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Presentatie 17 oktober 2013 



Programma 

20.00 uur    Opening  

20.05 uur    Stand van zaken 3D’s 

20.20 uur    Groepsdiscussie aan de hand van 3 thema’s  

21.35 uur    Terugkoppeling en voorlopige conclusies 

22.00 uur    Afsluiting 

 



Doelen van de avond 

 

• Informeren over de 3D ontwikkelingen  

 

• Input op drie belangrijke thema’s m.b.t. de uitwerking 

van scenario 3: 

 Toegang 

 Gebiedsgebonden werken 

 Sturingsmodel 

 

• richtinggevende uitspraken te vernemen die helpen de 

gemeentelijke 3D koers verder voor te bereiden. 
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Jeugd & 

gezinsteams 

Onderwijs 



Stand van zaken Werk   

Landelijk 

• 27 juni: Kamerbrief 
Participatiewet n.a.v. 
Sociaal Akkoord 

• Augustus: 4e nota van 
wijzigingen naar Raad van 
State 

• Wetsvoorstel P-wet naar 
verwachting november 
naar Tweede Kamer 

Regionaal 

• Werkbedrijf (onder regie 
centrumgemeente) 

• Loonkostensubsidie 

 

Subregionaal en lokaal 

• Uitwerking keuzepunten 
Participatiewet 

• Toekomst SW-bedrijf 
(DZB) 

 



Stand van zaken Wmo 

Landelijk 

• Wmo wetgeving 
openbaar 

• Geen duidelijkheid over 
Wmo budget 

• Geen duidelijkheid over 
de persoonlijke 
verzorging 

 

Regionaal 

• Samenwerking sub-
regionaal 

 

Lokaal 

• Uitwerking sociaal 
gebiedsgebonden 
werken 



Stand van zaken 

Geen compensatiebeginsel meer  

Prestatievelden worden losgelaten  

 

Het gemeentebestuur draagt zorg voor de 

maatschappelijke ondersteuning en bevordert in dat 

verband een goede toegankelijkheid van voorzieningen, 

diensten en ruimten voor mensen met een beperking en de 

zelfredzaamheid en participatie van personen met een 

beperking, chronische psychische of psychosociale 

problemen, teneinde te bevorderen dat burgers zo lang 

mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.  



Stand van zaken Jeugdhulp 

Landelijk 

• 9, 10 en 15 oktober 
besproken in Tweede 
Kamer 

• Transitiearrangement 
moet uiterlijk 31 
oktober ingediend zijn 

Regionaal 

• Beleidsplan 

• Samenwerking 

 

Lokaal 

• Uitwerking 
jeugd&gezinsteams 



 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

Lokale deelprojecten sociaal domein 



Communicatie 3D 

• Communicatie en participatie 

• Lokaal, gezamenlijk met aandacht voor kaders / wetgeving 

• Diverse markeermomenten komende tijd:   

– Aftrap organisatie 

– Nog verder betrekken organisaties, maatschappelijk + cliënten 

veld bij verdere uitwerking + cliënten 

– nieuwe contacten aanboren inzetten 

– Informeren inwoners Leiderdorp 

 



Vragen? 
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Thema 1: Toegang 

Wanneer: moment waarop inwoners zich melden met  

  een ondersteuningsvraag 

 

Wat:  informatie en advies 

  vraagverheldering 

  evt. arrangement 

 

Uitgangspunt:  natuurlijke weg van de inwoners is leidend 

 

3 natuurlijke toegangspoorten:  

  CJG 

  werkplein 

  sociaal gebiedsgebonden teams  



Thema 2: Sociaal gebiedsgebonden teams 

Doel:    beter op elkaar afgestemde dienstverlening  

 

Wat:    basisondersteuning 

   

Rol:    informatie en advies, preventief, zichtbaar in het gebied 

 

Functies: signaleren, vraagverheldering, opstellen van arrangement, 

    korte/snelle interventies, regie en monitoring 

 

Vormgeving gebiedsgebonden team: 

     demografische factoren  

    vraagbehoefte  

    specialisme in het team 

    omvang van het team 

 

 



Thema 3: Sturingsmodel 

 

 

Wat:  gemeentelijke rol en verantwoordelijkheid op 

  financiën en volume 

 

Fasering: fase 1 gemeente sterk op regie 

  financiën en volume (toegang) 

   

  fase 2 regie op afstand 

  verantwoordelijkheden overgedragen aan 

  professionals, het gebiedsgebonden team 


