceerd systeem. Het verschuiven van taken en/of verantwoordelijkheden van de 
professional naar bijvoorbeeld de mantelzorger kan tot gevolg hebben dat deze mantelzorger 
vervolgens overbelast raakt. Dit kan gevolgen hebben op het werk, maar op de thuissituatie. Het is 
daarom belangrijk dat er onderzocht wat voor gevolgen en consequenties een maatregel heeft voor 
zowel het individu als het systeem waarin hij zich bevindt.  
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Bijlage 3: Samenvatting opbrengst groepsgesprekken met aanbieders AWBZ/Welzijn en 

cliëntenvertegenwoordigers 25 & 26 maart 2013 

 

Aanwezig waren diverse aanbieders, zowel de grote als kleinere aanbieders en ook verschillende 

sectoren waren vertegenwoordigd (jeugd, VG, ouderen, GZ etc.). Ook de Wmo-adviesraad Leiden en 

Zorgbelang hebben aan het gesprek deelgenomen. Een groot aantal organisaties die aan de 

bijeenkomst deelnamen bieden hun diensten ook aan in andere gemeenten. De opmerkingen en 

suggesties die worden meegegeven zijn daarom ook voor de gemeente Leiderdorp van toepassing. 

Dit overzicht geeft een weergave van de thema’s die in de bijeenkomsten aan de orde zijn gekomen.  

De lijst is niet uitputtend en er zijn ook thema’s die in de gesprekken niet aan de orde zijn geweest 

(bijv. gebruik van technologie, organiseer het dichtbij de cliënt). 

Per denkrichting is aangegeven welke thema’s in welk scenario passen en welke vragen dat oplevert 

voor de uitwerking. Per denkrichting zijn ook concrete suggesties gegeven (deze suggesties vragen 

minder uitwerking en er kan op kortere termijn mee aan de slag gegaan worden). 

 

 

ALGEMENE THEMA’S 

 

Nieuwe cliëntprofielen 

Stuur op resultaat, kwaliteit en beantwoording van de hulpvraag. De huidige indicaties zijn hier niet op 

gericht. Dat kan meer en zo wordt het behalen van resultaten leidend voor wat verzorging/begeleiding 

inhoudt, en niet het aantal uur dat in de indicatie staat. Ook: stappenplannen voor cliënten 

(arrangement, ‘cliënt-routes’) 

 

Rol van de gemeente & aanbieders 

Diverse mogelijkheden zijn hier genoemd, variërend van ‘Gemeente maak een keuze’ tot ‘Geef ons 

een opdracht (korting) en wij voeren ‘m uit’. Aanbieders verschillen hierin. Ook mogelijk: ‘Laat 

aanbieders samenwerken in het ontwerpen van nieuwe werkwijzen’. Gemeenten én instellingen moet 

durven en het lef hebben om los te laten en het onbekende te verkennen. Bij veel aanbieders is het 

urgentiebesef er wel, maar blijkt de omslag zelf nog lastig. 

 

Voorkeursscenario van aanbieders 

Er zijn aanbieders die terughoudend zijn in de mogelijkheden die we hebben en daarom een voorkeur 

hebben voor bijv. scenario 1 (‘zwartkijkers’). Daarentegen zijn er ook aanbieders die vinden dat we 

positief aan de slag moeten gaan en het hele systeem om moeten gooien (‘positievelingen’). Zij 

hebben vaak een voorkeur voor scenario 3. Veel aanbieders zitten in het midden (scenario 2). 

 

Overig 

1) maak gebruik van de lopende ervaringen en pilots  

2) kijk uit met bepaalde doelgroepen. 

 

 

DENKRICHTING 1 

 

Uit te werken in het scenario 

 

Het kan allemaal wel wat minder (‘3 sterren zorg in plaats van 5 sterren zorg’) 

Waar het dan precies minder kan moet nog  worden uitgewerkt: bij welke doelgroepen, op welke 

manier, wat is goede en wat is voldoende kwaliteit? Zijn er mogelijkheden voor grotere groepen voor 

dagbesteding? 
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Hierbij hoort dat de medewerkers van de aanbieders uit de zorg stand komen en omslag maken naar 

het kijken wat cliënten echt nodig hebben (in plaats van veel van cliënten over te nemen en hen al het 

beschikbare aanbod aan te bieden). Cliënten moeten minder het recht op zorg claimen. Er bestaat 

soms de neiging om vanuit een gelijkheidsgedachte alle cliënten van een instelling allemaal een 

bepaald aanbod te geven in plaats van te differentiëren. Ook komt het voor dat het aanbod langdurig 

loopt, daar waar het soms ook een duidelijke kop en staart zou kunnen hebben. Hierdoor is het 

mogelijk om minder zorg te leveren, maar dat moet niet gebeuren via een generieke reductie van de 

indicatie van cliënten, maar door per cliënt dit kritisch te bekijken. Die opdracht zou de gemeente 

bijvoorbeeld bij aanbieders kunnen neerleggen. 

 

Concrete punten (quick wins) 

• Maak de slag van zorg op basis van behoefte (aangewakkerd door het aanbod dat 

beschikbaar is) naar noodzakelijke zorg. Bekijk dit per persoon (maatwerk). 

• Durf de zorg meer per persoon te differentiëren en geef vaker de zorg een kop en een staart. 

• Bezuiniging op overhead/bureaucratie (bijv. verantwoordingseisen aan of vanuit de interne 

controllers van de aanbieders). 

• Belonen van het geven van minder zorg (financiële prikkel). 

 

Aanbieders pleiten tegen een algemene kaasschaaf, en benoemen alternatieve maatregelen die in 

hun ogen effectiever zijn. In dit verslag zijn deze maatregelen voor, opgeschreven bij denkrichting 1, in 

de uitwerking in de daadwerkelijke notitie hebben deze suggesties een plek gekregen bij scenario 2 of 

3.  

 

 

DENKRICHTING 2 

 

Uit te werken in het scenario 

 

Vrijwilligers 

Er kan meer gebruik gemaakt worden van vrijwilligers. Vraag daarbij is wat wel en wat niet door 

vrijwilligers gedaan kan worden en hoe we de inzet van vrijwilligers moeten/willen stimuleren en waar 

we ze voor in willen zetten. En hoe gaan we dit organiseren? Wat hebben vrijwilligers nodig om 

vrijwilligerswerk te kunnen doen? 

 

Samenvoegen functies, doelgroepen 

Hierdoor kan het systeem efficiënter georganiseerd worden. Gedacht kan worden aan het 

samenbrengen van doelgroepen binnen de AWBZ, maar ook aan samenwerking met andere 

doelgroepen zoals Wajongers of Wsw-ers. Voorbeeld ook: Resto Van Harte als combinatie van het 

opdoen van werkervaring met het bieden van dagbesteding in een sociale omgeving (mes snijdt aan 

twee kanten).  

 

Flexibiliteit 

Geef de professional de ruimte om zelf bij mensen die dat op dat moment nodig hebben iets vaker 

langs te gaan, en bij mensen die het dan minder nodig hebben, iets minder vaak. Dus regel niet alles 

dicht. Vraag is hoe we deze ruimte via de afspraken die we met aanbieders gaan maken in moeten 

bouwen. Ook is genoemd; het houden van flexibiliteit in subsidiëring (de ene aanbieder heeft soms 

meer cliënten en heeft het soms drukker dan de ander). 

 

Concrete punten 

• Opknippen van taken: sommige dingen kunnen door een stagiair gedaan worden, of door een 

MBO geschoold iemand. 
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• Overlap uit voorzieningen halen bij aanbieders (dus alle aanbieders die dezelfde 

dagbesteding voor mensen met lichte/matige dementie). 

• Intensiever gebruik van materiaal & vastgoed (analoog aan het gebruik van sportvelden door 

scholen tijdens de dag en ’s avonds en in het weekend door de sportvereniging zelf). 

• Richt een academie voor zelfstandigheid op (model van aanbieder ’s Heeren Loo). 

 

 

DENKRICHTING 3 

 

Uitwerking in het scenario 

 

Cultuuromslag 

Hoe gaan we deze realiseren en wat is hiervoor nodig? Wat is de weg om er te komen, wat moeten 

we uitproberen om de vernieuwingsambitie te bewerkstellingen? 

 

Investeren in goede signalering & probleemanalyse 

De vraag is hoe er nu gesignaleerd wordt en hoe we die signalering kunnen verbeteren. Daarnaast 

voorkomt een investering in het eerste gesprek (Kanteling) ineffectieve of inefficiënte zorg. Wat zijn de 

implicaties hiervan voor de verdeling van de middelen? En hoe kunnen we extra inzetten op 

signalering? 

 

Wederkerigheid 

Als mensen duidelijk laten zien niet gemotiveerd te zijn (niet willen), of geen wederdienst willen 

leveren (terwijl ze dat wel kunnen) dan kan mogelijk gekort worden op de begeleiding/verzorging. Het 

krijgen van zorg is niet meer vrijblijvend. Analoog aan de mogelijkheid om bijstandsgerechtigden te 

korten op hun uitkering als ze niet voldoen aan hun sollicitatieplicht. 

Vragen zijn hierbij bijvoorbeeld wat we als wederkerigheid van mensen kunnen vragen en hoe we 

bepalen dat mensen niet gemotiveerd zijn. 

 

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt & samenwerking kennisinstellingen 

Aanbieders geven aan dat sommige studenten die van opleidingen komen te weinig (praktijk)ervaring 

hebben of dat het onderwijs niet aansluit op de wensen van de werkgever. Meer stageplaatsen, meer 

stages stimuleren in het onderwijsprogramma. Daarnaast gaat het om de aanpassing van 

onderwijsprogramma’s om de professionals nieuwe stijl op te leiden. Dit vergt een gesprek met 

zorgaanbieders en de onderwijsinstellingen. Ook gebruik kennis van de kennisinstellingen voor 

inrichting nieuw sociaal domein & inhoud van begeleiding/verzorging 

 

Concrete punten 

• Inzetten op cultuuromslag (uit de zorg stand komen, uit “recht op zorg” gedachte komen), de 

nadruk leggen op versterken van eigen kracht, de gemeente ondersteunt aanvullend. 

• Richt kenniscentra voor specifieke onderwerpen op (of gebruik de kenniscentra die er al zijn). 

• Gebruik de positieve energie van cliënten en put kracht uit cliënten, bijvoorbeeld maak 

ouderen ambassadeur voor kinderen in de gemeente. 

• Maak gebruik van nieuwe technieken (zie bijvoorbeeld projecten waarbij deel van contact 

tussen cliënt en hulpverlener verloopt via internet). 

• Gebruik de goede instrumenten om begeleidingsdoelen en het arrangement te bepalen 

(bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsmatrix is te tijdrovend en niet wetenschappelijk 

onderbouwd).  
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bijlage 4: VERSLAG BIJEENKOMST UITBREIDING WMO - GEMEENTE LEIDEN 

24 APRIL 2013, HET LEIDSE VOLKSHUIS 

 

Op 24 april kwamen zorgaanbieders, cliëntorganisaties, raadsleden en andere betrokkenen samen 

om met de gemeente Leiden de dialoog voort te zetten die op de eerdere bijeenkomst in september 

2012 gestart was. Doel van de bijeenkomst was om gezamenlijk de denkrichtingen/scenario’s te 

bespreken die de gemeente ontwikkeld heeft om keuzes te kunnen maken voor de invulling van de 

nieuwe taken in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die scenario’s zijn gevormd op basis 

van gesprekken met cliënten en zorgaanbieders.  

Met de recente brief van Staatssecretaris Van Rijn en het Sociaal Akkoord wijzigen de veranderingen 

voor gemeenten op sommige punten. De kern is en blijft dat gemeenten nieuwe 

verantwoordelijkheden krijgen, o.a. op het gebied van begeleiding en persoonlijke verzorging. Ook 

blijven gemeenten te maken krijgen met minder middelen voor die taken en voor huishoudelijke hulp 

en met de gevolgen van extramuralisering. 

 

Na de opening door dagvoorzitter Maarten Sick en een welkomstwoord van wethouder Roos van 

Gelderen (Jeugd, Zorg & Welzijn)  volgde een presentatie van het Leidse project  ‘Cliëntparticipatie’, 

een optreden van Tjerk Ridder met ‘Trekhaak Gezocht’ en gingen de deelnemers daarna met elkaar in 

gesprek gegaan. Hieronder een impressie. 

Cliënt in beeld 

Om het perspectief van cliënten naar voren te brengen heeft de gemeente de afgelopen maanden een 

aantal focusgesprekken met Leidenaren gehouden. Ook is gesproken met zelfzorgers en 

mantelzorgers. In mei worden nog een paar gesprekken gehouden. De focusgroep is een goed middel 

om op een open en respectvolle manier in gesprek te gaan met cliënten. Ook stimuleren deelnemers 

elkaar en de setting is minder bedreigend omdat er lotsverbondenheid is. De focusgroepen zijn een 

vervolg op de cliëntinterviews die in 2012 gehouden zijn. De gemeente wil het project 

‘Cliëntparticipatie’
39

  na afronding van de focusgesprekken graag continueren met het opbouwen van 

een cliëntenpanel. 

Diverse thema’s (gekozen op basis van de resultaten van de interviews uit 2012) zijn in de 

gesprekken aan bod gekomen: het belang van zingeving en levenslust, van een sociaal netwerk, 

individualisering, hoe om te gaan vragen over de toekomst, aandacht voor de informele zorger, 

vertrouwen & klik met de professional, toegankelijke informatie. Uit de gesprekken is onder meer het 

volgende naar voren gekomen: 

• Mensen leiden graag een zo zelfstandig mogelijk leven omdat dit de levenslust bevordert, 

maar dat vaak ondersteuning daarbij nodig is. In onze maatschappij lijkt het moeilijk hulp te 

vragen: dit zijn wij misschien vanuit ons ‘individualisme’  minder gewend. 

• Het sociale netwerk van mensen met beperkingen is van groot belang, echter ook heel 

kwetsbaar: “ Als ik manisch ben ga ik niet naar mijn vrienden, je zet daarmee je vriendschap 

op het spel.” Dagbesteding geeft wel veel sociale contacten. 

• Vertrouwen in en een klik met de hulpverlener is van cruciaal belang voor het effect van de 

hulpverlening. 

• Een ‘gids’, een persoon, maar ook een virtuele persoon, is een goede manier om wegwijs te 

worden in het zorglandschap. 

  

                                                      
39

 Cliëntparticipatie wordt uitgevoerd met de werkgroep Cliëntparticipatie waaraan  ZON, MEE en Radius deelnemen. Ook de 
Wmo-adviesraad en Zorgbelang denken mee en reflecteren op de uitkomsten en het proces. 
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Tjerk Ridder: Trekhaak Gezocht 

Tjerk Ridder (www.tjerkridder.nl) heeft op inspirerende wijze verteld over zijn tocht met caravan (maar 

zonder auto!) van Utrecht naar Istanbul. Op die reis is hij op zoek gegaan naar ‘trekhaken’ die hem 

steeds een stukje dichter bij Istanbul konden brengen. Dit is een metafoor voor de manier waarop we 

met elkaar de grote veranderingen in ondersteuning aan mensen vorm gaan geven. Grote ‘trekhaken’ 

leveren een bijdrage, maar zonder ook de kleine ‘trekhaken’ komen we er niet. De vraag is welke 

bijdrage, hoe klein of groot ook, wij allen leveren.  

Proces & inhoud 

Als start voor de discussie heeft projectleider Maaike Veenema van de gemeente Leiden een 

toelichting gegeven op de stand van zaken bij het Rijk (gevolgen sociaal akkoord, brief van Van Rijn). 

Ook heeft zij aangegeven dat de gemeente één integrale kadernotitie op wil stellen over de toekomst 

van het sociaal domein ( Jeugdzorg, Participatiewet en de nieuwe taken van de gemeente in de 

Wmo). De gemeente gaat ervanuit dat transformatie direct noodzakelijk is en dat het simpelweg 

overnemen van taken (transitie) onvoldoende is. De transformatie moet dan over het gehele sociaal 

domein gaan, omdat de impact van en samenhang  tussen de drie grote wijzigingen erg groot is. 

Denkrichtingen (uit te werken in scenario’s) die het College voor ogen heeft zijn: 

1. Kerntakendiscussievariant 

2. Vervlechtingsvariant (verbinden) 

3. Kanteling van het sociale domein-variant 

De denkrichtingen worden verder uitgewerkt obv opbrengsten uit de focusgroepen met cliënten,  de 

groepsgesprekken met aanbieders en de bijeenkomst van vandaag. De denkrichtingen zijn in kleinere 

samenstelling met aanbieders besproken in maart 2013. Reacties van aanbieders waren toen 

verdeeld, echter de meeste kansen worden gezien bij de variant Kanteling van het sociaal domein. 

Aanbieders hadden met name veel (concrete) suggesties voor de invulling van die variant en voor de 

vervlechtingsvariant. 

Het streven is deze notitie voor de zomer aan het College van Burgemeester & Wethouders van de 

gemeente Leiden voor te leggen, gevolgd door besluitvorming in de gemeenteraad na de zomer. 

Daarna worden de keuzes in dialoog met de stad verder uitgewerkt. 

Inhoudelijke discussie 

Een algemene impressie 

Er was een grote diversiteit aan deelnemers, waardoor een goede discussie werd gevoerd. De 

gesprekken zijn als constructief ervaren. Het gevoel bestond dat het moment om daadwerkelijk 

keuzes te gaan maken gekomen is. 

Verschillen waren er in de manier waarop men ‘effectiviteit’ zag. Door de een werd dit gezien als 

‘binnen het beschikbare budget de doelen halen’, door de ander als ‘de cliënt wordt er beter van, een 

positief effect op de cliënt’. Het gesprek over het resultaatgericht aansturen van zorgaanbieder is een 

goed gesprek om te voeren. Er zijn veel suggesties over een andere wijze van aansturen (voorkomen 

van prikkel op consumptie van zorg). Aan alle tafels werd de ‘trekhaak’ van Tjerk Ridder vaak als 

metafoor gebruikt en ook de ‘gids’ uit de cliëntgesprekken kwam vaak terug in de discussies aan tafel. 

Alle deelnemers delen het gevoel van urgentie: verandering is nodig, zodat mensen ook in de 

toekomst kunnen participeren. Dat vraagt om veranderingen binnen de gemeentelijke organisatie, bij 

de zorgaanbieders en van cliënten zelf. Hieronder een impressie per stelling 

 

http://www.tjerkridder.nl/
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Stelling 1 

Door andere cliëntprofielen te ontwikkelen (gericht op 

participatie) en het loslaten van de ‘oude’ 

grondslagen, kunnen we gerichter ondersteuning 

bieden.  

Nieuwe cliëntprofielen zijn een goed idee, maar zorg dat 

het geen nieuwe ‘hokjes’  worden; gebruik nieuwe 

profielen als richtlijnen. Nieuwe profielen bieden ook 

kansen om zorg flexibeler en gerichter in te zetten. Door 

de ‘oude’ grondslagen los te laten is het ook mogelijk om de toegankelijkheid van zorg te verbeteren 

omdat nieuwe profielen leiden tot minder strikte (geprotocolleerde)  toegang tot zorg. Nieuwe 

cliëntprofielen kunnen leiden tot eenvoudigere regelgeving waardoor instellingen meer ruimte krijgen 

om zorg op maat te leveren. 

Een aantal deelnemers opperde om überhaupt zonder cliëntprofielen te werken. Het is immers 

mogelijk een geheel andere insteek van het gesprek kiezen, namelijk een gesprek met de cliënt over 

zijn/haar dromen, wensen en kansen, en minder gericht op wat iemand niet meer kan. Van belang zijn 

de eigen mogelijkheden van de cliënt. Daarna kan er een ‘gids’ aanhaken die de cliënt volgt in zijn 

‘reis’ over de sociale kaart. 

Stelling 2 

Aanbieders kunnen hun aanbod beter op elkaar 

afstemmen om overlap te voorkomen. 

Volgens veel aanbieders is afstemmen is ook 

samenwerken. Afstemming en samenwerking moet dan 

wel door de gemeente afgedwongen worden met de goede 

prikkels. Organisaties zijn de laatste jaren gestimuleerd om 

te concurreren. Het maken van de omslag naar 

samenwerken vraagt veel van de organisaties.  

Het weghalen van overlap wordt effectief gevonden omdat 

er overlap bestaat. De gemeente moet erop toezien dat er een dekkende sociale kaart ontstaat 

(zonder leemtes) en kan ook via financiële prikkels sturen op de samenwerking tussen organisaties. 

Intersectoraal en wijkgericht werken worden hierbij gezien als kansen. Leer ook van de ervaringen van 

andere gemeenten, zoals in Gouda. Daarbij bespreken ze met aanbieders waar zij écht goed in zijn 

en men verwijst de cliënt dan door naar de aanbieder die het beste bij de cliënt past. Voordeel 

daarvan is dat de vraag van de cliënt centraal staat. 

Aangegeven is ook dat overlap niet noodzakelijkerwijs negatief is: overlap biedt immers ook 

keuzemogelijkheden. Soms lijkt er overlap te zijn, maar de zorg is dan gericht op een speciaal type 

cliënt die net weer andere behoeftes heeft dan een andere cliënt met soortgelijke problematiek. 

Het Transitiebureau van VWS heeft een informatieve poster ontwikkeld over de mogelijkheden van 

samenwerking (samen ondernemend op www.invoeringwmo.nl). 

Stelling 3 

De gemeente stelt in de samenwerking met 

zorgaanbieders alleen een aantal inhoudelijke doelen 

(resultaatgericht). 

De meningen hierover lopen uiteen. Sommigen geven aan 

dat de gemeente goed kan sturen op resultaten als de 

criteria worden ontwikkeld in overleg met de 

zorgaanbieders. Anderen geven aan dat de gemeente 

1 

2 

3 
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beter alleen kaders en spelregels kan meegeven en kan sturen op het proces, de inhoud wordt dan 

overgelaten aan de zorgorganisaties zelf (dit geeft de zorgorganisatie ook vertrouwen). Dat de 

verantwoordelijkheid voor begeleiding en verzorging overgaat naar gemeenten wordt gezien als een 

kans om de regelgeving en bureaucratie te beperken en vrijheid te geven aan aanbieders. 

Steekproefsgewijs controleren is hierbij een optie. 

 Stelling 4 

Door de ‘gouden randjes’ van de ondersteuning af te 

halen kan de financiële taakstelling voor gemeenten 

gehaald worden. 

 

Een aantal deelnemers gaf aan geen ‘gouden randjes’  te 

zien. Ook werd de vraag werd gesteld wat ‘gouden randjes’  

precies zijn en hoe dat bepaald moet worden. Als ze 

gedefinieerd worden als het ‘recht op zorg’ 

(verzorgingsstaat) en als dat verdwijnt, dan kan de zorg minder. Mogelijke plaatsen om efficiënter te 

werken worden gezien in het gebruik van gebouwen/vastgoed, in het meer betrekken van ouders bij 

de zorg voor kinderen met een GGZ-problematiek, meer gebruik maken van technologie & ICT in 

hulpverlening. Veel deelnemers gaven aan dat het ook een kwestie is van een cultuuromslag: cliënten 

en hun omgeving kunnen immers voor steeds minder terecht bij de overheid. De cultuur dat dat 

aankloppen bij de overheid vanzelfsprekend is moet langzaamaan verdwijnen. Ook bij cliënten (dus 

niet meer: “Mijn buurvrouw heeft dat, dus ik wil dat ookQ.”). 

Concrete tips & tops 

- Stelling 5: 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur/gids, 1 intake 

- Kijk naar het verschil in levensfase: wat in de ene levensfase noodzakelijk is, is in de andere 

levensfase niet per sé nodig. 

- Ontwerp een slim ICT-model voor gemeenten (voor alle verstrekkingen & contracten). 

- Creëer experimenteerruimte. 

- Laat de cliënt zelf inkopen & kiezen. 

- Gebruik de stoplichtmethode om flexibele indicaties te stellen: groen – beperkte 

ondersteuning/ stutten & steunen, oranje – er zijn meer vragen, rood – er is een verandering 

in gedrag nodig. Dit kan ook op wijkniveau. Dit model wordt al gebruikt in de Regionale Visie 

Huiselijk Geweld. 

- Stel nu alvast integrale arrangementen samen met de basisvoorzieningen daarin en met de 

‘extra’s’ apart. 

- Deel dossiers van cliënten en hun gezin. 

- Vraag om een penvoerder namens een aantal zorgaanbieders. 

- Zoek een ander woord voor ‘huishouden’ of ‘gezin’.  

- Verdeel de bezuinigingstaakstelling van 25 % over gemeenten én zorgaanbieders. Door 

minder middelen hebben gemeenten ook minder geld nodig voor beheersmatige taken. 

- Belang van goede huisvesting. 

- Zet in op preventie. 

- Gebruik ICT & technologie in hulpverlening. 

- Ontwerp een systeem zoals www.wehelpen.nl (punten verdienen en weer inzetten voor hulp). 
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http://www.wehelpen.nl/

