
Memo 

Geachte leden van de raad,  

Bij het openen van de coalitieonderhandelingen is gevraagd om het inkooptraject ‘Samen Leiderdorp 

–een goede basis’ te schetsen en eventuele consequenties van vertraging in dit traject in kaart te 

brengen. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor het verstrekken van de opdracht 

gericht op aan 1 partij om  een goede basis te creëren voor alle inwoners in elke fase van hun leven, 

gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, participatie en samenredzaamheid. Dit in vervolg op 

het besluit van B&W d.d. 27 februari  jl. de opdracht te geven het inkooptraject te starten met als 

vertrekpunt de notitie Samen Leiderdorp - een goede basis (zie bijlage). In dit memo gaan we in op 

de achtergrond en planning van het inkooptraject . 

Achtergrond van dit traject 

Met het anders organiseren van het aanbod op het gebied van welzijn en preventie willen we dat er 

voor alle inwoners, dus ook die niet tot een van de huidige doelgroepen horen, een passend aanbod 

is. We willen versnippering en overlap in aanbod voorkomen. We gaan de vraag daarom als  één 

opdracht aan de markt voorleggen. We zoeken één (coalitie)partner die de verbinding kan leggen 

tussen het aanbod vanuit de welzijnsvoorzieningen, de preventieve voorzieningen en de 

specialistische ondersteuning. We zoeken die partner die, door op een slimme manier gebruik te 

maken van de verschillende vormen van ondersteuning (algemeen, preventief en specialistisch), 

ervoor kan zorgen dat inwoners ondersteuning krijgen die past bij hun situatie. We hebben 

geconstateerd dat dit onvoldoende lukt als partijen een gedeelte van de opdracht krijgen. Daarnaast 

zijn samenwerkende partners beter in staat om te innoveren, bijvoorbeeld op het terrein van ICT. 

Tegelijkertijd zorgt een coalitie ervoor dat kleinere partijen zich bij zo'n samenwerkingsverband 

kunnen aansluiten. 

Eerder genomen besluiten 

De volgende besluiten gingen vooraf aan het besluit van 27 februari en vormen daarmee de kaders 

voor de beweging die we nu maken:  

 besluit van de raad over de toekomst van het sociaal domein (2013) 

 besluit van de raad om te komen tot het herontwerp van het sociaal domein( 2014) 

 besluit van de raad tot vaststellen van de Sociale Agenda Leiderdorp  (juli 2017) 

 besluit van B&W om per 1 januari 2019 de opdracht te geven aan 1 partij om het welzijn te 

organiseren en per 1 januari 2019 de subsidies op te zeggen van Pluspunt, Scw, Idoe en EVA,  

(12 september 2017) 

 besluit B&W om de opdracht te geven het inkooptraject te starten waarbij de notitie Samen 

Leiderdorp  een goede basis vertrekpunt is.   

Met de vaststelling van de toekomstvisie Sociaal Domein in de Leidse regio en de keuze voor 

scenario 3, het herontwerp sociaal domein,  heeft de raad bepaald dat het sociaal domein anders 

georganiseerd moet worden: een transformatie. Integraal, een stelsel zonder schotten tussen 

regelgeving, voor alle leefgebieden en levensfasen van inwoners.  Vervolgens zijn in 2017 de 

inhoudelijke doelstellingen en kaders voor het Sociaal Domein vastgesteld in de Sociale Agenda 



Leiderdorp. De besluiten van het college om het welzijn in Leiderdorp anders te organiseren en te 

starten met de  inkoop betreffen beiden de uitvoering van de Sociale Agenda. In de notitie die als 

vertrekpunt geldt voor de aanbesteding is dan ook opgenomen dat de  opdracht bijdraagt aan  de 

vier maatschappelijke opgaven uit de sociale agenda.  

Met het opstellen van de Sociale Agenda tot aan nu hebben we op verschillende momenten 

gesprekken gevoerd met lokale professionals en maatschappelijke organisaties in Leiderdorp. Zowel 

plenair als individueel. Alle organisaties en partijen, inclusief de huidige als Pluspunt , SCw, EVA,  

IDoe en de organisaties in het STL en CJG, geven aan dat zij de noodzaak van deze beweging 

onderschrijven.  Datzelfde geldt voor alle gemeenten uit de Leidse regio. Bij de uitvoering blijft het 

college binnen de door de raad vastgestelde kaders van het Herontwerp en de Sociale Agenda. 

Marktconsultatie en voorbereiding opdracht 

We zijn op 1 maart gestart met een openbare marktconsultatie. Dit houdt in dat wij vragen hebben 

gesteld aan de markt over onderwerpen waarvan wij denken dat die mogelijk onderdeel zouden 

kunnen uitmaken van de opdracht, over de inkoop, bekostigingssystematiek en over 

samenwerking/partnerschap. Ook hebben wij gevraagd wat  partijen ons in algemene zin zouden 

willen meegeven, of er risico’s en kansen zijn en welke informatie nodig is om een goede aanbieding 

te kunnen doen. Enkele partijen hebben naar aanleiding hiervan vragen gesteld, die zijn door ons 

beantwoord. Op 21 maart zijn de antwoorden op onze vragen binnengekomen. Deze antwoorden 

analyseren wij momenteel. De marktconsulatie is bedoeld om kennis, ervaring en advies van 

professionals te gebruiken bij het formuleren van een zo goed mogelijke, haalbare en uitvoerbare 

opdracht. De vragen treft u als bijlage aan.  Aanvullend gaan we op basis van deze uitkomsten met 

enkele partijen in de eerste week van april in gesprek om een nog beter beeld te kunnen vormen. 

Vervolgens zullen wij naar aanleiding van de uitkomsten een zorgvuldige afweging maken om te 

komen tot een goede verwerking daarvan in de aanbestedingsdocumenten. 

Wij bereiden op dit moment ook deze  aanbestedingsdocumenten voor.  Dit betreft naast de inhoud 

van de opdracht en het budget o.a. het Programma van Eisen, de gunningscriteria, de 

beoordelingswijze en een conceptovereenkomst. Deze stukken bieden ruimte om naast de 

inhoudelijke opdracht eisen en wensen mee te geven. Eén van de onderwerpen waarover we in het 

Programma van Eisen een bepaling zullen opnemen is lokale expertise. Wij vinden lokale expertise 

bij de uitvoering van de opdracht belangrijk. Aan hoe deze lokale expertise vorm wordt gegeven, 

stellen wij aan de voorzijde geen voorwaarden; het is aan de aanbiedende partij om aannemelijk te 

maken waaruit deze expertise bestaat en hoe zij deze actueel houdt.  

We ronden deze voorbereidende fase eind april af met het opleveren van de verschillende 

documenten. Het college zal hierover op 1 mei aanstaande besluiten. 

  



Planning 

Om op 1 januari 2019 te kunnen starten met de opdracht is samen met Inkoop (SP71) de volgende  

planning voor de aanbesteding opgesteld. Dit is een hele strakke planning met harde deadlines. Het 

is niet mogelijk één van onderstaande momenten te verzetten zonder dat dat consequenties heeft 

voor het gehele proces. Daarbij is het belangrijk om uiterlijk in augustus definitief te gunnen. De 

gekozen partij heeft namelijk samen met  de gemeente voldoende tijd nodig om de implementatie  

voor te bereiden.  

Wat  Wanneer Opmerking 

Besluit B&W over de 
aanbestedingsdocumenten 

1 mei 2018  

Publicatie aanbesteding op 
Tenderned 

8 mei 2018  

Uiterste inleverdatum indienen 
inschrijvingen 

18 juni 2018  

Beoordelen inschrijvingen 19 juni- 2 juli 2018  

Besluit college over voorlopige 
gunning 

10 juli 2018  

Publicatie voornemen tot 
gunning  

17 juli 2018  

Definitieve gunning 7 augustus 2018 I.v.m. standstill termijn 

 

Consequenties van uitstel besluitvorming  

Als B&W niet volgens de planning besluiten kan de opdracht niet per 1 januari worden uitgevoerd. 

Dat betekent: 

 dat inwoners die niet tot de doelgroepen behoren nog steeds geen passende ondersteuning 

krijgen; 

 dat inwoners die tot de doelgroepen behoren geen ondersteuning meer krijgen omdat de 

subsidies zijn opgezegd; 

 dat de kosten voor ondersteuning (verder) oplopen;  

 dat het draagvlak bij alle (mogelijke en bestaande) partijen, lokaal en regionaal afneemt; 

 dat een vertraging in het project Zorg en Veiligheid en de opgave Maatschappelijke Zorg en 

Wonen. Deze opgaven worden  in samenhang onder de Sociale Agenda uitgevoerd. Een 

goede basis is voorwaarde scheppend voor Zorg en Veiligheid en Maatschappelijk Zorg en 

Wonen; 

 dat eventuele consequenties voor huidige partners onduidelijk blijven waardoor geen actie 

richting het personeel wordt ondernomen.  

Betrokkenheid raad tot nu toe 

De raad is als volgt geïnformeerd over dit traject:  

 op 21 september 2017 is de raad in een besloten bijeenkomst geïnformeerd over het besluit 

van het college van 12 september 2017 en is de rol van de raad in dit traject besproken  

  de raad is uitgenodigd bij de bijeenkomst met mogelijke organisaties op 26 oktober 2017 



  de raad is op  26 februari 2017 geïnformeerd over de stand van zaken en het voorstel aan 

het college om het inkooptraject te starten.   

Raadsleden worden op 4 april in de collegetour, binnen de mogelijkheden van de aanbestedingswet,  

nader geïnformeerd over dit traject.   

Bijlage(n) 

- notitie Samen Leiderdorp – een goede basis 

- Herontwerp van het Sociaal Domein 
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Colofon 

 

Uitgegeven door: Servicepunt 71 

Afleveradres: Tweelingstraat 4 

2312 LX Leiden 

 

Contactpersoon: Frontdesk inkoop 

Telefoon: 

 

Communicatie: 

071 5167560 

 

Alle communicatie mbt onderhavige marktconsultatie dient te verlopen via 

Tenderned (www.tenderned.nl). 

 

Voor vragen die uitsluiten gerelateerd zijn aan de functionaliteit of techniek van 

Tenderned, kunt u op werkdagen van 08.30 tot 18.00 uur contact opnemen met 

de servicedesk van Tenderned via 0800-Tenderned (0800-8363376), of via 

servicedesk@tenderned.nl. Ook kunt de eGids (elektronische handleiding) 

raadplegen via http://www,tenderned.nl/egids/. 

Datum: 1-3-2018 

Referentienummer: A5.147 
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1 Beschrijving Marktconsultatie  

1.1 Inleiding en voorwoord 

Voor u ligt het marktconsultatiedocument met betrekking tot de marktconsultatie ‘Samen Leiderdorp - een goede 

basis’. De gemeente Leiderdorp organiseert deze marktconsultatie ter voorbereiding van een aanbesteding 

waarbij de volgende opdracht in de markt wordt gezet: 

 

Wij vragen u aan deze schriftelijke marktconsultatie vrijblijvend uw medewerking te verlenen. Dit betreft geen 

offerteaanvraag of aanbesteding, hieraan zijn ook geen vervolgopdrachten of consequenties voor toekomstige 

opdrachten aan verbonden. 

1.2 Achtergrondinformatie  

Per 1 januari 2015 zijn verschillende taken vanuit het Rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd. Daarmee is de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid via de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 in het Sociaal Domein toegenomen. 

Om onze doelstellingen te realiseren hebben we er in de gemeente Leiderdorp voor gekozen om het Sociaal 

Domein te herontwerpen (transformeren). Het is daarbij belangrijk om het Sociaal Domein te benaderen vanuit 

één domein, in plaats vanuit verschillende beleidsterreinen. Uitgangspunt is dat iedereen een plek heeft in de 

samenleving en dat inwoners zo lang mogelijk in de eigen omgeving (met de nodige ondersteuning) kunnen 

blijven wonen. Daarbij willen wij gebruik maken van ondersteuning uit het sociaal netwerk, de  straat of de buurt. 

Hierin speelt ook het welzijnswerk een belangrijke rol.   

We verstrekken geen gedetailleerde opdracht (anders dan de opdracht die in paragraaf 1.1 is aangegeven), maar 

hebben de opgaven gedefinieerd in de Sociale Agenda. Hierin hebben wij vier maatschappelijke opgaven 

geformuleerd: 

1. Inwoners kunnen, naar vermogen, meedoen en krijgen op tijd hulp en ondersteuning als dat nodig is. 

2. Inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich actief in voor een veilige en leefbare leefomgeving.  

3. Inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid. 

4. Kinderen kunnen zich ontwikkelen en groeien gezond en veilig op. 

Om versnippering en overlap te voorkomen, gaan we de vraag als één opdracht aan de markt voorleggen. We 

zoeken één (coalitie)partner die de verbinding kan leggen tussen het aanbod vanuit de welzijnsvoorzieningen, de 

preventieve voorzieningen en de specialistische ondersteuning. We zoeken die partner die, door op een slimme 

manier gebruik te maken van de verschillende vormen van ondersteuning (algemeen, preventief en 

specialistisch), ervoor kan zorgen dat inwoners ondersteuning krijgen die past bij hun situatie. We hebben 

geconstateerd dat dit onvoldoende lukt als partijen een gedeelte van de opdracht krijgen. Daarnaast verwachten 

wij dat samenwerkende partners beter in staat om te innoveren. Tegelijkertijd zorgt een coalitie ervoor dat 

kleinere partijen zich bij zo'n samenwerkingsverband kunnen aansluiten.  

We vragen de aanbieder invulling te geven aan de opgaven door het opstellen van een aanpak die een bijdrage 

levert aan de doelen in de Sociale Agenda. We hanteren daarbij onderstaande uitgangspunten.  

 

Organiseer preventieve activiteiten en algemene voorzieningen voor het Sociaal Domein als geheel. Voor 

alle inwoners in elke fase van hun leven. Gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, participatie en 

samenredzaamheid.    
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Het ondersteuningsaanbod: 

• gaat uit van de eigen behoeften en talenten van inwoners, en is daarom gevarieerd;  

• is erop gericht om inwoners waar nodig te ondersteunen bij het op een actieve manier deelnemen aan 

informele en formele verbanden;  

• is laagdrempelig, dichtbij (vindbaar en toegankelijk) het gewone leven van de inwoner, als algemene 

voorziening en zonder wachtlijst;  

• stelt de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht, de eigen regie van mensen centraal en draagt bij aan 

het versterken hiervan; 

• is gebaseerd op wederkerigheid: we doen in Leiderdorp wat voor elkaar, ieder naar eigen vermogen; 

• is gericht op normaliseren en afschalen van specialistische ondersteuning. Leidraad is daarbij: zo licht als 

mogelijk zo zwaar als nodig. 

Verdere achtergrondinformatie vindt u in bijlage 1,  Memo ‘Samen Leiderdorp – een goede basis’.  

1.3 Doel van de marktconsulatie 

De marktconsultatie is tweeledig, te weten: 

1. Informatie: het biedt potentiële marktpartijen relevante informatie over de opgave waar de gemeente 

Leiderdorp nu voor staat. 

2. Consultatie: Via deze schriftelijke verkenning nodigen wij marktpartijen uit met ons mee te denken, aan de 

hand van de vragen die zijn opgenomen in het volgende hoofdstuk. Wij willen inzicht krijgen in de 

mogelijkheden die de markt biedt om het Sociaal Domein te transformeren 

 

Aan de hand van de opgedane informatie en inzichten stelt de gemeente Leiderdorp de haalbaarheid en de 

randvoorwaarden van een mogelijke opdracht vast.  

 

1.4 Uitvoering Marktconsultatie 

Deze markconsultatie wordt namens de gemeente Leiderdorp uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling 

Servicepunt71, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en 

Leiden. Servicepunt71 verzorgt diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische 

Zaken en Inkoop.  

 
Deze marktconsultatie wordt digitaal en online uitgevoerd via het Aanbestedingsplatform Tenderned.  Uw 

schriftelijke reacties dienen digitaal ingediend te worden via de berichtenmodule op Tenderned. 

Een instructie in zes stappen waarin wordt uitgelegd hoe Tenderned werkt is te vinden via deze link: 

https://www.tenderned.nl/cms/voor-ondernemingen/6-stappen-digitaal-inschrijven 

Daarnaast is er op de site van Tenderned ook nog de ‘Handleiding voor ondernemingen’ beschikbaar. Deze is te 

vinden onder de Help knop op de site van Tenderned.  
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2 Vragen marktconsultatie  

2.1 De consultatieronde 

Van marktpartijen die medewerking willen verlenen aan de marktconsultatie wordt een reactie gevraagd op zo 

veel mogelijk van de onderstaande vragen. De vragen in dit document hebben een ‘informeel’ karakter en dienen 

enkel voor de beeldvorming van de projectgroep. In een later op te stellen aanbestedingsleidraad1 zullen de 

aspecten al dan niet vorm krijgen. Wij verzoeken u bij de beantwoording de aangegeven nummering en volgorde 

te hanteren. 

 

Indien een marktpartij zijn input als bedrijfsvertrouwelijk ziet, vragen wij dit duidelijk aan te geven. Antwoorden 

van alle deelnemers aan deze marktconsultatie zullen anoniem en alleen op hoofdlijnen worden gebundeld in een 

eindrapport en worden verspreid onder de deelnemers. Het eindrapport zal mogelijk worden gepubliceerd bij de 

aanbesteding of de inhoud daarvan zal worden verwerkt in de aanbestedingsleidraad. Gelieve uw antwoord zo 

veel mogelijk zonder bedrijfsaanduiding te geven.  

 

De eerste consultatieronde is schriftelijk, waarbij een reactie wordt gevraagd op de consultatievragen.  

 

Vervolgens zal met een selectie van deelnemers individuele gesprekken worden gevoerd naar aanleiding van de 

ontvangen schriftelijke reacties. De gemeente maakt deze selectie op basis van de noodzaak tot verduidelijking 

van de betreffende schriftelijke reacties. 

2.2 De consultatievragen 

nr Marktconsultatie-vragen 

1 Jeugdpreventie 

De preventieve taken voor jeugd, zoals opvoedondersteuning en preventief groepsaanbod zijn nu 

voor een belangrijk deel belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De gemeente 

overweegt onderdelen van de jeugdpreventie op te nemen in de opdracht ‘Samen Leiderdorp – een 

goede basis’. Waar zitten kansen, knelpunten of risico’s op het gebied van Jeugdpreventie?  

 

Hoe ziet u de aansluiting tussen de jeugdpreventie/welzijnswerk en het Jeugd en Gezinsteam 

(specialistische jeugdhulp)? 

 

2 Sociaal Team Leiderdorp 

In het Sociaal Team zijn nu taken op het gebied van ouderenondersteuning, cliëntondersteuning, 

maatschappelijk werk en toegang tot de maatwerkvoorzieningen Wmo belegd. De gemeente 

Leiderdorp overweegt taken op het gebied van ouderenondersteuning, cliëntondersteuning en 

maatschappelijk werk op te nemen in de opdracht ‘Samen Leiderdorp -  een goede basis’. Hoe kijkt 

u hier tegen aan? Vindt u dat de toegang tot maatwerkvoorzieningen (dus het afgeven van 

beschikkingen) onderdeel van deze opdracht zou moeten zijn?  

 

3 Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 

De gemeente Leiderdorp wil een beweging van maatwerkvoorzieningen naar algemene 

voorzieningen stimuleren. Welke mogelijkheden ziet u om delen van de maatwerkvoorziening 

Individuele Begeleiding en Dagbesteding op te nemen in de opdracht ‘Samen Leiderdorp-een goede 

basis’? Wat zijn risico’s? Zijn er groepen inwoners voor wie maatwerkvoorzieningen noodzakelijk 

blijven?  

 

                                                   

 
1 In de aanbestedingsleidraad (ook wel Uitnodiging tot inschrijving) wordt de opdracht omschreven, de aanbestedingsprocedure, de eisen en 

gunningscriteria. Deze Uitnodiging tot inschrijving zal openbaar worden gepubliceerd. 
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4 Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders 

De gemeente Leiderdorp heeft de wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten en 

maatschappelijke begeleiding te bieden. Wij overwegen om begeleiding en coaching van 

vergunninghouders en het regelen van praktische zaken (zoals inschrijvingen, uitkering, 

bankrekening) en het wegwijs maken in de gemeente (zoals verenigingen, sociale kaart, etc) op te 

nemen in de opdracht ‘Samen Leiderdorp – een goede basis’. Hoe kijkt u hier tegen aan? Welke 

mogelijkheden en risico’s ziet u? 

 

5 Minima-ondersteuning 

De gemeente Leiderdorp biedt een divers aanbod van regelingen om participatie van minima te 

bevorderen. 

De wijze waarop de regelingen kunnen worden ingezet zijn vrij star omschreven en kennen diverse 

voorwaarden. Wij willen de beweging maken van aanbodgerichte naar vraaggerichte 

minimaondersteuning om meer  te kunnen leveren. Hoe ziet u dat in relatie tot deze opdracht? 

 

6 Inkoop & Bekostiging 

De gemeente Leiderdorp wil de opdracht ‘Samen Leiderdorp – een goede basis’ bij één partner 

beleggen en op effecten afspraken maken. We zijn voornemens middels een aanbestedingstraject 

een partner te kiezen. Welke adviezen geeft u mee?  

 

Heeft u als organisatie ervaring met verschillende bekostigingsvormen? Wat vindt u van ons 

voornemen om te kiezen voor populatiebekostiging?  

 

7 Samenwerking/partnerschap 

Hoe ziet u de samenwerking met de gemeente Leiderdorp? Welke rol heeft de gemeente? Wat biedt 

u de gemeente daarin? Wat verwacht u van de gemeente en wat heeft u nodig van de gemeente? 

 

8 Algemeen 

Wat wilt u ons aanvullend meegeven in deze marktconsultatie? Zijn er kansen of risico’s die u onder 

de aandacht wilt brengen? Welke informatie heeft u nodig om een goede aanbieding te kunnen 

doen?  
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3 Planning en procedure marktconsultatie 

3.1 Planning 

De verwachte planning van deze marktconsultatie treft u hieronder aan. Opdrachtgever behoudt zich het recht 

deze planning aan te passen. Mocht dit het geval zijn dan zal dit bekend worden gemaakt middels Tenderned.  

 

Processtappen Data 

Publiceren markconsultatie 1 maart 2018 

Uiterste datum voor het stellen van vragen over de marktconsultatie 8 maart 2018 om 17:00 uur 

Streefdatum schriftelijk beschikbaar stellen antwoorden 14 maart 2018 

Uiterste datum voor het indienen van de reactie op de marktconsultatie  20 maart 2018 om 14:00 uur 
Beoordeling reactie op de marktconsultatie Week 12 en 13 2018 

Eventuele consultatiegesprekken 28 maart, 3 en 4 april 2018 

Verstrekken eindrapport marktconsultatie   Half april 2018 

3.2 Informatie-uitwisseling 

De marktpartijen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en/of opmerkingen te maken over de 

marktconsultatie. Daartoe is in een schriftelijke informatieronde voorzien.  

 

Voor het stellen van vragen willen wij u vragen gebruik te maken van het Format ‘Nota van inlichtingen’. Het 

ingevulde format dient u via de berichtenmodule op Tenderned naar ons toe te sturen.  

De gemeente zal alle gestelde vragen (mits tijdig ingediend), inclusief de bijbehorende antwoorden, 

geanonimiseerd opnemen in een nota van inlichtingen, die vervolgens op Tenderned gepubliceerd wordt. 

3.3 Wijze van indienen van de input op de marktconsultatie 

Schriftelijke reacties dienen vóór de uiterlijke datum en tijdstip via de berichtenmodule op Tenderned bij ons 

ingediend te zijn. Ná dit tijdstip is het niet meer mogelijk uw input in te dienen.  

 

De gemeente verlangt van de marktpartij de informatie die gevraagd wordt in hoofdstuk 2 van dit 

marktconsultatiedocument. De antwoorden op deze vragen kunt u samenvoegen in één document en dit 

document dient u via de berichtenmodule op Tenderned naar ons toe te sturen. 

 

Met uw deelname aan deze marktconsultatie conformeert u zich onvoorwaardelijk aan onderstaande 

voorwaarden: 

• Deze marktconsultatie is geen opdracht en kan ook niet als zodanig worden uitgelegd; 

• Aan uw deelname zijn voor Servicepunt71 en de gemeente  geen kosten verbonden. 

• U dient uw schriftelijke reactie geheel online in te vullen en in te dienen via Tenderned. 

• Aan het opstellen van dit document is veel zorg besteed. Mocht u desondanks stuiten op 

tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden, dan dient u deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de 

uiterste termijn voor het stellen van vragen, schriftelijk te melden. 

 

3.4 Vertrouwelijkheid/geheimhouding 

De marktpartij mag de gegevens die Servicepunt71 hem in verband met deze marktconsultatie ter beschikking 

stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.  
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Servicepunt71 zal de schriftelijke reacties met vertrouwelijkheid behandelen en enkel 

geanonimiseerd opnemen in het eindrapport van de marktconsultatie.  

Publiciteit met betrekking tot dit project is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van 

Servicepunt71. 

3.5 Voorbehoud 

De marktpartijen kunnen geen enkel recht ontlenen aan de in dit document genoemde aantallen, oplossingen of 

specificaties alsook er geen enkel recht ontleend kan worden aan de planning zoals deze op Tenderned vermeld 

is. Deze dienen slechts ter indicatie van de dienstverlening en als basis voor de marktconsultatie. Servicepunt71 

behoudt zich het recht voor om het traject tijdelijk of definitief te stoppen.  

 

Marktpartijen zijn zich hiervan bewust en aanvaarden het feit dat zij geheel voor eigen rekening en risico 

meedoen aan deze marktconsultatie. 

3.6 Taal 

De reacties van marktpartij en eventuele correspondentie dienen in de Nederlandse taal gesteld te zijn. Verdere 

communicatie na gunning dient in het Nederlands te geschieden. Servicepunt71 hanteert deze taaleis als 

minimumeis bij de beoordeling van de schriftelijke reacties 
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Inleiding 

In 2014 is via het coalitieakkoord aan de twee grote gesubsidieerde 

welzijnsorganisaties (Sociaal Cultureel werk en Stichting Pluspunt) de 

opdracht gegeven om te komen tot een fusie. Deze opdracht was met 

name ingegeven vanuit een veronderstelde bezuiniging op de 

organisatiekosten van de twee organisaties. SCw en Pluspunt hebben 

daarna gesprekken gevoerd om te komen tot een voorstel.  

Per 1 januari 2015 zijn verschillende taken vanuit het Rijk naar de 

gemeenten gedecentraliseerd. Daarmee is de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid via de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 in het Sociaal Domein 

toegenomen.  

De gemeenten in de Leidse regio hebben gezamenlijk een visie
1
 op het 

Sociaal Domein opgesteld. Om onze doelstellingen te realiseren hebben 

we er voor gekozen om het Sociaal Domein te herontwerpen
2
 

(transformeren). Het is daarbij belangrijk om het Sociaal Domein te 

benaderen vanuit één domein, in plaats vanuit verschillende 

beleidsterreinen. Uitgangspunt is dat iedereen een plek heeft in onze 

samenleving en dat inwoners zo lang mogelijk in de eigen omgeving (met 

de nodige ondersteuning) kunnen blijven wonen. Daarbij willen wij ook 

gebruik maken van ondersteuning uit het sociaal netwerk, de  straat of de 

buurt. Hierin speelt ook het welzijnswerk een belangrijke rol.   

                                                           
1
 Toekomst van het Sociaal Domein, vastgesteld 9 september 2013; 

2
 Herontwerp van het Sociaal Domein: de uitwerking op hoofdlijnen, vastgesteld 14 januari 2014 

In 2017 hebben wij onze doelstellingen voor het gehele Sociaal Domein 

vastgelegd in één notitie: de Sociale Agenda Leiderdorp. Hierin hebben wij 

vier maatschappelijke opgaven geformuleerd: 

1. Inwoners kunnen, naar vermogen, meedoen en krijgen op tijd 

hulp en ondersteuning als dat nodig is. 

2. Inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich actief in 

voor een veilige en leefbare leefomgeving.  

3. Inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid. 

4. Kinderen kunnen zich ontwikkelen en groeien gezond en veilig op. 

Omdat een brede, integrale basis noodzakelijk is om aan bovenstaande 

opgaven te werken, is het noodzakelijk om niet alleen naar een fusie van  

de bestaande welzijnspartners te kijken, maar een brede opdracht te 

formuleren voor het Sociaal Domein als geheel. Het college van 

burgemeester en wethouders heeft daarom op 12 september 2017 

besloten om met een viertal maatschappelijke organisaties de 

subsidierelatie te beëindigen en per 1 januari 2019 een opdracht hiervoor 

te geven aan één partner
3
. Na dit besluit is een verkenning gestart naar de 

reikwijdte van deze opdracht, het mogelijke budget, het inkoopmodel en 

de bekostigingssystematiek. Via deze memo wordt de stand van zaken 

met betrekking tot deze verkenning weergegeven. Een definitief besluit 

met betrekking tot deze onderdelen wordt opgesteld in de Uitnodiging tot 

Inschrijving. 

                                                           
3
 Met één partner wordt niet (per definitie) een organisatie bedoelt. Het kan gaan om een 

samenwerking, herkenbaar als één partner.  
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1. Het Sociaal Domein 

De decentralisatie van taken naar de gemeenten heeft plaatsgevonden 

zonder grote incidenten en zonder dat mensen tussen ‘wal en schip’ zijn 

geraakt. We hebben de nieuwe taken vervlochten aan de bestaande 

structuren in het Sociaal Domein. We hebben ons echter het doel 

gesteld om het Sociaal Domein te transformeren.  

1.1. Visie op het Sociaal Domein 

In de Sociale Agenda hebben wij onze visie op het Sociaal Domein 

vastgelegd. 

 

1.2. Transformatie van het Sociaal Domein 

De decentralisatie is het startsein geweest voor een wijziging van de 

sociale zekerheden. We hebben gekozen om te werken aan een stelsel 

zonder schotten tussen wet- en regelgevingen, voor alle leefgebieden en 

levensfasen van inwoners. Deze transformatie kenmerkt zich door de 

uitgangspunten in tabel 1.  

 

 

Tabel 1: Uitgangspunten transformatie van het Sociaal Domein
1
 

Transformatie van het Sociaal Domein 

• 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 wijze waarop hij/zij kan participeren; 

• Wederkerigheid vragen bij ondersteuning. Wij vragen wat van de 

mensen in onze gemeente: iedereen participeert; 

• Kantelen van de vraag (niet meer claim/consumptiegericht); 

• Maatwerk: de eigen kracht en vraag van de cliënt (i.p.v. het 

aanbod van voorzieningen vanuit instellingen) bepaalt het 

eventuele ondersteuningsarrangement. 

• Grote wijzigingen over de stelsels heen (bijvoorbeeld andere 

manier van toegang en sociale wijkteams) 

• Eén nieuw stelsel, gericht op cultuur- en structuurverandering. 

• Ontschotting (zowel op macroniveau, gemeente, als micro, per 

cliënt geen tegengestelde krachten op 1 gezin) 

• Andere manier van sturen/financieren: 

Resultaatgericht in plaats van aanbod- of instellinggericht. 

• 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.  

 

Sociale Agenda Leiderdorp: 

In Leiderdorp telt iedereen mee en is het belangrijk dat iedereen mee 

kan doen. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet 

en ertoe doet ongeacht achtergrond, inkomen of beperking. Dat begint 

bij inwoners zelf; bij het eigen gezin, de familie of vrienden. Als 

meedoen (tijdelijk) niet lukt zorgen maatschappelijke en deskundigen 

partners voor een helpende hand. We gaan daarbij uit van de unieke 

situatie en behoeften van iedere inwoner. 
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1.3. Hoe hebben we het Sociaal Domein nu in Leiderdorp 

georganiseerd? 

We beschrijven eerst de huidige organisatie van het Sociaal Domein in 

Leiderdorp. Daarna staan we kort stil bij de wijze waarop we regionaal 

samenwerken binnen het Sociaal Domein. Dit omdat we op het gebied 

van inkoop, het opstellen van verordeningen en beleidsregels en het 

formuleren van  beleidsdoelen binnen het Sociaal Domein samenwerken 

met de gemeenten in de Leidse regio.  

Welzijnswerk  

Het welzijnswerk organiseren we aan de hand van losse subsidies. Het 

gaat daarbij om lokale welzijnsorganisaties die zich richten op een 

specifieke doelgroep. Het gaat (vaak) om activiteiten op de locaties van de 

welzijnsorganisaties, waardoor er  nauwelijks gewerkt wordt aan het 

versterken van de netwerken in buurten en wijken. 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

Het Sociaal Team is het startpunt voor volwassenen die een probleem 

ervaren bij allerlei zaken in het dagelijks leven. Medewerkers van het 

Sociaal Team stellen samen met inwoners plannen op, waarmee zij 

inwoners ondersteunen met welzijnsvoorzieningen, 

maatwerkvoorzieningen of algemene voorzieningen.  

De medewerkers van het Sociaal Team Leiderdorp geven aan dat zij te 

vaak genoodzaakt zijn om (dure) maatwerkvoorzieningen in te zetten en 

onvoldoende toekomen aan het afschalen en normaliseren van de 

ondersteuning. Dit beeld wordt bevestigd door  het aantal gebruikers van 

de maatwerkvoorzieningen Dagbesteding en Individuele Begeleiding. 

Sinds 1 januari 2015 hebben we te maken met een verdubbeling van het 

aantal inwoners wat gebruik maakt van deze maatwerkvoorzieningen, 

terwijl het aantal bezoekers van gesubsidieerde welzijnsactiviteiten 

nauwelijks stijgt.  

Via het bestuurlijk contracteren, contracteren we doelgroepgerichte 

maatwerkvoorzieningen. Sinds 1 januari 2018 hebben we diverse nieuwe 

maatwerkvoorzieningen ingevoerd, waardoor er een stelsel is ontstaan 

wat lijkt op de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.  

We hebben contracten gesloten met ruim 70 partijen waardoor 

contractmanagement veel tijd kost. De administratieve last neemt toe en 

er is feitelijk geen sprake van het financieren op resultaatniveau. 

Jeugdhulp 

Binnen de jeugdhulp kennen we het preventieve jeugdbeleid 

(bijvoorbeeld via het Centrum voor Jeugd en Gezin) en de specialistische 

jeugdhulp. Belangrijk onderdeel hierin is het Jeugd- en Gezinsteam (JGT). 

Het JGT biedt ondersteuning, maar is ook de toegang tot specialistische 

jeugdhulp. Medewerkers  van het JGT geven aan cliënten vaak langdurig 

zelf te moeten begeleiden. Enerzijds omdat er onvoldoende passende 

aansluiting is met voorliggende voorzieningen en anderzijds doordat er in 

de specialistische jeugdhulp sprake is van wachtlijsten. Ook hier zien we, 

in vergelijking met 1 januari 2015, een stijging van het aantal inwoners dat 

gebruik maakt van specialistische ondersteuning. 

Participatiewet 

Voor uitvoering van de  Participatiewet werken wij samen met de 

gemeente Leiden. Voor  taken op het gebied van werk en inkomen 

hebben Leiden en Leiderdorp een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. 

Afspraken over onder meer de dienstverlening, het afstemmen van beleid 

en de kosten, zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO).  
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Naast de DVO hebben we verschillende subsidierelaties, zoals iDoe 

(tegenprestatie participatiewet), Vluchtelingenwerk, schuldhulpmaatje, 

Humanitas en de Voedselbank. In het algemeen zetten we ondersteuning 

‘achteraf’ in, dus wanneer er problematische schulden of 

inkomensproblematiek is. We zien dat een groot aantal van de inwoners 

die zich melden bij het Sociaal Team Leiderdorp ook te maken hebben 

met schulden- en inkomensproblematiek. Afstemming tussen het Sociaal 

Team en de afdeling werk en inkomen komt echter nog niet voldoende 

tot stand. 

1.4. Regionale samenwerking per beleidsterrein 

Welzijnswerk 

Het welzijnswerk is in de regio door alle gemeenten, op enige wijze, lokaal 

georganiseerd met lokale aanbieders die op enkele onderdelen over de 

gemeentegrenzen werken. 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

De maatwerkvoorzieningen  Wmo contracteren we samen met de 

gemeenten in de Leidse regio, via het bestuurlijk contracteren 

(begeleiding, huishoudelijke ondersteuning), of via gezamenlijke 

openbare aanbestedingen. In de uitvoering kiezen de gemeenten in de 

Leidse regio voor een eigen aanpak: de gemeente Leiden heeft bij de 

uitvoering gekozen voor wijkteams, de gemeente Oegstgeest heeft een 

sociaalteam en de gemeente Zoeterwoude heeft een Wmo-loket.  

Jeugdhulp 

Jeugdhulp organiseren we beleidsmatig en financieel op het niveau van 

Holland Rijnland. De Jeugd- en Gezinsteams, die hier ook onder vallen zijn 

ondergebracht in een regionale coöperatie en zijn deels lokaal 

georganiseerd. Hierdoor is geringe lokale inkleuring mogelijk. Het 

preventieve jeugdbeleid wordt voor een groot deel op de schaal van 

Holland Rijnland of op de schaal van Hollands Midden georganiseerd via 

de RDOG. We kunnen wel lokale keuzes maken. Bijvoorbeeld in de vorm 

van subsidies gericht op jeugdpreventie. 

Participatiewet 

Leiden en Leiderdorp werken nauw samen op het gebied van de 

Participatiewet. De gemeente Zoeterwoude laat dit (deels) uitvoeren door 

een commerciële partij, terwijl de gemeente Oegstgeest het uitvoert 

binnen de eigen ambtelijke organisatie.  

1.5. Conclusie: van decentralisatie naar transformatie 

De decentralisatie  hebben we met z’n allen opgepakt. We hebben er voor 

gezorgd dat niemand tussen wal en schip is geraakt, maar we zijn nog 

onvoldoende toegekomen aan het transformeren van het Sociaal Domein. 

Inwoners ervaren nog schotten tussen de verschillende beleidsterreinen, 

met elk een eigen toegang of loket. We werken op verschillende niveaus 

regionaal samen, wat de sturing op het Sociaal Domein als één geheel 

moeilijk maakt. 

We zetten nog te vaak specialistische ondersteuning in en richten ons te 

weinig op het voorkomen van problemen (preventie). Dit komt voor een 

groot deel door de wijze waarop we het Sociaal Domein georganiseerd 

hebben. Binnen de Wmo en Jeugdhulp is bijvoorbeeld sprake van 

volumesturing; (zorg)aanbieders hebben er een financieel belang bij om 

zoveel mogelijk specialistische ondersteuning in te zetten. Terwijl het 

onze doelstelling is om specialistische ondersteuning (daar waar mogelijk) 

af te schalen.  

We hebben de nieuwe taken vervlochten in bestaande organisatievormen 

en structuren. Nu is het tijd om daadwerkelijk te transformeren. Het heeft 
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onze voorkeur om het Sociaal Domein daadwerkelijk als één domein te 

benaderen en van daaruit ook één opdracht te verstrekken op (delen van) 

het gebied van Wmo, Jeugdhulp, Welzijn en Participatie. Hierbij is er 

sprake van één duidelijke toegang tot het Sociaal Domein.  

We gaan daarbij uit van een integrale aanpak door één (coalitie)partner, 

omdat er dan meer maatwerk in ondersteuning geboden kan worden. Wij 

verwachten dat ondersteuning daarmee effectiever en efficiënter kan zijn. 

Bureaucratie wordt beperkt en overlap en versnippering kunnen worden 

voorkomen. We willen daarmee een omslag realiseren van een 

volumegestuurd stelsel waarin de omvang van de ondersteuning centraal 

staat, naar een stelsel waarin de mogelijkheden van de inwoner centraal 

staan.  

Bij voorkeur werken we in het Sociaal Domein samen met de gemeenten 

in de Leidse regio. Omdat er regionaal sprake is van verschillende 

overeenkomsten, samenwerkingsverbanden en contracten, zal in eerste 

instantie ingezet worden op het lokaal organiseren van zoveel mogelijk 

laagdrempelige ondersteuning en welzijn.  
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2. Samen Leiderdorp-een goede basis 

We werken aan een integraal aanbod van diensten, voorzieningen en 

activiteiten die bijdragen aan een goede (preventieve) basis voor alle 

inwoners. De opdracht heeft daarmee betrekking op inwoners met soms 

dezelfde, maar vaak ook zeer specifieke problematiek. Een basis waarin 

samenwerking en gebruikmaking van expertise in het veld essentieel is. 

Onderstaand geven we een aantal kaders voor de opdracht. Deze zullen 

verder uitgewerkt worden in de Uitnodiging tot Inschrijving. 

2.1. Eén opdracht, één partner 

Om versnippering en overlap te voorkomen, gaan we de vraag als  één 

opdracht aan de markt voorleggen. We zoeken één (coalitie)partner die 

de verbinding kan leggen tussen het aanbod vanuit de 

welzijnsvoorzieningen, de preventieve voorzieningen en de specialistische 

ondersteuning. We zoeken die partner die, door op een slimme manier 

gebruik te maken van de verschillende vormen van ondersteuning 

(algemeen, preventief en specialistisch), ervoor kan zorgen dat inwoners 

ondersteuning krijgen die past bij hun situatie. We hebben geconstateerd 

dat dit onvoldoende lukt als partijen een gedeelte van de opdracht 

krijgen. Daarnaast zijn samenwerkende partners beter in staat om te 

innoveren, bijvoorbeeld op het terrein van ICT. Tegelijkertijd zorgt een 

coalitie ervoor dat kleinere partijen zich bij zo'n samenwerkingsverband 

kunnen aansluiten.  

 

Van de coalitie/partner vragen we het volgende: De partner werkt: 

 

- flexibel: we leven in een snel veranderende wereld. Dat vraagt om 

flexibiliteit, wendbaarheid, gevoel voor trends en het vermogen 

om daarop te reageren.  

 

- doelmatig: activiteiten, initiatieven en organisatievorm dragen bij 

aan de doelen die gesteld zijn in de Sociale Agenda. 

 

- efficiënt: de partner draagt bij aan een efficiënte, effectieve en 

integrale uitvoering van activiteiten en initiatieven in het Sociaal 

Domein. Belangrijke gedachte hierbij is dat efficiency ook te 

maken heeft met verantwoordelijkheid: geld van de gemeente is 

geld van inwoners.  

 

- integraal: niet alleen wordt problematiek integraal bekeken. Ook 

ondervinden inwoners geen hinder van de verdeling van middelen 

voor ondersteuning over verschillende wet- en regelgeving of van 

uiteenlopende belangen van aanbieders en/of andere 

organisaties.  

2.2. De opdracht - een goede basis 

 

 

We verstrekken geen gedetailleerde opdracht, maar hebben de opgaven 

gedefinieerd in de Sociale Agenda.  

1. Inwoners kunnen, naar vermogen, meedoen en krijgen op tijd 

hulp en ondersteuning als dat nodig is. 

2. Inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich actief in 

voor een veilige en leefbare leefomgeving.  

3. Inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid. 

Organiseer preventieve activiteiten en algemene voorzieningen voor het Sociaal 

Domein als geheel. Voor alle inwoners in elke fase van hun leven. Gericht op het 

vergroten van zelfredzaamheid, participatie en samenredzaamheid.    
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4. Kinderen kunnen zich ontwikkelen en groeien gezond en veilig op. 

We vragen de aanbieder invulling te geven aan deze opgaven door het 

opstellen van een aanpak die een forse bijdrage levert aan de doelen in 

de Sociale Agenda. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:  

Het ondersteuningsaanbod: 

• gaat uit van de eigen behoeften en talenten van inwoners, en is 

daarom gevarieerd;  

• is erop gericht om inwoners waar nodig te ondersteunen bij het 

op een actieve manier deelnemen aan informele en formele 

verbanden;  

• is laagdrempelig, dichtbij (vindbaar en toegankelijk) het gewone 

leven van de inwoner, als algemene voorziening en zonder 

wachtlijst;  

• stelt de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht, de eigen 

regie van mensen centraal en draagt bij aan het versterken 

hiervan; 

• is gebaseerd op wederkerigheid: we doen in Leiderdorp wat voor 

elkaar, ieder naar eigen vermogen; 

• is gericht op normaliseren en afschalen van specialistische 

ondersteuning. Leidraad is daarbij: zo licht als mogelijk zo zwaar 

als nodig. 

 

2.3. Budget  

In onderstaande tabel geven we per maatschappelijke opgave (per 

benadering) het huidige budget weer  (tabel 2). Tijdens de 

marktconsulatie zal onderzocht worden of andere onderdelen aan de 

opdracht toegevoegd worden. Het gaat daarbij om Individuele 

Begeleiding, Dagbesteding, het Sociaal Team Leiderdorp en 

maatschappelijke begeleiding van statushouders. In tabel 3 zijn deze 

budgetten aan de opgaven toegevoegd.  

Tabel 2: Huidig budget per opgave 

Maatschappelijke opgave Budget 2018 

Inwoners kunnen, naar vermogen, meedoen en krijgen 

op tijd hulp en ondersteuning als dat nodig is. 

€ 355.000 

Inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich 

actief in voor een veilige en leefbare leefomgeving.  

€ 185.000 

Inwoners hebben gelijke kansen op een goede 

gezondheid. 

€ 110.000 

Kinderen kunnen zich ontwikkelen en groeien gezond en 

veilig op. 

€ 125.000 

TOTAAL € 775.000 

 

Tabel 3: Budget per opgave inclusief Individuele Begeleiding, 

Dagbesteding en onderdelen van het STL  

Maatschappelijke opgave Budget 2018 

Inwoners kunnen, naar vermogen, meedoen en krijgen 

op tijd hulp en ondersteuning als dat nodig is. 

€ 2.090.000 

Inwoners ondersteunen en helpen elkaar en zetten zich 

actief in voor een veilige en leefbare leefomgeving.  

€ 220.000 

Inwoners hebben gelijke kansen op een goede 

gezondheid. 

€ 110.000 

Kinderen kunnen zich ontwikkelen en groeien gezond en 

veilig op. 

€ 145.000 

TOTAAL € 2.565.000 
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Aan budgetten in de tabellen kunnen geen rechten ontleend worden. De 

definitieve budgetten worden gepubliceerd in de Uitnodiging tot 

Inschrijving. 

2.4. Afbakening 

In de opdracht en het budget worden de volgende activiteiten of 

budgetten niet meegenomen. 

Tabel 4: Afbakening opdracht 

Wet maatschappelijke ondersteuning: 

- Kortdurend Verblijf 

- Huishoudelijke Ondersteuning 

- Hulpmiddelen Wmo 

- Mantelzorgcompliment 

 

Jeugdhulp: 

- Jeugd- en Gezinsteam 

- Specialistische Jeugdhulp 

 

Kunst en Cultuur: 

 

- Bibliotheek 

- Cultuur- en kunstsubsidies uit het subsidieprogramma  
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3. Inkoopmodel en bekostigingsmodel 

De afgelopen periode hebben we onderzocht welke inkoopvorm en 

bekostigingsvorm passen bij de opdracht. Tijdens de marktconsultatie 

zullen wij samen met aanbieders bepalen welk inkoopmodel en  

bekostigingsmodel aansluiten bij onze opdracht.   

3.1. Inkoopmodel 

Voor de keuze van het inkoopmodel is het van belang om te bepalen of er 

gesubsidieerd wordt, of dat er gekozen wordt voor een 

aanbestedingsprocedure (of een mengvorm). We gaan  de opdracht voor 

‘Samen Leiderdorp – een goede basis’ aanbesteden. Een belangrijk 

argument hiervoor is dat er bij subsidiering gestuurd wordt op 

activiteiten, bij aanbesteden kan er gestuurd worden op resultaten. Vaak 

zijn wij als gemeente niet de deskundigen, maar we bepalen wel de 

activiteiten die worden uitgevoerd. In de toekomst heeft onze rol 

betrekking op ‘de opdracht’ en de relatie tussen de verschillende 

maatschappelijke opgaven. Dat sluit aan bij de uitgangspunten in de 

Sociale Agenda. 

 

Een ander argument om te kiezen voor een aanbesteding is:  

'afdwingbaarheid'. Als een gesubsidieerde organisatie de afgesproken 

activiteiten niet kan uitvoeren, (om wat voor reden dan ook) dan zijn de 

activiteiten niet 'afdwingbaar'. Er is slechts één sanctie: korten op de 

subsidie. Daar waar een subsidie geen prestatieplicht kent, is het behalen 

van vooraf gestelde resultaten één van de onderdelen in een contract bij 

aanbesteding. Een partij schrijft actief in op de opdracht en aanvaard 

daarmee de verantwoordelijkheid voor het behalen van deze resultaten 

(of de inspanningsverplichting). 

Bij de aanbesteding willen we inwoners zoveel mogelijk betrekken. Zij 

kunnen bijvoorbeeld een rol krijgen bij de beoordeling van de 

inschrijvingen en de inrichting van de nieuwe organisatie. Zo benutten we 

de aanbestedingsprocedure om participatie van burgers of sociale 

instellingen te koppelen aan de uitvoering van een overheidstaak.  

3.2. Bekostigingsmodel 

In het Sociaal Domein zijn drie basisvormen van bekostigen: 

Productiebekostiging: betaling vindt plaats overeenkomstig per dienst, 

activiteit of traject overeengekomen prijs.  

Populatiegerichte bekostiging:  voor een afgebakende groep inwoners 

wordt een maatschappelijke taak of opdracht overeengekomen. De 

gemeente betaalt voor het behaalde (meetbare) resultaat. 

Functiegerichte bekostiging:  de gemeente betaalt voor de 

beschikbaarheid van een met een aanbieder overeengekomen functie. 

  

“Wij hebben vertrouwen in onze inwoners en we vertrouwen op de 

kennis en expertise van deskundigen en maatschappelijke 

organisaties. Daarom formuleren we ‘wat’ we willen bereiken en 

niet ‘hoe’. We geven inwoners en professionals de ruimte, we gaan 

uit van eigen verantwoordelijkheid.”  
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Per model beschrijven we kort de voor- en nadelen.  

Tabel 5: Productiebekostiging 

Productiebekostiging 

Voordelen Nadelen 

- Directe koppeling tussen 

bekostiging, ondersteuning 

en cliënt. 

 

- Prikkel om zoveel mogelijk 

ondersteuning in te zetten. 

- Toename administratieve 

last. 

- Weinig ruimte voor 

maatwerk. 

 

Tabel 6: Populatiegerichte bekostiging 

Populatiegerichte bekostiging 

Voordelen Nadelen 

- Vast budget 

- Doelmatigheidsprikkel 

- Geen volumeprikkel bij 

aanbieder 

- Ruimte voor flexibiliteit en 

maatwerk 

- Lage administratieve last 

- Prikkel tot zo min mogelijk 

ondersteuning 

- Grote afhankelijkheid van 

aanbieder 

 

 

Tabel 7:Functiebekostiging 

Functiebekostiging 

Voordelen Nadelen 

- eenvoudig 

- lage administratieve lasten 

- weinig sturing op resultaat 

- weinig ruimte tot 

maatwerk 

 

 

Op 12 september 2017 heeft het college besloten om de opdracht te 

geven aan één samenwerkingspartner. Het lijkt daarmee voor de hand te 

liggen om in ieder geval populatiegerichte bekostiging verder uit te 

werken. Tijdens de marktconsulatie zal aan partijen gevraagd worden 

welke ervaringen zij hebben met deze wijze van bekostigen. Tijdens de 

bijeenkomst in februari 2018 is aangegeven dat er meerdere 

bekostigingsmodellen zijn en dat met name populatiegerichte bekostiging 

verder onderzocht zal worden. 

 

 

 



4. Planning 

Onderstaand wordt een globale planning gegeven van de te volgen procedure: 

  Processtappen Data 

Marktconsultatie Aankondigen op Tenderned of zelf uitnodigen partijen Februari -Maart 

  Schriftelijke vragen ronde  

  Groepsgesprekken, week 13/14  

  Deadline voor indienen van input  

  Beoordelen input marktconsultatie  

  Verstrekken verslag marktconsultatie  

      

Voorbereiden aanbesteding Uitnodiging tot inschrijving Maart -April 

  Programma van eisen  

  Conceptovereenkomst  

  Overige bijlagen  

  Project op Tenderned aanmaken en vullen  

      

Aanbestedingsprocedure Publicatie aanbesteding Mei– Juli  

  Uiterste datum voor stellen van vragen  

  Streefdatum voor beschikbaar stellen van Nota van inlichtingen  

  Uiterste datum voor indienen van inschrijvingen  

  Beoordelen inschrijvingen  

  Consensusbijeenkomst  

  Goedkeuring door B&W   

  Voornemen tot gunning  

  Optioneel: verificatiebespreking  

  Afloop standstillperiode  

  Definitieve gunning Aug 

 Start uitvoering 1 Januari 2019 

 



 

 

 

 

Herontwerp 

van het sociaal domein:  

de uitwerking op hoofdlijnen  

 
(versie 14/1/2014 LDP) 

 

 

 
 

 

 

Gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoeterwoude  

(en Oegstgeest) 
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Inleiding 

 

De opgave 

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, kortdurend verblijf (inclusief vervoer) en 

een heel beperkt deel van de persoonlijke verzorging vanuit de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); 

3. De decentralisatie van de Jeugdzorg.  

 

De budgetoverhevelingen die bij deze nieuwe taken horen1, gaan gepaard met forse 

rijksbezuinigingen. Dat maakt de opgave niet alleen groot qua inhoud, maar ook qua financiën. Dit 

vraagt in de komende jaren om het maken van (soms pijnlijke) keuzes in de ondersteuning van 

inwoners binnen het sociaal domein. 

 

Kabinetsplannen aan veranderingen onderhevig en nog onzekerheden vanwege parlementaire 

besluitvormingstrajecten 

De plannen voor de drie decentralisaties stammen al uit de tijd van het  vorige kabinet. Bij de 

vorming van het huidige kabinet Rutte II zijn de plannen aangepast. De Wet werken naar Vermogen 

werd de Participatiewet. Bij de Wmo werd de (financiële) tegemoetkoming voor chronisch zieken en 

de extramurale persoonlijke verzorging toegevoegd en werd er een korting van 75% op het budget 

van huishoudelijke hulp opgevoerd. Bij jeugd werd besloten dat ook de intramurale jeugdzorg naar 

gemeenten zal worden overgeheveld.  

Achtereenvolgens hebben het sociaal akkoord (o.a. komst van een Werkbedrijf en invulling van de 

garantiebanen), het zorgakkoord (o.a. korting bij Hulp bij het Huishouden 40% i.p.v. 75%) en het 

begrotingsakkoord (o.a. groot deel van de tegemoetkoming voor chronisch zieken blijft via een 

landelijke fiscale regeling bestaan, gemeenten krijgen nog € 270 miljoen i.p.v. de eerder geplande € 

760 miljoen voor een lokale regeling)  geleid tot de nodige wijzigingen in de plannen. De laatste 

majeure wijziging betreft het besluit van staatsecretaris Van Rijn (brief HLZ 6 november 2013) om de 

extramurale persoonlijke verzorging voor 95% niet over te hevelen naar de gemeenten. Deze ingreep 

van het kabinet in de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo betekent dat het over te hevelen 

budget halveert en dat de gemeenten veel minder mogelijkheden hebben om nieuwe combinaties te 

maken van ondersteuningsvormen. Dit maakt zowel de inhoudelijke als financiële taakstelling 

ingewikkelder. 

 

Gezien het feit dat de parlementaire besluitvormingstrajecten  voor een belangrijk deel in het 

beginstadium zitten en de feitelijke behandeling en besluitvorming verder naar achteren verschuift, 

is de kans aanwezig dat hiervoor genoemde wijzigingen als gevolg van alle akkoorden niet de laatste 

                                                           
1
 De budgetoverhevelingen vanwege de decentralisaties zorgen ervoor dat het aandeel van het sociaal domein als onderdeel van de 

gemeentelijke begroting behoorlijk zal toenemen tot circa de helft. 
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zullen zijn. Het vinden van voldoende draagvlak in beide Kamers zal ongetwijfeld ook nog leiden tot 

aanpassingen. Deze onzekerheden maken de voorbereidingen voor de gemeenten lastig, zowel qua 

inhoud als qua tijdigheid. Het vraagt van de gemeenten om bij elke vervolgstap in de 

voorbereidingen telkens weer te anticiperen op de (verwachte) wijzigingen op landelijk niveau.  

 

Maatschappelijke structuurvisie Leiderdorp 

In de maatschappelijke structuurvisie (MSV) Wij, Leiderdorp is onze ambitie voor het maatschappelijk 

domein tot 2025 vastgelegd. De visie fungeert als een richtinggevend afwegingskader bij nieuwe 

ontwikkelingen, vraagstukken en het formuleren van beleid. Dat geldt ook bij het herontwerp van 

het sociaal domein. De visie wordt in februari 2014 ter besluitvorming voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Voor de maatschappelijke structuurvisie wordt de volgende ambitie gehanteerd: 

“In Leiderdorp wonen mensen die naar eigen kunnen participeren in de samenleving door te werken, 

te leren, maatschappelijk actief te zijn of een combinatie daarvan. Wij, de inwoners, het 

maatschappelijk middenveld en de gemeente maken het samen mogelijk dat de inwoners van 

Leiderdorp dit kunnen en ondersteunen het die hulp nodig hebben. De positie van Leiderdorp in de 

regio versterkt dit” (MSV 2013). 

 

Voorgeschiedenis: herontwerp van het sociaal domein 

We hebben vastgesteld dat we de te decentraliseren taken niet simpelweg kunnen overnemen en 

tegen de bestaande taken aan kunnen plakken. Zowel vanuit de inhoud als vanuit financieel oogpunt 

vragen  deze ontwikkelingen om een herontwerp van en innovatie binnen het sociale domein. De 

nieuwe taken hebben daarmee ook gevolgen voor (de uitvoering van) bestaande taken binnen het 

sociaal domein. 2 

 

We willen het volgende bereiken: 

• Een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie en gebruik 

maken van de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners en hun (sociale) netwerk, meer 

zorgen dát in plaats van zorgen voor; 

• de toegang tot ondersteuning voor de inwoner helder en dichtbij borgen; 

• de ondersteuning vraag- en oplossingsgerichter maken; 

• de ondersteuning zelf (zowel qua inhoud als organisatievorm) veranderen teneinde 

versnippering en overlap in aanbod weg te halen, en meer aan te sluiten bij de inwoner; 

• innovatieve oplossingen om de forse rijksbezuinigingen op te kunnen vangen; 

• een andere meer doel- en resultaatgerichte manier van sturen door de gemeente.3  

 

De gemeenschappelijke noemer van de inhoudelijke opgave van alle decentralisaties is het meer 

uitgaan van de eigen regie en de eigen mogelijkheden van individuele inwoners en groepen van 

inwoners. Voorts gaat het om het bewerkstelligen van een omslag in denken bij cliënten, 

professionals, instellingen en gemeenten (vraaggericht werken), en natuurlijk ook een omslag in 

doen, namelijk een meer integrale blik bij de toegang, het werken volgens de methodiek van 1 cliënt, 

1 plan, 1 regisseur. Veranderen en de noodzaak tot  innoveren zullen de komende jaren rode draden 

                                                           
2
 Voor Leiden en Leiderdorp geldt dat de keuze voor hervorming en innovatie van het sociaal domein gemaakt is in de notitie Toekomst van 

het sociaal domein, waarmee beide gemeenteraden hebben ingestemd. Voor Oegstgeest en Zoeterwoude geldt dat deze richting aansluit 
bij onder meer de strategische visie Op eigen Kracht  van Holland Rijnland.  
3
 Zie ook pagina 26-28 van de notitie Toekomst van het sociaal domein. 
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in het sociaal domein zijn. De gemeente is hierbij een van de actoren in de netwerksamenleving. 

Samenwerking tussen de netwerkpartners is cruciaal om maatschappelijke doelen te bereiken. 

 

De inhoudelijke opgave verschilt evenwel qua aard en nadruk per deelgebied van het sociaal domein: 

1. Bij jeugd worden we verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Kortom, niet alleen de 

bestaande taken op gebied van preventie, jeugdgezondheidszorg etc., maar alle (nu nog 

geïndiceerde) ambulante jeugdzorg, geleverd door diverse partijen, zoals Bureau Jeugdzorg en de 

soms zeer gespecialiseerde jeugdzorg en de intramurale jeugdvoorzieningen.4 Deze opgave 

vraagt om een regionale aanpak in Holland Rijnland-verband. We willen de 1 gezin, 1 plan, 1 

regisseur -methodiek versterken door in het verlengde van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) integrale teams van ambulante jeugdhulpverleners op te richten: de Jeugd en Gezinsteams 

(JGT’s). Deze teams krijgen een cruciale rol in het toekomstige stelsel van de Jeugdhulp: het snel 

bieden – of inschakelen – van de juiste integrale hulp. De medewerkers van de toekomstige JGT’s 

zullen afkomstig zijn uit verschillende (bestaande) jeugdhulporganisaties. Door hen samen te 

brengen, wordt het hulpaanbod integraler, doelmatiger en overzichtelijker. Het belang van een 

goede verbinding met het (passend) onderwijs wordt hier eveneens in meegenomen. Hierdoor 

willen we minder onnodig gebruik van specialistische voorzieningen realiseren.  

2. Bij de Wmo worden we verantwoordelijk voor de extramurale individuele en groepsbegeleiding 

(inclusief vervoer) van ouderen en volwassenen, kortdurend verblijf, 5% van de extramurale 

persoonlijke verzorging (bij niet somatische aandoeningen) en voor een lokale (financiële) 

tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten. Bovendien krijgen we voor Hulp bij het 

Huishouden per 2015 nog slechts 60% van het bestaande budget en moeten de bestaande 

welzijnsinfrastructuur en het welzijnsaanbod worden aangepast aan alle veranderingen in het 

sociale domein. De nieuwe welzijnsbasis moet de omslag in denken en doen ondersteunen en 

bevorderen. Het domein Wmo is hét netwerk en de buurt, van waaruit inwonerinitiatieven en 

vrijwillige en informele ondersteuning elkaar ontmoeten en tegemoet komen. We willen het 

principe van de Kanteling en het keukentafelgesprek uitbreiden van de individuele Wmo 

voorzieningen naar het totale Wmo-domein, inclusief de uit de AWBZ overkomende onderdelen. 

We willen weg van de indicatie huidige stijl (via protocollen) en meer maatwerk (mits financieel 

haalbaar). Ook willen we het verbinden met het meer gebiedsgericht werken. Dit vraagt om een 

doorontwikkeling van de bestaande Wmo-toegang door middel van de vorming van sociaal 

gebiedsgebonden teams (SGT’s). 5 Ook willen we de participatie en dagbesteding vanuit de Wmo 

verbinden met de opgave bij Werk. Een groot deel van de Wmo-opgave moet lokaal en 

subregionaal worden aangepakt. Op een beperkt aantal onderdelen loopt dit via een regionale 

aanpak.  

3. Bij Werk zijn we op grond van de Participatiewet verantwoordelijk voor de hervorming van de 

sociale werkvoorziening, de komst van een groot deel van de Wajong-doelgroep naar de 

gemeenten en het oprichten van het Werkbedrijf. Het gaat daarbij onder meer over de invulling 

en concretisering van de uit het sociaal akkoord voortvloeiende garantiebanen en keuzes over de 

                                                           
4
 Mede door de verantwoordelijkheid voor de zeer gespecialiseerde jeugdzorg en de intramurale jeugdvoorzieningen wijkt de opgave bij 

Jeugd af van die bij de Wmo (en werk).  
5
 We gebruiken hier de term sociaal gebiedsgebonden team omdat de schaal, de vorm en benaming per gemeente zal verschillen. 

Vanwege de schaalgrootte zullen er in Leiden meerdere gebiedsgebonden teams in wijken / districten ingericht worden, waardoor de 
benaming sociale wijkteam (SWT) hier voor de hand ligt. In Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude zal de schaal daarentegen niet groot 
genoeg zijn om in meerdere wijken aparte teams in de richten.  In Leiden zal het Servicepunt Zorg als centraal (telefonisch) informatie- en 
adviespunt voor Zorg en Welzijn vooralsnog aanvullend op de SWT’s  blijven bestaan. 
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inzet van loonkostensubsidies, nieuwe vormen van beschut werk, de koppeling tussen 

arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk (zie ook Wmo) en de social firm. De Werk-opgave 

wordt grotendeels subregionaal aangepakt. Op een beperkt aantal onderdelen – Werkbedrijf en 

werkgeversdienstverlening – is een regionale aanpak nodig. Een verschil tussen Wmo en Jeugd 

enerzijds en Werk anderzijds is dat de gemeente op het terrein van werk vooral zelf de 

toegangspoort is. Bovendien ligt de opdracht tot uitvoering niet zozeer bij een veelheid aan 

externe partijen, maar bij een (inter)gemeentelijke onderdeel (DZB en/of Maregroep). Dat maakt 

de situatie anders en vraagt tevens om een ander soort opdrachtgeversrol van de gemeente. 

 

De historie en situatie verschillen eveneens per decentralisatie: 

• Bij Jeugd is er al een netwerkorganisatie CJG per gebied. De vraagstukken van gezinnen met een 

iets uitgebreidere of langdurige ondersteuningsvraag zijn vaak meervoudig en multidisciplinair 

van aard. De gemeente of provincie speelt op dit moment in uitvoerende zin zelf geen rol bij de 

vraagverheldering en toegang voor gezinnen. Binnen het veld zien we veel partijen die jeugdhulp 

bieden. De aard van de opgave vraagt om een regionale aanpak in Holland Rijnland verband, die 

voortborduurt op de bestaande samenwerking op dit thema;  

• Bij de Wmo gaat het om de lokale samenleving waar de eigen regie en eigen kracht van inwoners 

en van inwoners samen meer ruimte moeten krijgen. De vraagstukken van minder zelfredzame 

volwassenen en ouderen met een langdurige ondersteuningsvraag is ten opzichte van Jeugd  

minder vaak meervoudig en multidisciplinair van aard. Bij de Wmo zijn er zowel gemeentelijke 

Wmo-consulenten als ambulante welzijnswerkers in uitvoerende zin betrokken bij de 

vraagverheldering en toegang tot AWBZ of Wmo-ondersteuning. Het veld loopt uiteen, van 

organisaties die collectieve welzijnsvoorzieningen verzorgen, zoals leveranciers van 

scootermobielen,  tot een veelheid aan partijen die individuele of groepsbegeleiding bieden. 

• De uitkeringsverstrekking is een monopolistische taak van de overheid. Het werkplein, een 

samenwerking tussen gemeenten en UWV, vormt al jaren de toegangspoort tot WWB en WW. 

Bij Werk is de grote opgave om voor meer mensen (door de overkomst van ex-Wajongers en 

mensen die voorheen een Wsw-indicatie kregen) met minder middelen een sterk en effectief re-

integratiebeleid te behouden. De uitvoering van het re-integratiebeleid is primair belegd bij een 

(inter)gemeentelijk onderdeel (DZB en/of Maregroep).  

 

Doel van deze notitie 

Deze notitie biedt een uitwerking op hoofdlijnen van het herontwerp van het sociaal domein. De 

notitie bevat richtinggevende kaders die de gemeenteraden aan de colleges meegeven voor de 

nadere voorbereidingen van de drie decentralisaties. Hierbij geldt dat Leiden en Leiderdorp in hun 

sociaal maatschappelijke structuurvisie al een aantal richtinggevende uitspraken hebben gedaan over 

sturen en opdrachtgeven, die in deze notitie worden herhaald. Indien dat zo is wordt dit aangegeven 

door de bron te vermelden.  

Na vaststelling van deze notitie volgen de komende maanden per decentralisatie nog verschillende 

deelbesluiten en nadere uitwerkingen. Die behoren deels tot de bevoegdheden van de raden (denk 

aan verordeningen en het beschikbaar stellen van budgetten), en deels tot de bevoegdheden van de 

colleges. 

De voorbereidingen op het terrein van Jeugd verlopen op Holland Rijnland niveau en kennen een 

separaat en parallel besluitvormingstraject. Belangrijke onderdelen op het terrein van Jeugd zijn wel 

volledigheidshalve in deze notitie beschreven. 
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Totstandkoming van deze notitie 

Deze notitie is tot stand gekomen met de inbreng en betrokkenheid van (vertegenwoordigers van) 

cliënten, adviesraden, professionals, vrijwilligersorganisaties en (welzijns- en AWBZ-) instellingen. Bij 

de Wmo zijn drie meedenkgroepen geformeerd: 

• een denktank rond de doelgroep ouderen; 

• een denktank rond de doelgroep volwassenen; 

• een werkgroep van professionals. 

In deze meedenkgroepen zijn tal van onderwerpen bediscussieerd. De resultaten hiervan zijn 

verwerkt in hoofdstuk 5b.  

 

Bij de ambtelijke voorbereiding is samengewerkt door vier gemeenten: in eerste instantie Leiden en 

Leiderdorp, waarbij Zoeterwoude en Oegstgeest later zijn aangesloten. Deze samenwerking sluit 

zowel aan bij het besluit van de wethouders van de sociale agenda van Holland Rijnland om de 

nadere voorbereidingen op de decentralisaties AWBZ en Werk  primair te laten verlopen via de 

subregio’s6, als de bestaande samenwerking op een groot aantal terreinen. De gezamenlijke 

inhoudelijke voorbereiding biedt de individuele gemeenten nog alle ruimte en vrijheid om in de 

toekomst keuzes te maken over de gewenste gemeentelijke samenwerking. De notitie is zo 

vormgegeven dat de vier gemeenten op basis van dit stuk, samen of individueel, verder kunnen 

werken aan hun voorbereidingen ten aanzien van de implementatie van de decentralisaties. 

Eventuele specifieke lokale invullingen zijn weergegeven in grijs gearceerde tekstvlakken. 

 

In bijlage 1 is een lijst van veel gebruikte afkortingen opgenomen. In bijlage 2 is een overzicht 

gegeven van eerdere nota’s, regionale beleidsnotities en landelijke handreikingen die ten grondslag 

liggen aan deze notitie.  

                                                           
6
 De Leidse regio bestaat natuurlijk verder uit de gemeente Voorschoten (zij bereidt zich vooral samen met Wassenaar en Leidschendam 

Voorburg voor op de drie decentralisaties en kent derhalve een eigenstandig traject) en de gemeente Kaag en Braassem (zij bereidt zich 
samen met Alphen en Nieuwkoop voor op de nieuwe taken). 
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Hoofdstuk 1 Sociaal domein in 2020 

 

In dit eerste hoofdstuk schetsen wij het inhoudelijke beeld hoe het sociaal domein er in 2020 

idealiter uitziet en worden de fasen beschreven die nodig zijn om naar dit eindbeeld toe te werken. 

Bij het vormgeven van het sociaal domein wordt uitgegaan van hervorming en innovatie. Het is 

belangrijk te realiseren dat de weg naar het eindbeeld een proces is, waarin de opgedane ervaringen 

en bevindingen tussentijds het beeld kunnen beïnvloeden.  

 

1.1 Visie sociaal domein 

In het sociaal domein van 2020 wordt uitgegaan van mensen die meedoen: iedereen telt mee. 

Mensen gaan naar school, zijn 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. 

Er wordt bij het verlenen van ondersteuning niet langer uitgegaan van wat iemand niet kan, maar 

gekeken naar wat iemand nog wel kan en wat noodzakelijk is om zelf (op termijn) weer te kunnen 

participeren. In de visie gaan we er vanuit dat een groot deel (80%) van onze inwoners zelfredzaam is 

en de noodzakelijke ondersteuning zelf weet te organiseren. 15% van de bevolking heeft een relatief 

beperkte ondersteuningsvraag en 5% heeft een intensieve ondersteuningsvraag, vaak langdurig 

en/of op meerdere levensterreinen. Wanneer het mensen op eigen kracht niet lukt, komt de directe 

omgeving in beeld. Familie, vrienden en buren (vaak als mantelzorger) of eventueel ‘de wijk’ zijn de 

eerst aangewezenen om ondersteuning te bieden. Als deze ondersteuning uit de omgeving van de 

cliënt onvoldoende beschikbaar of onvoldoende te organiseren is, of als de ondersteuningsbehoefte 

zwaarder is dan door de directe omgeving geleverd kan worden, wordt een vangnet geboden door 

de gemeente. De gemeente doet dit vaak niet zelf, maar laat dit over aan het maatschappelijk veld. 

Dit gaat zowel via algemeen toegankelijke collectieve voorzieningen als via individuele 

(maatwerk)voorzieningen. 

De ondersteuning is altijd aanvullend, 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 en/of belemmeringen op te lossen.7  

 

Als we de visie formuleren vanuit het perspectief van de cliënt, dan hoort hier bij dat cliënten die 

ondersteuning krijgen in 2020 veel vanzelfsprekender dan nu met hun hulpverlener expliciet 

bespreken wat hun wensen en zorgen voor de toekomst zijn. Dit gebeurt naast het gesprek over het 

hier en nu. Cliënten bespreken met professionals waar hun eigen mogelijkheden en waar hun 

grenzen (en die van hun omgeving) liggen. 8 

 

 

 

 

                                                           
7
Voor Leiden en Leiderdorp geldt dat deze visie nader staat beschreven in de notitie ‘Toekomst van het sociaal domein’, waarmee de 

gemeenteraden hebben ingestemd. 
8
 Zie ook publicaties Cliënten in beeld I en II. 
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1.2 Het sociaal domein in 2020: wat is er anders? 

Als we een toekomstbeeld willen schetsen van het sociaal domein in 2020, zal er ten opzichte van de 

huidige situatie het nodige veranderen. Aan de hand van een aantal onderwerpen wordt het 

toekomstbeeld weergegeven. 

 

1.2.1 Toegang 

Belangrijk startpunt van het herinrichten van het sociaal domein is de wijze waarop de toegang gaat 

verlopen. Door hierin zowel qua methodiek als wijze van organiseren - vooral bij Jeugd en Wmo - 

grote veranderingen aan te brengen, is de verwachting dat de wijzigingen in de toegang een vliegwiel 

zullen zijn voor de omslag in denken én doen bij gemeente, inwoners en instellingen.  

 

We willen bij de toegang vertrekken vanuit de natuurlijke weg die de inwoner neemt met zijn 

hulpvraag. Daarbij gaan we bij de toegang uit van meerdere ‘vindplaatsen’ en ook meerdere 

toegangspoorten (werk, jeugd, zorg) voor inwoners met een ondersteuningsvraag.9  Zo zal het CJG in 

eerste instantie de toegangspoort naar ondersteuning voor opvoedingsvragen en jeugdigen zijn, het 

SGT op de terreinen van zorg en welzijn en het Werkplein voor vragen op het terrein van werk en 

inkomen. De digitale toegangspoort is op alle terreinen, maar zeker bij werk, aanvullend op de 

fysieke toegangspoort. In het licht van het uitgangspunt zo lokaal, zo licht en zo dichtbij mogelijk 

organiseert iedere gemeente de toegangspoorten op lokaal niveau op een wijze die aansluit bij de 

lokale situatie en bestaande structuren. 

 

Centrale elementen ten aanzien van inrichting van de toegang en de gehanteerde werkwijze in 2020:  

• Onafhankelijk van de gekozen ingang door de inwoner, hanteren we overal een eenduidige 

werkwijze; 

• we kijken met een ‘brede integrale blik’ naar de persoon (en zijn gezin); 

• we gebruiken de methodiek van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur; 

• gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang zo optimaal mogelijk dicht bij de 

inwoner te organiseren; 

• we werken vraag- en oplossingsgericht, aanvullend op de eigen regie van de inwoner en diens 

sociale netwerk; 

• in plaats van een indicatie via een protocol werken we met maatwerk per cliënt;  

• per decentralisatie, per gemeente en per team is er ruimte voor verfijning. 

 

Het onderwerp toegang komt verder aan de orde in hoofdstuk 3. 

 

Maatwerk en arrangementen 

Maatwerk betekent niet langer alle inwoners langs de zelfde meetlat halen (indiceren en ‘het recht 

op’ vaststellen). De oplossingen die worden gevonden bij inwoners met ondersteuningsvragen 

kunnen verschillend zijn.  De oplossingen worden samen met inwoners bedacht op basis van de 

persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. Randvoorwaarde is de financiële  haalbaarheid van 

de oplossing.  In 2020 willen wij meer met algemeen toegankelijke voorzieningen werken, zodat we 
                                                           
9
 Onder vindplaatsen verstaan we alle plekken in de gemeente waar iemand kan binnen lopen (buurthuis, zelfstandig psycholoog, 

vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstelling, aanbieders van ondersteuning, huisarts, school etc.) en zijn vraag ventileert. Onder 
toegangspoort verstaan we de organisatie of team bij wie de burger terecht kan met zijn ondersteuningsvraag, waar de cliënt (samen met 
de professional) op basis van een gesprek, indien van toepassing, komt tot één integraal plan en waar (of via wie) de inzet van de 
professionele langdurige en/of specialistische ondersteuning wordt bepaald.  
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meer kunnen werken zonder indicatie en volgens het principe “ja, tenzij”. Dit betekent dat leden van 

de lokale toegangspoort inwoners zo nodig rechtstreeks kunnen doorverwijzen voor inzet van veel 

van de langdurige ondersteuning en/of niet-specialistische jeugdhulp. Wij verwachten dat voor de 

zware vormen van zorg, zoals residentiële jeugdzorg en langdurige en dure zorgtrajecten, een 

beslissing door een lid van de toegangspoort nodig zal blijven.  

We gaan werken met integrale ondersteuningsarrangementen. Dit in tegenstelling tot de huidige 

situatie met een ondersteuningsaanbod dat bestaat uit losse onderdelen. Van aanbodgericht naar de 

persoon centraal. In het arrangement zullen de doelen en resultaten concreet benoemd worden. 

Regelmatig zullen de gemaakte afspraken en de vorderingen gemonitord worden. Bij het monitoren 

worden instrumenten zoals de zelfredzaamheidsmatrix  gebruikt. 

 

1.2.2 Het sociaal domein opnieuw ingericht 

In 2020 zijn de nu nog op zichzelf staande activiteiten meer met elkaar verbonden en wordt 

doelmatiger en effectiever gewerkt. Hiermee vangen we de bezuinigingen op die gepaard gaan met 

de decentralisaties op het terrein van het sociaal domein. We beogen tevens de sociale 

betrokkenheid te vergroten door het toepassen van maatwerk, het bevorderen van de inclusiviteit 

van mensen, het dichterbij huis leveren van de ondersteuning en het vergroten van de participatie.  

Bij Jeugd moet de bundeling van ambulante hulpverleners uit verschillende organisaties zowel 

bijdragen aan doelmatigheid en effectiviteit, als de handelingsgerichtheid vergroten. Bij Wmo zijn 

welzijn, bestaande individuele voorzieningen Wmo en de begeleiding en het kortdurend verblijf in 

elkaar verweven tot een nieuw geheel. Dat betekent dat er nieuwe vormen van welzijn, Wmo-

voorzieningen en begeleiding ontstaan. We willen meer verbindingen leggen over de grenzen van de 

domeinen heen. Zo zijn bijvoorbeeld in 2020 (een deel van) het beschut werk uit de sociale 

werkvoorziening en het arbeidsmatige gedeelte van de AWBZ-dagbesteding grotendeels 

geïntegreerd. Bovendien willen we dat deze ‘beschutte’ dagbesteding in 2020 voor een belangrijk 

deel op wijkniveau wordt aangeboden.  

 

Structuur- en cultuurveranderingen in de ondersteuning 

Ook de organisatie van de ondersteuning ziet er anders uit. Het vanuit de cliënt denken vraagt van 

organisaties de houding ‘dit is mijn cliënt’ los te laten en te zoeken naar de beste oplossing met de 

cliënt en het organisatiebelang minder mee laten wegen. Het zal leiden tot wijzigingen in de 

ondersteuning zelf. Maatwerk vraagt namelijk ook om een grote mate van flexibiliteit en diversiteit. 

Het andere denken in de visie op ondersteuning vraagt om andere competenties. Organisaties en 

hun personeelsleden moeten hiernaar transformeren. Gemeenten willen daarnaast onnodige 

versnippering en overlap tussen de organisaties zoveel mogelijk voorkomen. 

 

Innovatie 

Een echt herontwerp van het sociaal domein in 2020 is alleen mogelijk door ruimte te bieden voor 

integraliteit en innovatie te bevorderen. Het leggen van de verbindingen tussen de verschillende 

beleidsvelden is daarbij een eerste stap.  

De Leidse regio is een kennisintensieve regio met veel zorginstellingen die intensief samenwerken 

met de kennisinstellingen. Zo is zorginnovatie een van de speerpunten van de samenwerking tussen 

de gemeente Leiden, de Universiteit Leiden en het LUMC. Door ons te blijven richten op innovatie, 

samen te werken met de vele kennisinstellingen in de regio en door steeds op zoek te gaan naar 

nieuwe en creatieve ideeën, kunnen wij de inwoners van onze regio bij het bieden van ondersteuning 



 

11 
 

hiervan optimaal laten profiteren en de beschikbaarheid van ondersteuning toekomstbestendiger 

maken.  

 

Integraliteit en de verbindingen met andere beleidsvelden 

 

Samenhang met zorgverzekering, huisarts en wijkverpleegkundige  

In het regeerakkoord Bruggen slaan van het kabinet Rutte II wordt de extramurale zorg uit de AWBZ 

gehaald en verdeeld over de Wmo (AWBZ functies begeleiding, kortdurend verblijf en een klein 

stukje persoonlijke verzorging) en de zorgverzekeringswet (Persoonlijke verzorging en Verpleging, 

waaronder de nieuwe functie Thuisverpleging en Behandeling). 

Dit betekent dat gemeenten en zorgverzekeraars  straks samen verantwoordelijk zijn voor de zorg bij 

mensen thuis. Hierbij spelen huisartsen en wijkverpleegkundigen een belangrijke rol. Bovendien 

behoudt in de nieuwe Jeugdwet de huisarts de bevoegdheid om door te verwijzen naar de jeugd-

GGZ. Gemeenten en zorgverzekeraars zullen met het oog op de gewenste samenhang samen moeten 

werken rondom de toegang en organisatie van de extramurale zorg. Meer in het bijzonder zullen 

huisartsen en de lokale toegangspoorten met korte lijnen, dicht op elkaar georganiseerd moeten zijn.  

 

Samenhang met passend onderwijs 

De lokale toegangspoorten werken nauw samen met de scholen, in het bijzonder met de 

schoolondersteuningsteams. Het accent ligt op ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis. In 

complexere gevallen, waarbij meer aan de hand is in het gezin, willen we de toegang via de lokale 

toegangspoort laten verlopen. Het is van belang om uit te werken hoe de lijnen tussen school en de 

lokale toegangspoorten zo kort mogelijk gehouden kunnen worden. Het CJG, waar het 

maatschappelijk werk en de jeugdgezondheidszorg in deelnemen, speelt hierin een belangrijke rol. 

Een lid van het JGT is vaste contactpersoon voor een school en sluit aan op het ondersteuningsteam 

van de school. Gemeenten en samenwerkingsverbanden van schoolbesturen voeren op 

overeenstemming gericht overleg over de beleidsplannen Jeugd en de ondersteuningsplannen van 

de samenwerkingsverbanden in het onderwijs. 

 

1.2.3 Rol gemeente 

We zien de gemeente, de maatschappelijke structuur, en de plek die ieder daarin inneemt als een 

netwerk. In een netwerk word je wederzijds door elkaar beïnvloed. Wij zijn wederzijds afhankelijk en 

met elkaar verbonden en zullen elkaar hard nodig hebben om de transitie en de transformatie goed 

te laten verlopen. Hierbij hoort dat de gemeente ruimte biedt aan anderen in het netwerk en dat we 

vertrouwen hebben in de partners waarmee we samenwerken. 

In de wijze waarop de gemeente sturing geeft aan de transformatie, differentieert zij, vanwege het 

verschil in inhoudelijke opgave en setting, zo nodig per decentralisatie. Gemeenten willen het proces 

van de transitie en de transformatie zo goed mogelijk  laten verlopen. Dat doen zij door in eerste 

instantie de regie te houden op de vormgeving en het monitoren van de nieuwe werkwijze en de 

financiële risico’s bij de toegangspoorten. De manier waarop deze regie wordt vormgegeven zal per 

terrein verschillen. Op basis van de ervaringen en de voortgang in de transformatie zal de intensiteit 

van de regie van gemeenten veranderen om zo optimaal de ruimte te geven aan anderen.  
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1.3 Fasering  

De opgave die op ons afkomt per 1 januari 2015 vraagt erom gefaseerd te werk te gaan. Er is 

bovendien sprake van een parallel tijdpad van zowel landelijke als lokale besluitvorming. Zoals we 

dat nu ook al doen, houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen en anticiperen daar waar 

mogelijk op. Een goede en heldere informatievoorziening is daarbij vanzelfsprekend. Voor het 

realiseren van de planning richting 1-1-2015 is de voortgang van besluitvorming over de hoofdlijnen 

van het herontwerp van het sociaal domein van belang.  

In 2014 bereiden we de (implementatie van de) decentralisaties in de geest van de uitgangspunten 

uit deze notitie voor. Vóór 1 januari 2015  zullen wij ons concentreren op alle zaken die nodig zijn om 

de nieuwe taken tijdig en adequaat te kunnen uitvoeren. Het accent ligt op de inrichting van de 

vernieuwde toegang tot het sociaal domein en het uitwerken van de nieuwe werkwijze en 

methodieken, de overgang van de huidige cliënten en het vergroten van het draagvlak voor de 

veranderingen, zowel intern binnen de gemeentelijke organisatie als extern: inwoners, organisaties 

en andere belanghebbenden. In het eerste kwartaal 2014 moeten we de inkoop gaan voorbereiden 

om op tijd klaar te zijn. Hetzelfde geldt voor alle verordeningen die in 2014 ter besluitvorming aan de 

raden moeten worden voorgelegd.  In 2014 zullen voorts de eerste stappen worden gezet die 

moeten leiden tot de gewenste veranderingen in de ondersteuning zelf (de inhoud en de wijze 

waarop het wordt georganiseerd en bekostigd).  

 

Niet alles is in 2014 in een keer te realiseren. In de jaren daarna zal verder gewerkt worden aan met 

name innovatie en samenwerking. De fase na de invoeringsdatum van 1 januari 2015 zal worden 

gebruikt om meer ervaring op te doen, t.a.v. de innovaties,  verdere stappen te zetten en de 

noodzakelijke aanpassingen te verrichten om tot een stabilisering van het nieuwe  sociaal domein in 

2020 te komen.  En worden meerdere innovaties opgepakt en uitgevoerd die voor de inhoudelijke 

transformatie nodig zijn ( zie nadere uitwerking van de  fasering in bijlage 9). 
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Hoofdstuk 2 Sturingsfilosofie sociaal domein en sturingsmodellen voor 

de afzonderlijke 3 Decentralisaties10 

 

2.1 Sturingsfilosofie: algemene uitgangspunten voor rol van de gemeente en sturing 

We willen in het sociaal domein van 2020 meer dan nu inwoners, instellingen en ondernemers de 

ruimte bieden om een eigen bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. De gemeente is 

dan één van de partijen in het maatschappelijk krachtenveld. Dat vraagt om een andere rol dan die 

we hadden als gemeente ‘oude stijl’. Onze nieuwe rol vullen we in door:  

• richting te geven; 

• inwoners en gezinnen zoveel mogelijk hun vermogen tot eigen regie te laten benutten; 

• ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners en netwerkpartners, die bijdragen aan de 

geformuleerde doelen en resultaten; 

• vertrouwen te hebben in de partners waar we mee samenwerken;  

• ervoor te zorgen dat deze partners ook vertrouwen hebben in ons (afspraak is afspraak); 

• lef te hebben (bijvoorbeeld om knopen door te hakken). 

 

Bovendien moeten we om maatschappelijk relevante resultaten te boeken in steeds andere rollen 

steeds andere allianties sluiten. Ook binnen één beleidsterrein kan onze rol per situatie verschillen. 

Voor het bepalen welke rol we nemen overleggen we met betrokkenen. Wanneer maatschappelijke 

vraagstukken zo complex zijn dat de betrokken partijen er op eigen kracht niet uitkomen  nemen we 

onze verantwoordelijkheid. Dit betekent niet dat we het dan allemaal zelf oplossen: we vervullen dan 

de rol van regisseur. Als regisseur bundelen we onze gemeentelijke kracht en onze financiële bijdrage 

met het creatieve, organiserend en financiële vermogen van andere overheden, ondernemers, en 

instellingen. Wij brengen waar nodig partijen bij elkaar en organiseren de samenwerking. De wijze 

waarop we onze regierol vormgeven hangt af van de mate van beleidsvrijheid die we rond 

onderwerpen hebben en van het feit of we al dan niet doorzettingsmacht hebben.11 Het zal per 

onderwerp verschillen hoeveel ruimte we (kunnen) geven aan de inbreng van en uitvoering door 

anderen. 

 

Uitgangspunt  (bron: maatschappelijke structuurvisie Leiderdorp) 

• De gemeente wil samen met inwoners, organisaties de beschikbare kennis en capaciteiten 
inzetten voor de samenleving vanuit een gedeeld gevoel van urgentie en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. We werken integraal aan maatschappelijke vraagstukken en zijn 
gelijkwaardige partners (MSV Leiderdorp); 
• De gemeente maakt onderdeel uit van een netwerk en is dynamisch: zij regisseert, faciliteert, 
reguleert, laat los, werkt samen en innoveert. Wij kiezen ervoor vraag- en doelgericht om te gaan 
met onze gemeentelijke middelen en faciliteiten, en versterken of versoberen wat op basis van 
vraag en doel nodig is (MSV Leiderdorp). 

                                                           
10

 In dit hoofdstuk bedoelen we met sturingsfilosofie de algemene achterliggende basisgedachten op basis waarvan de gemeente stuurt in 

het sociale domein. Onder sturing(smodel) verstaan we: (het geheel van) de regierol van de gemeente (reikwijdte en mate/diepte van 

sturen), de wijze waarop de toegang wordt georganiseerd en de manier waarop de gemeente opdracht geeft. 
11

 De gemeente wordt door de decentralisaties weliswaar nog veel meer de opdrachtgevende partij in het sociaal domein. Maar op 

bepaalde onderdelen is haar directe zeggenschap beperkt: onderwijs, werkgevers, huisartsen of intramurale  zorginstellingen zoals 
verzorgings- en verpleeghuizen. Op het terrein van zorg zal de gemeente niet de enige opdrachtgever zijn, maar is zij dat samen met het 
zorgkantoor voor de kern AWBZ en de zorgverzekeraars voor de Zorgverzekeringswet. De gemeente is en blijft op dit terrein ook een speler 
binnen een breed samenwerkingsnetwerk. 
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2.2 Sturingsfilosofie naar sturingsmodel 

 

2.2.1 De regierol van de gemeente op het sociaal domein: reikwijdte en diepte 

Ten aanzien van de reikwijdte van de regierol onderscheiden we hier de volgende onderdelen: 

a. regievoeren op het wat (de doelen, de inhoud); 

b. regievoeren op het wie (welke inwoners krijgen welke ondersteuning); 

c. regievoeren op het proces (de structuur, de samenwerking); 

d. regievoeren op het hoe (de activiteiten en de producten die ingezet worden om de doelen te 

bereiken); 

e. regievoeren op de gewenste cultuur; 

f. regievoeren op de efficiënte en effectieve inzet van financiën. 

 

Gezien de enorme transformatie-opgave zien we dat al deze zes hierboven genoemde elementen 

vragen om regie vanuit de gemeente:  

• de gemeente zal de doelen stellen ten aanzien van het herontworpen sociaal domein. Dit 

herbenoemen van de doelen zal zij niet alleen doen maar in samenspraak met inwoners, 

professionals en instellingen. Het primaat ligt bij de gemeenteraad; 

• de gemeente zal (bij Werk in het team Werk &  Inkomen en/of in het SW-bedrijf als 

onderdeel van de gemeente of in een Gemeenschappelijke Regeling; bij de Wmo via de 

sociale gebiedsgebondenteams; en bij Jeugd via CJG en de JGT in afstemming met het 

onderwijs) samen met de cliënt (her)bepalen of en welke aanvullende ondersteuning, al dan 

niet tijdelijk, noodzakelijk is; 

• de gemeente zal de oude structuur van AWBZ en jeugdzorg grondig herzien en sturen op een 

andere wijze van toegang en arrangeren (1 cliënt, 1 plan, 1 regisseur) en op andere 

samenwerkingsverbanden van instellingen; 

• de gemeente wil op hoofdlijnen sturen op de hervorming van de activiteiten en producten 

die samen het arrangement maken. Het herbenoemen van bestaande activiteiten en 

producten zal gebeuren in samenspraak met inwoners en instellingen (zie ook hoofdstuk 4 

over opdracht geven); 

• voor het welslagen van de transformatie is een omslag van denken en doen bij inwoners, 

professionals, instellingen en gemeente belangrijk. Minder claimgericht, minder zorgen voor 

en meer zorgen dat, minder aanbod- en productiegericht en meer vraaggericht, minder 

succesvolle producten van collega's dubbelen en meer focus op de sterke kanten van een 

instelling, minder "mijn" cliënt en meer "onze" cliënt, minder concurrentie en meer 

samenwerking. In het gesprek met mensen staat ontwikkelen van persoonlijke 

mogelijkheden voorop. Dat wil zeggen dat we naast het in kaart brengen van de beperkingen 

en de mogelijke oplossingen op dat vlak ook kijken naar iemands talenten. Het benutten van 

de talenten van inwoners is verrijkend voor de mensen zelf en voor hun omgeving.  

De omslag in denken en doen is een gezamenlijk traject van gemeenten, instellingen en 

inwoners en zal enige jaren vergen. De gemeente zal in de eerste tijd op dit punt een 

aanjagende rol vervullen; 

• de gemeente draagt zorg voor de verdeling van de schaarse beschikbare middelen over de 

vragers en de leveranciers van ondersteuning. Zij stuurt hierbij op de efficiënte en effectieve 

inzet van de middelen en zal op zoek gaan naar andere, nieuwe, prikkels aan instellingen ter 
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ondersteuning van de beweging die bij het vorige punt ten aanzien van de omslag in doen 

zijn genoemd. Gezien het openeinde-karakter van de regelingen is het van belang om de 

uitgaven gedurende het jaar nauwlettend te monitoren. 

 

2.2.2 De regierol van de gemeente: differentiatie per decentralisatie  

We differentiëren per deelterrein in de mate waarin we als gemeente zelf aan het roer willen staan. 

Dit is in het onderstaande schema weergegeven.  

 

Reikwijdte van regierol op 6 

elementen 

Schaal mate van sturen door gemeente 

Vooral vanuit gemeente                               Veel meer via het veld 

1. Doelen    Jeugd 

Wmo 

Werk 

       

2. Toegang Werk    Wmo   Jeugd*   

3. Structuur   Jeugd 

Wmo 

Werk 

       

4. Aanbod Werk    Wmo   Jeugd   

5. Cultuur   Werk  Wmo  Jeugd*    

6. Financiën Werk   Wmo  Jeugd*     

* De sturing op de andere manier van werken binnen het jeugd en gezinsteam, de cultuur en de financiën gebeurt bij Jeugd samen de 

andere gemeenten van Holland Rijnland via een inhoudelijke en financiële coach, niet door als gemeenten zelf onderdeel te zijn van de 

JGT’s.   

 

Het verschil in de mate van sturing vanuit de gemeente weerspiegelt grotendeels de betrokkenheid 

van de gemeente in de uitvoering op de verschillende deelterreinen. Bij Werk is de gemeente  

verantwoordelijk voor de uitkeringsverstrekking en re-integratie. Bij de Wmo liggen de collectieve 

voorzieningen in het welzijnsveld, terwijl dit bij de individuele maatwerkvoorzieningen verloopt via 

de gemeentelijke Wmo consulent. Bij Jeugd ligt de uitvoering van oudsher in het veld.  

 

We zullen per deelterrein zoeken naar een evenwicht tussen ruimte bieden en controle houden. Op 

basis van de ervaringen en de voortgang in de transformatie zal de intensiteit van de regie van 

gemeenten veranderen. Het  genoemde evenwicht tussen controle houden en het zo optimaal 

mogelijk ruimte geven, zal door de tijd heen aan verandering onderhevig zijn. De reikwijdte waarover 

de gemeente wenst en genoodzaakt is om op te sturen, zal in de loop der jaren verkleinen. 

Randvoorwaarden zijn dat: 

• de werkers uit dat team goed in staat zijn om samen met de inwoners arrangementen, 

aanvullend op de eigen regie en kracht-mogelijkheden van die inwoners, vorm te geven en 

de vraag naar langdurige en/of specialistische hulp en ondersteuning inderdaad weten te 

beperken. Dit vraagt onder meer een onderling corrigerend vermogen van de leden van deze 

teams. Overigens zijn de ervaringen in SGT en JGT op dit positief; 

• een nieuwe structuur van toegang is ontstaan (en de onvermijdelijke kinderziektes eruit zijn); 

• de oude enigszins aanbod- en productiegerichte ondersteuning zich echt gekanteld heeft 

naar een vraaggerichte inzet van ondersteuning; 

• de omslag in denken en doen goed op gang is gekomen. 
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2.3 Van sturings- naar uitvoeringsmodel  

Er kunnen verschillende varianten worden onderscheiden waarop de gemeenten de toegang en de 

inkoop van ondersteuning op het terrein van Wmo (en Jeugd) zouden kunnen vormgeven. Deze staan 

opgenomen in het overzicht in bijlage 3.12 Wij kiezen voor een lokale invulling van het 

regisseursmodel, waarbij de gemeente of het gebiedsteam de regisseur is.  

 

Onze lokale invulling van dit regisseursmodel bestaat uit de volgende punten:  

• de gemeente formuleert de wijze van toegang (zie ook hoofdstuk 3); 

• het Werkplein (in samenwerking met het SW-bedrijf), SGT en CJG en JGT hebben de taak de 

vraag te verhelderen, zelf lichte en kortdurende ondersteuning te bieden, het integrale 

arrangement (1 cliënt, 1 plan, 1 regisseur) op te stellen en de uitvoering van het arrangement 

te monitoren (regie op de voortgang in het proces). Het arrangement bestaat uit 

verschillende bouwstenen;13 

• het Werkplein (in samenwerking met het SW-bedrijf),  SGT en JGT kunnen bij het maken van 

een arrangement (de bouwstenen), naast de eigen regie en eigen mogelijkheden en het 

sociale netwerk van mensen, putten uit: 

o vrijwilligers en algemene vrij toegankelijke (gesubsidieerde) (welzijns)voorzieningen; 

o het gecontracteerde vraaggericht aanbod aan langdurige en/of gespecialiseerde 

ondersteuning. 

o Individuele maatwerk voorzieningen 

• de gemeente (of de regio namens deze) financiert de partners in SGT en JGT; 

• de gemeente (of de regio namens deze) contracteert de langdurige en/of gespecialiseerde 

ondersteuning waarvan SGT en JGT gebruik kunnen maken. 

 

Als we het bovenstaande in een plaatje weergegeven ziet dit er als volgt uit: 

 

 
                                                           
12

 Deze vijf varianten zijn ontleend van Prof Dr. Jan Telgen.  
13

 Vooralsnog wordt er gekozen voor een nuanceverschil in de knip tussen lichte en gespecialiseerde en tussen kortdurende en langdurige 

ondersteuning bij het SGT  en JGT. Dit heeft onder meer te maken vanwege het feit dat bij de Jeugdzorg de gemeenten ook 
verantwoordelijk worden voor de intramurale jeugdzorg en specialistische behandeling terwijl bij de Wmo de gemeenten niet 
verantwoordelijk worden voor de intramurale ondersteuning of gespecialiseerde behandeling. Daarom wordt er bij het SWT vooral licht en 
kortdurende ondersteuning gegeven en wordt alle langdurige ondersteuning uit de algemene voorzieningen of te contracteren aanbod 
gehaald. Bij Jeugd levert de toegangspoort CJG eenvoudige (enkelvoudige) ondersteuning en werkt het JGT in haar verlengde en zal ook 
langdurige begeleiding van het gezin via het JGT lopen. Bij het JGT ligt de knip meer tussen wel en niet gespecialiseerde hulp terwijl bij de 
Wmo de knip meer ligt tussen kortdurend en langdurig. 
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Uitgangspunten 

a) De gemeente kiest als uitvoeringsmodel voor het opdrachtgeverschap een lokale 

uitwerking van het regisseursmodel. Dit model houdt in dat de gemeente (of het 

gebiedsteam) regisseur is. Doel is de regievoering waar mogelijk gefaseerd te verkleinen en 

de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk over te dragen aan de professionals. 
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Hoofdstuk 3 Toegang tot sociaal domein 

 

Inleiding 

Onder toegang verstaan we het proces vanaf het moment waarop inwoners met een 

ondersteuningsvraag zich melden of worden gemeld. Toegang is de deur naar het antwoord op de 

(hulp)vraag: er vindt vraagverheldering plaats, er wordt informatie en advies gegeven, en indien 

nodig een arrangement samengesteld. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de te maken beweging 

richting Integrale Toegang, met als streven per 1-1-2015 de toegang tot het sociale domein voor de 

inwoner helder te borgen.  

 

3.1 Hoofdlijnen voor de invulling van de Toegang tot het Sociale Domein 

 

3.1.1 Hoofdlijnen toegang en gebiedsgebonden werken 

Op basis van de op Holland Rijnland-niveau vastgestelde uitgangspunten14, de voorbeelden uit 

andere gemeenten en de gesprekken die we in de Leidse regio met diverse betrokkenen hebben 

gevoerd over de uitwerking van scenario 3, zijn we gekomen tot de volgende hoofdlijnen voor 

respectievelijk de toegang tot het sociale domein en het gebiedsgebonden werken. 

 

Hoofdlijnen toegang: 

• de inwoner staat centraal bij het vormgeven van de toegang; 

• de natuurlijke weg van de inwoner met een vraag is leidend; 

• er zijn meerdere ‘vindplaatsen’ en toegangsmogelijkheden;  

• we organiseren de toegang zoveel mogelijk in samenhang;  

• waar mogelijk en wenselijk werken toegangspoorten geïntegreerd; 

• we richten de toegang zo efficiënt en effectief mogelijk in; 

• we werken digitaal waar het kan, aanvullend op de fysieke toegangspoort; 

• onafhankelijk van de gekozen ingang hanteren we overal een eenduidige werkwijze; 

• we nemen afscheid van de huidige manier van indiceren en gaan werken met arrangementen 

en maatwerk; 

• we kijken met een brede integrale blik naar de persoon (en zijn gezin); 

• we gebruiken de methodiek van vraagverheldering en de werkwijze van 1 gezin/cliënt, 1 plan, 1 

regisseur; 

• we stimuleren de eigen regie van de inwoner en diens sociale netwerk;  

• de focus is oplossings- en vraaggericht.  

 

Hoofdlijnen gebiedsgebonden werken: 

• gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te organiseren;  

• elke inwoner kan terecht bij een gebiedsgebonden team;  

• inrichting vanuit de natuurlijke weg die de inwoner volgt;  

• verfijning per decentralisatie, per gemeente en per team; 

                                                           
14

 In dit hoofdstuk borduren we voort op de Regionale notitie Integrale Toegang tot het sociale domein: Een goede toegang is meer dan 

een brede deur en een lage drempel. 
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• samenstelling teams geschiedt op basis van een gebiedsanalyse; 

• minder vaak voorkomende expertise wordt als dat nodig is ‘ingevlogen’; 

• korte lijnen van de lokale toegangspoorten met onderwijs, de 1ste lijnondersteuning en de 

huisartsen.  

 

3.1.2 Verfijning per decentralisatie en per gemeente 

In een context van veranderende regelgeving en opvattingen is het van belang dat de toegang tot het 

sociale domein voor de inwoner helder, eenduidig en laagdrempelig is. Daarom kiezen we bij de 

uitwerking van het sociale domein voor drie natuurlijke toegangspoorten: 

 

  Jeugd 

• De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) blijven – naast onderwijs en de huisartsen – de eerste 

toegangspoort voor vragen Jeugdzorg (semi-generalisten). 

• In Jeugd & Gezinsteams (JGT’s) wordt als onderdeel van het CJG de toegangstaak neergelegd 

voor jeugdzorg (semi-specialisten, ambulante hulpverleners; gebruikmaking methodiek 1 gezin, 

1 plan, 1 regisseur).  

 

  Zorg en welzijn 

• Inwoners kunnen met ondersteuningsvragen zo dicht mogelijk in hun leefomgeving terecht bij 

een sociaal gebiedsgebonden team (SGT). 

• De grootte van de gemeente en de problematiek zijn bepalend voor aantal, inrichting en 

samenstelling van de SGT’s. 

• De gemeentelijke toegangstaken voor de ondersteuning op het gebied van zorg & welzijn zijn 

per 1-1-2015 gebiedsgebonden geborgd. 

 

  Werk 

• Het Werkplein blijft de natuurlijke toegangspoort voor inwoners met ondersteuningsvragen op 

het terrein van werk & inkomen.  

• Het dicht bij huis bieden van ondersteuning gebeurt via de digitale weg bij uitkeringsaanvragen. 

 

Verfijning per gemeente: 

• Elke gemeente bepaalt afzonderlijk wat de best passende vorm van gebiedsgebonden werken 

is. 

 

Algemeen: 

• De gemeente neemt de regie bij de totstandkoming van de gebiedsgebonden teams.  

 

Uitgangspunt 

b) Voor de toegang tot ondersteuning in het sociale domein worden meerdere toegangspoorten in 

samenhang georganiseerd. Belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie van de toegang zijn:  

de inwoner staat centraal, de hantering van de methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, focus op 

samen mét en vraag- en oplossingsgericht. 
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Uitgangspunt 

c) Gebiedsgebonden teams zijn een middel om de toegang dicht bij de inwoner te organiseren: het 

CJG met als onderdeel de Jeugd & Gezinsteam zorgt voor de toegang tot de Jeugdzorg, Sociaal 

Gebiedsgebonden teams voor Zorg en Welzijn/WMO. Korte onderlinge lijnen, ook tot de 

toegangspoort tot werk - het Werkplein. Korte lijnen van de lokale toegangspoorten met onderwijs, 

de 1ste lijnondersteuning en de huisartsen zijn van groot belang. 

 

3.2 Herontwerp van de toegang tot het sociale domein 

 

3.2.1 Eenduidige werkwijze: vraagverheldering, 1 cliënt, 1 plan, 1 regisseur, regie bij de inwoner 

Bij de inrichting van het toegangsmodel 3D ’s is ervoor gekozen om de natuurlijke weg van de 

inwoner met een vraag leidend te laten zijn. Waar de inwoner zich ook meldt, hij of zij kan ervan 

verzekerd zijn dat er sprake is van een zelfde brede integrale blik en eenduidige methodiek. Inwoners 

ervaren dat de ondersteuning zo integraal mogelijk en op een laagdrempelige wijze wordt 

aangeboden en aanvullend is op de eigen mogelijkheden. 

 

Vraagverheldering via een gesprek (bij de Wmo is het keukentafelgesprek inmiddels een gevleugelde 

term) zal vanaf 2015 in het gehele sociale domein de werkwijze zijn. Is het een enkelvoudige vraag of 

speelt er ook op andere leefdomeinen een probleem? In het gesprek zullen de principes van eigen 

kracht, eigen regie, de netwerkbenadering, maatwerk, integraliteit en inclusiviteit centraal staan bij 

het bepalen van de eventuele ondersteuning die nodig kan zijn om de vraag van de cliënt tegemoet 

te treden. In het gesprek is ook oog voor de mantelzorger en diens belasting. 

 

De werkwijze 1 cliënt (gezin), 1 plan, 1 regisseur wordt de standaard aanpak. Dat betekent dat iedere 

toegangspoort op een integrale wijze en met een oplossingsgerichte houding zal kijken op welke 

leefdomeinen de inwoner een vraag heeft, zodat het plan integraal samen met de inwoner kan 

worden opgesteld. De leefdomeinen zijn onder meer: inkomen, schulden, werk, opleiding, 

dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid, verslaving, 

ADL-vaardigheden, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Is er specifieke 

deskundigheid nodig om tot goede oplossingsgerichte afspraken te komen, dan wordt deze expertise 

via korte lijnen ‘ingevlogen’ en betrokken om tot een integraal arrangement te komen. 

 

Eigen inbreng van de inwoner en ondersteuning worden op elkaar afgestemd. De regie wordt zoveel 

mogelijk bij de inwoner gelegd. Cliëntondersteuners kunnen hulpvragers hierbij ondersteunen. In 

geval van onoverbrugbare meningsverschillen kan in eerste instantie bemiddeling en eventueel 

vervolgens een toegankelijke klachtenprocedure uitkomst bieden.  

 

3.2.2 Verbindingen tussen de domeinen  

Daarnaast is de mate van overlap tussen de 3 domeinen belangrijk voor de inrichting van het 

toegangsmodel in de vorm van korte lijnen en goed werkende verbindingen. De overlap tussen de 

domeinen zit vooral bij niet zelfredzame volwassenen, mensen met een psychiatrische aandoening, 

licht verstandelijk beperkten, en gezinnen met jeugdproblematiek. Hulpbehoevenden in deze 

doelgroepen melden zich niet altijd zelf bij een loket, maar komen ook via verwijzing binnen. 

Belangrijk is dus dat mogelijke verwijzers op de hoogte zijn van de eenduidige toegang waar iemand 

verder kan worden geholpen. Een belangrijke rol vervullen hierbij de huisartsen en onderwijs. Zij 
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zullen goed geïnformeerd moeten worden over de veranderingen op het terrein van de toegang en 

het gekanteld denken. Verder bieden de bestaande (vang)netwerken (OGGZ netwerk, zorgnetwerken 

e.d.) hiervoor een basis.  

 

3.2.3 Gebiedsgebonden werken 

Gebiedsgebonden werken is niet nieuw. Het past in de trend van de afgelopen jaren om de 

dienstverlening zo dicht mogelijk bij de inwoner te organiseren. 15 Dit gebiedsgebonden werken kan 

zowel betrekking hebben op de toegang als op het leveren van de daadwerkelijke ondersteuning bij 

de mensen thuis. Een aantal maatschappelijke partnerorganisaties heeft de afgelopen jaren al 

stappen naar wijk- of gebiedsgericht werken  gezet.  

In deze paragraaf concentreren we ons op het gebiedsgebonden werken bij de toegang.
16

 Zowel bij 

de Wmo als de jeugd herontwerpen we de toegang om zodoende een vliegwiel te creëren voor de 

transformatie van deze delen van het sociaal domein.  

• De uitvoering van de toegangstaak wordt door de vorming van SGT’s gebiedsgebonden 

ingericht. Het doortrekken van de Kanteling van de individuele Wmo voorzieningen naar de 

hele Wmo inclusief de nieuwe taken die met de decentralisatie van delen van de AWBZ 

overkomen naar de WMO, moet de omslag in denken en doen bevorderen. Kennis t.a.v. de 

problematiek van de nieuwe doelgroep wordt geïncorporeerd in het team. Waar nodig wordt 

met korte lijnen specifieke expertise van specialisten ‘ingevlogen’. 

• De Jeugd & Gezinsteams vervullen een cruciale rol in het nieuwe toekomstmodel voor de 

toegang tot de zwaardere Jeugdzorg.17 De teams krijgen als opdracht mee het verhogen van de 

kwaliteit van de jeugdhulp door het snel bieden – of inschakelen -  van de juiste hulp en het 

verminderen van onnodig gebruik van (zware) specialistische voorzieningen. Hiertoe wordt de 

expertise van diverse soorten ambulante jeugdhulp uit het huidige stelsel in gebiedsgebonden 

teams samengevoegd zodat het hulpaanbod doelmatiger en overzichtelijker wordt. Daarmee 

worden ook de JGT’s  - als een soort 2e lijn achter de CJG’s - een belangrijke toegangspoort tot 

de zwaardere jeugdzorg. 

 

Het jaar 2014 wordt gebruikt om zowel de werkwijze in de sociale gebiedsgebonden teams als de 

jeugd- en gezinsteams verder uit te testen. Belangrijk aspect bij het aan de slag gaan van de teams en 

het maken van een omslag in werken is een onderling corrigerend vermogen van de leden van deze 

teams. Teamleden moeten onderling kritisch naar elkaar kunnen zijn op welke ondersteuning 

noodzakelijk is. Dat betekent onder andere niet alleen oog hebben voor hoe het voor één bepaalde 

cliënt de beste ondersteuning regelen, maar ook hoe de totale doelgroep het best geholpen kan 

worden. Een team zal hierin gecoacht worden. 

Er kunnen per gemeente en/of per gebied verschillen ontstaan in de inrichting van SGT’s en de JGT’s. 

In de te draaien proeftuinen in 2014 worden verschillende ervaringen opgedaan.  

 

                                                           
15

 Zo werken de WMO-consulenten in Leiden sinds een jaar gebiedsgewijs. 
16

 Het meer gebiedsgericht leveren van  daadwerkelijke ondersteuning komt aan bod in hoofdstuk 5. 
17 Zie toekomstmodel Jeugdhulp Holland Rijnland. 
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3.2.4 Uitwerking per decentralisatie 

We beschrijven in deze paragraaf afzonderlijk de toegang tot de domeinen jeugdzorg, zorg & welzijn, 

en werk & inkomen. Hierbij wordt ook kort stilgestaan bij de huidige wijze van toegang tot 

ondersteuning in het betreffende leefdomein. De Leidse regiogemeenten delen de uitgangspunten, 

maar kiezen elk voor een eigen passende verfijning en invulling. De keuzes van de afzonderlijke 

gemeenten18  zijn in onderstaande grijs gearceerde kaders weergegeven. 

 

Toegang tot Jeugdzorg  

Het organiseren van toegang tot de jeugdzorg is met de decentralisatie van de jeugdzorg een nieuwe 

opdracht voor de gemeente. Samen met de regiogemeenten is op Holland Rijnland-niveau gewerkt 

aan een nieuwe werkwijze – ook voor de toegang.19  

Voor ondersteuningsvragen gerelateerd aan jeugdzorg geldt dat zowel de huisartsen, de CJG’s en de 

scholen de ‘natuurlijke’ plekken zijn waar de inwoner binnenkomt als deze zorgvragen heeft met 

betrekking tot zijn of haar kind. De ervaring leert dat 80% van de vragen enkelvoudig is. Deze vragen 

kunnen ter plekke opgepakt worden. Als er meer aan de hand is – de 20% meervoudige en complexe 

vragen -  wordt de vraag opgepakt door een ambulante hulpverlener - semi-specialist - uit het Jeugd 

en gezinsteam (JGT). In dit team werken meerdere hulpverleners uit de jeugdzorg samen. Hierbij 

wordt niet alleen naar specifieke jeugdzorgvragen gekeken, maar ook de verbinding gelegd met 

andere leefdomeinen. Samen met de cliënt wordt conform het model 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in 

gezamenlijkheid een ondersteuningsplan opgesteld. Kortdurende zorg en ambulante langdurige zorg 

kunnen direct door de professionals van het JGT geleverd worden. Voor de uitvoering van specifieke 

langdurige zorg kan een verwijzing plaatsvinden naar specialistische zorg. Doel is om naast preventie 

zoveel mogelijk in samenhang op te pakken en duurdere vormen van specialistische jeugdzorg waar 

mogelijk  te voorkomen.20 

 

Toegang tot Zorg en Welzijn 

De huidige toegang tot het domein Zorg en Welzijn is divers. Voor veel welzijnsactiviteiten geldt vrije  

toegankelijkheid als het gaat om algemene of collectieve voorzieningen.  Zorgvragen die onder de 

huidige WMO vallen komen bij het gemeentelijke WMO-loket binnen. Inwoners melden zich hier met 

vragen over mantelzorg, algemene welzijnsvoorzieningen,  woningaanpassingen, hulpmiddelen, 

vervoersvoorzieningen en huishoudelijke hulp en AWBZ-zorg. De gemeentelijke WMO-loketten 

adviseren mensen, nemen individuele aanvragen voor een voorziening in behandeling en verwijzen 

door (bijvoorbeeld naar de AWBZ). 

 

Met de decentralisatie van de extramurale delen van de AWBZ – met name begeleiding - staan we als 

gemeenten voor de vraag hoe de toegang voor de nieuwe en ook bestaande zorg- en welzijnstaken 

vorm te geven.  

 

                                                           
18

 Onder voorbehoud van Oegstgeest. 
19 Zie het Toekomstmodel voor het Jeugdstelsel Holland Rijnland, waarin ook ingegaan wordt op de te organiseren proeftuinen in 2014.  
20

 In Leiden zal het Servicepunt Zorg een rol blijven vervullen in de periode van vorming van een stadsdekkend  voor burgers goed werkend 

systeem van gebiedsgebonden teams. In de regiogemeenten zal het huidige Wmo loket meegenomen worden in de organisatie van het 
gebiedsgebonden team. 
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Net als bij de toegang tot de domeinen jeugdzorg en werk & inkomen geldt ook voor de toegang tot 

zorg & welzijn dezelfde eenduidige werkwijze van vraag- en oplossingsgerichtheid, met brede 

integrale blik en gebruikmaking van de methodiek 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. De 

keukentafelgesprekken bij de hulpvrager thuis  – succesvol gebleken tijdens de uitvoering van de 

Kanteling - zijn geïncorporeerd in de nieuwe werkwijze. Tijdens deze gesprekken wordt primair 

ingegaan op wat de hulpvrager en diens omgeving zelf bij kan dragen aan een oplossing.  

 

Toegang tot Werk & Inkomen  

Het op orde hebben van de toegang voor vragen op het domein van werk & inkomen is een lopende 

opgave voor de gemeenten. Het ‘nieuwe’ voor de gemeenten zit hem in de uitbreiding van de 

toegang voor de doelgroep ex-Wajong en de doelgroep die in het verleden kon instromen in de WSW 

of de Wajong en het mogelijk maken van een meer integrale werkwijze voor de toegang. 

 

Voor de toegang tot werk geldt dat het Werkplein als de natuurlijke toegangspoort voor de inwoner 

gehandhaafd blijft. Het Werkplein is een aantal jaren geleden in nauwe samenwerking met het UWV 

tot stand gekomen  en voor de inwoner inmiddels een vertrouwde plaats om specialistische vragen 

op het gebied van werk en inkomen te stellen. Ook in de nabije toekomst blijft deze kennis hier 

geconcentreerd.  

De eerste stap voor de toegang tot inkomensondersteuning verloopt al enige tijd digitaal. De 

rechtmatigheidsbeoordeling (recht op uitkering) gebeurt door specialisten in de backoffice. Datzelfde 

geldt o.a. voor de beoordeling en de uitvoering van specialistische schuldhulpverleningstrajecten en 

ondersteuning m.b.t. de doelmatigheid (uitstroom naar werk). Deze werkwijze blijft gehandhaafd. In 

het nieuwe toegangsmodel wordt er naar toe gewerkt dat in de gebiedsgebonden teams voor jeugd 

& gezin en zorg & welzijn enige kennis bij de professionals over het leefgebied werk & inkomen 

aanwezig is, zodat ook van hieruit informatie verstrekt en aan preventie gedaan kan worden. 

Voorbeelden zijn basale kennis over schuldhulpverlening en mogelijkheden voor re-integratie- en 

inkomensondersteuning. Zodra in een cliëntgesprek vanuit een gebiedsgebonden team duidelijk is 

dat er meer specialistische kennis nodig is, wordt deze vanuit de back-office van de gemeente 

geboden. De lijnen zullen hiertoe verkort worden.  

Voor de medewerkers op het Werkplein die in de eerste plaats met ondersteuningsvragen richting 

werk en inkomen te maken krijgen geldt dat zij met de komst van de drie decentralisaties volgens 

een zelfde en integralere manier gaan werken: met een brede blik in beeld brengen van de vraag, 

oplossingsgericht toewerken naar een integraal plan met daarin de inzet van de eigen mogelijkheden 

en kracht van de hulpvrager. Ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden 

gestimuleerd om te participeren, mogelijk door het doen van zinvolle activiteiten in de wijk. 

 

3.2.5 Uitwerking per gemeente 

Uitgangspunt is die toegang tot de ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoner te organiseren en 

deze in gebiedsgebonden teams te beleggen. Zoals in de vorige paragraaf al is aangegeven verschilt 

de invulling per gemeente. Het gaat hier immers om maatwerk. 
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Werk 

 

Leiden en Leiderdorp 

Leiden en Leiderdorp laten hun klanten eerst zelf nadenken hoe zij zo snel mogelijk weer in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. Daartoe maakt de klant een eigen plan van aanpak. Zelfredzame 
klanten krijgen drie maanden de tijd om zonder ondersteuning naar werk te zoeken. De 
klantmanager heeft vooral een coachende rol en stimuleert de klant zoveel mogelijk zelf contacten 
te leggen. Minder zelfredzame klanten krijgen ondersteuning van het Participatiecentrum. De 
backoffice richt zich op klanten die nog niet aan het werk kunnen.  
 
Oegstgeest en Zoeterwoude  

PM 

 

Wmo  

Leiden 

De gemeente Leiden bereidt zich met de vorming van Sociale Wijkteams voor op het borgen van de 
toegang tot het sociale domein, met name op het gebied van welzijn en extramurale zorg. De SWT’s 
staan ook open voor vragen op andere leefgebieden als werk, gezondheid, inkomen, opvoeding en 
wonen. In aparte besluitvormingstrajecten zijn de uitgangspunten ten aanzien van de vorming van 
de (SWT’s)

21
 vastgelegd.  

De sociale wijkteams  hebben – anders dan in het geval van buurtinitiatieven - gemeentelijke 
toegangstaken. In Leiden worden vóór 1-1-2015 vijf van deze sociale wijkteams opgericht die 
stadsdekkend opereren. In de periode daarna - indien de situatie en de opgedane ervaringen 
daartoe aanleiding geven – kan dit eventueel worden uitgebreid tot meer sociaal wijkteams, die een 
kleiner gebied (met bijvoorbeeld met 15.000 inwoners, 8 à 10 teams) bestrijken.  
 
Leiderdorp 

Omdat de term ‘wijk’ qua volume niet passend is op Leiderdorp, wordt hier gesproken over sociale 
gebiedsgebonden teams. Op basis van een analyse van de vraag, behoeften, demografische en 
sociale kernmerken van Leiderdorp wordt de verdere invulling van het gebiedsgebonden team 
uitgewerkt. Leiderdorp wil toe werken naar een SGT waarin het CJG en JGT gezamenlijk de toegang 
en ondersteuning bieden voor alle inwoners. Ook vanuit het domein werk zullen taken en functies 
worden ondergebracht bij het gebiedsgebonden team, om zo de integrale ondersteuning te 
versterken. 
 

Zoeterwoude  

Zoeterwoude wil een samenhangende toegang waarbij: 
- inwoners met vragen en ondersteuning een integrale aanpak krijgen; 
- er een sociaal team is waar inwoners met al hun ondersteuningsvragen terecht kunnen. 
 
Oegstgeest  

PM 

 

                                                           
21

 Zie  o.a. stukken Leiden t.b.v.  commissievergadering 17-10-2013: Brief aan raad inzake overzicht en planning van Sociale Wijkteams 

(B&Wnr. 13.0878) en wethoudersmemo ‘Beantwoording aanvullende vragen commissieleden inzake de collegebrief over de Sociale 
Wijkteams’. 
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Jeugd 

 

Leiden 

Leiden kiest voor aparte jeugd & gezinsteams. Zowel in 2013 als in 2014 wordt in een aantal 
proeftuinen in de wijk de nieuwe werkwijze met gebruikmaking van de methodiek 1 gezin 1 plan 1 
regisseur verder uitgetest. Het beleid, de inkoop en het sturen op kwaliteit t.a.v. de jeugd- en 
gezinsteams vindt regionaal vanuit Holland Rijnland plaats; de aansturing van de uitvoering van de 
teams lokaal. 
 
Leiderdorp en Zoeterwoude 
Leiderdorp zal samen met gemeente Zoeterwoude een proeftuin (pilot) doen voor de ontwikkeling 
van de jeugd & gezinsteams. Op dit moment is het zo dat er al inwoners van Zoeterwoude bij het 
CJG van Leiderdorp komen met vragen.  
 
Oegstgeest  

PM 

 

Verbinding toegang Wmo en Jeugd 

 

Leiden 

In Leiden wordt vooralsnog gestart met aparte SWT’s en aparte JGT’s. Grondslag voor deze keuze is 
de inhoudelijke afweging dat in de JGT’s een ander soort expertise vereist is dan in de SWT’s, 
waarbij in de JGT’s ook (een deel van) de behandeling uitgevoerd kan worden. Werkende weg wordt 
aan het verbinden en behalen van synergievoordelen gewerkt. Voor álle teams geldt dat er zoveel 
mogelijk toegangstaken belegd worden (vermindering aantal loketten) met zoveel mogelijk 
regelruimte. Ook worden er vooraf heldere doelen en resultaten geformuleerd voor de teams.  
In 2014 wordt duidelijk waar SWT’s en JGT’s gevestigd gaan worden. De uitgangspunten qua globale 
bewonersaantallen per gebiedsgericht team komen behoorlijk overeen. Bij het kijken naar geschikte 
laagdrempelige locaties zullen de JGT’s als ‘natuurlijke plek’ waar mogelijk de CJG’s als uitvalsbasis 
gaan kiezen; de jeugdteams maken deel uit van het CJG maar werken op meerdere locaties zoals 
school of bij de huisarts. Voor SWT’s geldt dat ook bijvoorbeeld buurthuizen of de huidige Raad & 
Daadwinkels een geschikte optie kunnen zijn. De mogelijkheid om als SWT en JGT vanuit een zelfde 
locatie (of zo dicht mogelijk bij elkaar) te gaan werken worden vanwege de korte lijnen en 
synergievoordelen zeker meegenomen in het onderzoek naar meest optimale locatie in de wijk. 
 
In bijlage 4 vindt u een tabel met de overeenkomsten en verschillen tussen SWT, CJG (basis en JGT) 

(in Leiden)  

 

Leiderdorp 

In Leiderdorp wordt gezien de omvang overwogen het CJG en het gebiedsgebonden team aan elkaar 

te koppelen (fysiek ofwel in de backoffice).  

 

Oegstgeest en Zoeterwoude  

PM 
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Hoofdstuk 4: Opdrachtgeven Vorm volgt inhoud 22
 

 

4.1 Handreiking Vorm volgt inhoud Holland Rijnland 

Wij onderschrijven de in de handreiking Vorm volgt inhoud (van de werkgroep opdrachtgeverschap 

3D Holland Rijnland) betrokken stelling dat het primaat hoort te liggen bij de inhoud, dat wil zeggen 

bij het soort vraagstuk en de doelen waarmee we te kampen hebben. Zij zijn bepalend voor de vorm 

die we kiezen om het oplossen van het vraagstuk te vertalen in een opdracht en deze bij derden te 

beleggen en hierover afspraken te maken. 

De handreiking Vorm volgt inhoud beschrijft een aantal dimensies waarover je dient na te denken 

(positie bepalen) om te bezien welke vorm eventueel zou passen bij de inhoudelijke opgave, 

namelijk: 

1. Wat is de aard van het vraagstuk?  

2. Wat zijn de inhoudelijke keuzes en ambities van de gemeente ten aanzien van het vraagstuk? 

3. Welke sturing op aanbieders en marktordening staat de gemeente voor?  

4. In welke mate wil de gemeente risico’s beheersen?  

Voor een nadere toelichting op alle bovengenoemde dimensies waarover we als gemeente kunnen 

nadenken bij het vormgeven van onze opdrachtgeven verwijzen we naar de genoemde handreiking 

Vorm volgt inhoud.  

 

Uitgangspunt: 

d) ‘Vorm volgt inhoud’, dus diversiteit: de vorm waarin we als gemeenten opdracht geven hangt af 

van de aard van het vraagstuk, de inhoudelijke doelen daarbij en de situationele omstandigheden. 

 

 

4.2 Inrichting van opdrachtgeven aansluiten op de beoogde effecten sociaal domein breed 
23

 

De inrichting van het opdrachtgeven moet aansluiten bij de effecten die we beogen bij het 

herontwerpen van het sociale domein. De inhoudelijke doelen uit de notitie Toekomst van het 

Sociaal Domein (pagina 27-28 en 30-32) zijn hieronder verkort samengevat:  

• een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie en eigen 

kracht van inwoners, meer zorgen dat in plaats van zorgen voor; 

• een andere inhoud en organisatievorm van de ondersteuning, door: 

o oude vormen en schotten tussen producten los te laten, 

o de doorgeslagen versnippering terug te draaien,  

o onnodige (inefficiënte) dubbelingen en overlap in aanbod weg te halen, 

o (waar logisch) een bepaalde mate van pluriformiteit (qua aanbod en partijen24) te 

houden of te creëren om het leveren van maatwerk te garanderen, maar aanbieders 

prikkelen om meer onderscheidend en aanvullend te werken, 

o waar logisch meer wijkgebonden te werken, 

                                                           
22

 In dit hoofdstuk verstaan we onder opdracht geven het komen tot afspraken tussen de gemeenten en instellingen/derden tot het 

leveren van diensten en producten die de bouwstenen zijn voor arrangementen. Het gaat hierbij zowel om algemene collectieve 
voorzieningen als om op het individu gerichte ondersteuning. Het opdracht geven zoals we het in deze notitie bedoelen kan zowel zijn via 
inkoop/aanbesteden van een overheidsopdracht als via subsidiëren. 
23

 Hiermee bedoelen we zowel de nieuwe taken die naar de gemeenten toekomen , als de bestaande taken die we hebben ingekocht of 

hebben belegd bij bestaande gesubsidieerde instellingen. In dat laatste geval houdt dit hoofdstuk voor Leiden sterk verband met de 
(concept)notitie visie op subsidieverlening 2014-2018. 
24

 We gebruiken hier het woord partijen, daarmee bedoelen we zowel gesubsidieerde instellingen als te contracteren aanbieders.  
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o meer aan te sluiten op de talenten en initiatieven van mensen, 

o meer samenwerking rond de cliënt te bewerkstellingen in plaats van dat instellingen de 

cliënt voor zichzelf houden, 

o bij ontbreken van eigen regie van cliënt, de regie-ondersteuning eenduidig te beleggen, 

o ondersteuning waar mogelijk meer tijdgebonden en resultaatgericht te maken, 

o te sturen op het meer verbinden van vrijwillig en professioneel, 

o in het opdracht geven sturen op innovatie, flexibiliteit en maatwerk, 

o  vormen van dagbesteding vanuit AWBZ en Wsw, algemeen toegankelijke activiteiten in 

de wijk etc.; 

• vernieuwingen in de wijze waarop en de voorwaarden waaronder we opdracht geven aan 

partijen; 

• het meten van cliëntentevredenheid en de prestaties en resultaten van instellingen. 

 

4.3. Uitgangspunten voor opdrachtgeverschap sociaal domein breed: 

Om een andere inhoud en organisatievorm van de ondersteuning te realiseren, zal de manier waarop 

we in dit domein opdracht geven zich moeten door ontwikkelen. 

We willen: 

a) de opdrachten aan partijen (“de uitvraag”) integraler formuleren: 

o door ze per deelterrein te bundelen in een beperkt aantal hoofdthema's; 

o door een proces van samenspraak met partijen en inwoners te doorlopen; 

o waarbij we partijen prikkelen om meer onderscheidend en aanvullend te werken  

o waarbij er in bepaalde gevallen sprake kan zijn van competitie ter verkrijging van de 

opdracht, maar samenwerking tijdens de uitvoering van de opdracht; 

b) gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, lokaal of subregionaal waar effectief en regionaal 

waar dat extra nodig is; 

c) voldoende ruimte hebben en geven om maatwerk en flexibiliteit te leveren;  

d) meer ruimte geven aan cliëntsturing25, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor cliënten 

binnen de te leveren ondersteuning door partijen waarmee de gemeente afspraken heeft 

gemaakt.; 

e) voldoende ruimte inbouwen en afspraken vastleggen voor innovatie gedurende de looptijd van 

de overeenkomst; 

f) in de wijze van opdracht geven en bekostigen sturen op het leveren van prestaties in plaats van 

productie26; 

g) een nauwe samenwerking tussen gemeenten en de andere opdrachtgevers (bij Wmo: 

Zorgkantoor en zorgverzekeraar, bij Werk: UWV) in het sociaal domein om op deze manier 

tegengestelde prikkels te voorkomen. 

 

                                                           
25

 We maken hier een bewust onderscheid tussen het begrip cliëntsturing en keuzevrijheid voor cliënten uit verschillende aanbieders. Het 

aantal aanbieders is slechts een aspect van het creëren van keuzemogelijkheden voor cliënten. In de praktijk blijkt dat cliënten met 
ondersteuning in natura niet zozeer hechten aan veel verschillende aanbieders, maar vooral aan beïnvloedingsmogelijkheden bij de te 
leveren ondersteuning in de praktijk (wanneer komt de hulp, welke persoon komt er, wie zijn de vaste vervangers, kan ik variëren in de 
hoeveelheid hulp die ik per week krijg?). We hebben het dan meer over klantsturing binnen de naturaverstrekking, dan over keuzevrijheid. 
26

 Uit onderzoek blijkt dat het in zijn algemeenheid en in het bijzonder in binnen het sociale domein erg lastig is om resultaatfinanciering 

toe te passen. Neem als voorbeeld het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Stel we geven voor deze problematiek aan bepaalde 
instellingen geld. Deze instellingen kunnen de eenzaamheid oplossen door zelf bij mensen langs te gaan, zelf groepsactiviteiten te 
organiseren, maar ook mensen simpelweg naar groepsactiviteiten van anderen door te verwijzen of hen in contact te brengen met 
buurvrouw. Die laatste twee benaderingen kosten de organisatie die het probleem te lijf moet gaan niets, terwijl ze wel voor het resultaat 
betaald krijgen. 
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e) Uitgangspunten bij het opdrachtgeverschap zijn: 

• de opdrachten aan instellingen (“de uitvraag”) integraal formuleren;  

• gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, lokaal of subregionaal waar effectief en regionaal 

waar dat extra nodig is; 

• voldoende ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en innovatie; 

• meer ruimte geven aan cliëntsturing; 

• sturen op het leveren van prestaties in plaats van op productie;  

• nauwe samenwerking tussen gemeenten en de andere opdrachtgevers (waaronder 

Zorgverzekeraars en UWV) in het sociale domein teneinde tegengestelde prikkels te voorkomen. 

 

 

4.4. Opdrachtgeverschap nieuwe stijl sociaal domein breed: mogelijke consequenties 

 

Een of meer partijen: differentiëren naar de situatie 

Op een aantal fronten en voor een aantal functies (voorbeelden uit een ander domein zijn de 

schouwburg en de bibliotheek) is er maar één partij of ligt het vanuit efficiencyoogpunt voor de hand 

om met één partij te werken. In andere gevallen is het logischer om met een beperkt aantal, dat 

soortgelijke ondersteuning aanbiedt, te werken. Als voorbeeld: indien we financieel zouden 

bijdragen aan een ouderenrestaurant, dan willen we er wellicht twee of drie verspreid over een 

stadsdeel, maar geen drie heel dichtbij elkaar of tien per stadsdeel. 

Bij ondersteuning waar veel cliënten gebruik van maken (Hulp bij het huishouden, persoonlijke 

verzorging) kan het goed zijn te streven naar een bepaalde mate van pluriformiteit. Dit zorgt namelijk 

voor voldoende dekking van de vraag, uitwijkmogelijkheden bij slecht presteren of bij uitval van één 

van de partijen, prikkels van de partijen onderling om kwaliteit en maatwerk te leveren en 

onderscheidend en aanvullend te werken. Kleine partijen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij 

hebben vaak weinig overhead, zijn flexibel en minder bureaucratisch en kunnen soms beter een vast 

team van werkers rond een cliënt organiseren (zie ook de tevredenheid van cliënten met een PGB op 

dit punt). Teveel partijen op dezelfde opdracht kan echter ook weer leiden tot inefficiëntie. 

Bijvoorbeeld als elke aanbieder maar relatief weinig cliënten heeft en over de hele gemeente/regio 

verspreid. Dit kan leiden tot veel fietsbewegingen, dus in-productieve uren van hulpverleners. Het 

kan eveneens een stimulans zijn tot niet direct noodzakelijke productie. Immers, als een aanbieder 

relatief weinig cliënten heeft, kan hij door het draaien van extra productie additionele inkomsten 

genereren. 

 

Herformulering van de opdracht kan leiden tot competitie om de opdracht 

Het uitzetten van de opnieuw geformuleerde uitvraag door de gemeente kan op onderdelen leiden 

tot: 

• meerdere of andere dan bestaande gegadigden voor een bepaald onderdeel; 

• met elkaar concurrerende intekenaars op de uitvraag, omdat de opdracht slechts aan één partij 

of een beperkt aantal partijen gegund gaat worden; 

• een herverkaveling tussen bestaande partijen en een verandering in het veld van partijen door 

de toetreding van nieuwe partijen.  
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Uitgangspunt 

f) In de komende jaren wordt de uitvraag naar zowel de te subsidiëren partijen als de te contracteren 

partijen opnieuw en anders geformuleerd. Dit kan op onderdelen leiden tot competitie om de 

opdracht te verkrijgen en daarmee tot een herverkaveling tussen bestaande partijen en/of een 

verandering in het veld van partijen door de toetreding van nieuwe spelers. 

 

Voor- en nadelen consortiums 

Om minder dubbelingen en overlap te realiseren en meer integraliteit zou gewerkt kunnen worden 

met consortiums van partijen, waarbij verschillende partijen hun krachten bundelen.27 Het werken 

met of nog sterker het sturen op consortiums van partijen kan zowel voor- als nadelen hebben:  

 

Voordelen Nadelen 

• Integraal/samenhang, minder versnipperd; 

• Eén partij (rechtspersoon) aanspreekbaar op prestaties 
en resultaten; 

• Ingebouwde prikkel tot efficiency en ontdubbeling; 

• (Casus)regie (indien regiemogelijkheden bij de cliënt 

ontbreken) is per definitie belegd
28

; 

• Ruim palet aan mogelijkheden om een totaalpakket 
voor een cliënt te leveren. 
 

• Kans op het creëren van lastig stuurbare 
monopolisten; 

• Kans op duurdere overhead (grotere organisatie, 
hoger salaris directie en staf); 

• Kans op grotere, loggere, minder wendbare 
organisaties; 

• Uitsluiting van kleine, innovatieve, flexibele en vaak 
hoog gewaardeerde kleine partijen. 
 

 

Gezien de keuze voor het regisseursmodel in hoofdstuk 2 ligt het sterker sturen op consortiums over 

de hele linie van het sociaal domein op dit moment niet voor de hand. Alternatieven voor het werken 

met consortiums zouden kunnen zijn: los van elkaar blijvende instellingen die per (deel)opdracht 

samenwerken en het werken met convenanten. Om een aantal van de beoogde voordelen van een 

consortium (één aanspreekbare partij voor het geheel, casusregie en zelf ingebouwde prikkel tot 

ontdubbelen) alsnog te borgen, zal hier bij de opdrachtverlening evenwel extra aandacht aan moeten 

worden besteed. 

 

Bij het stimuleren van integraliteit gaat het overigens niet alleen om het samenwerken tussen 

partijen, maar ook naar het kijken wat een partij kan bijdragen aan de resultaten op andere terreinen 

of andere ketens. Denk aan de bijdragen van de jeugdhulpinstellingen bij het tegengaan van 

schooluitval en daarmee – indirect – aan het voorkomen van jeugdwerkloosheid.  

 

 

                                                           
27

 De spreiding van diverse onderdelen van de ondersteuning van een cliënt over meerdere organisaties of medewerkers hoeft niet per se 

verkeerd te zijn. Specialisme is ook nodig. We zien wel een wat doorgeslagen versnippering van het aanbod en een onnodig hoeveelheid 
hulpverleners over de vloer bij cliënten. Verder zijn dubbelingen en overlap in het aanbod niet per definitie slecht. Het kan namelijk zorgen 
voor pluriformiteit en keuzemogelijkheden voor burgers en voor een vloeiende overgang tussen de verschillende onderdelen in het 
aanbod. Dubbelingen en overlap zijn pas negatief als het ineffectief wordt. Bijvoorbeeld als een instelling mensen doorverwijst naar de 
eigen dagbesteding aan de andere kant van de stad, terwijl een soortgelijke dagbesteding van een collega-instelling om de hoek zit. Dat kan 
leiden tot halflege groepen, halflege busjes, minder contacten met mensen uit de eigen wijk, etc.  Zowel concurrentie tussen 
gesubsidieerde partijen als concurrentie tussen (op basis van inkoop) gecontracteerde partijen kan een dergelijke perverse prikkel 
veroorzaken.  
28

 In het geval van het werken met consortiums ligt het voor de hand dat het gebiedsteam samen met de cliënt alleen de vraag hoeft te 

formuleren. Het consortium krijgt vervolgens de opdracht om te komen met een voorstel voor de ondersteuning, die bestaat uit meerdere 
bouwstenen. Indien we kiezen voor aanbieders per bouwsteen ligt het meer in de rede dat het gebiedsgebonden team  samen met de 
cliënt de bouwstenen voor het arrangement voor die cliënt verzamelt en tot één geheel maakt. 
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Uitgangpunt 

g) Gemeenten in de Leidse regio gaan meer sturen op samenwerking tussen partijen en de bijdrage 

van partijen aan andere beleidsterreinen, niet op het stimuleren van consortiums. 

 

4.5 Hoofdlijnen van opdrachtgeven vertaald naar procedure, methodiek, contractmodel, 

bekostiging en monitoring  

 

De juridische titel die volgt uit de uitvraag kan zowel subsidie als een privaatrechtelijke 

overeenkomst zijn, afhankelijk van de situatie en bijbehorend juridisch kader.29 Er moeten vier 

stappen worden doorlopen om te komen van een uitvraag tot opdrachtverstrekking. Na de feitelijke 

opdrachtverstrekking volgt nog een vijfde stap: monitoren. 30 

 

Stap 1: bepalen van de te hanteren (inkoop)procedure 

Er zijn veel verschillende formele wettelijke procedures die gehanteerd kunnen of moeten worden. 

Zo is er het onderscheid tussen zogeheten 2A- en 2B-diensten. Dit onderscheid is bekend uit de 

discussie over de manier waarop gemeenten de Huishoudelijke hulp zouden moeten inkopen. Voor 

zowel de overkomende AWBZ taken als de Jeugdzorg geldt het minder geprotocolleerde 2B regime. 

Maar er kan ook onderscheid worden gemaakt tussen een niet-openbare en een openbare 

procedure. Bij de eerste vorm bestaat de beoordeling uit twee delen en vindt eerst een voorselectie 

van geïnteresseerde partijen op geschiktheid plaats, waarna de meest geschikte partijen een offerte 

indienen. Dit wordt vaak gebruikt als er veel partijen worden verwacht. Bij de tweede vorm worden 

zowel de geschiktheid als de inhoudelijke offerte in één keer beoordeeld. Als een overzichtelijk 

aantal partijen wordt verwacht, kiest men meestal voor deze openbare procedure. Vanzelfsprekend 

zijn er nog tal van andere mogelijkheden.  

 

Stap 2: het bepalen van de te hanteren (inkoop)methodiek 

De te hanteren (inkoop)methodiek zal moeten passen bij de uitvraag, de huidige situatie (één speler 

of meerdere spelers), de gewenste toekomstige situatie (welke inhoudelijk verandering is gewenst, 

welke spelers willen we op het veld?) en het juridische kader (kan een subsidie of moet er worden 

aanbesteed?). Dit leidt uiteindelijk tot de keuze voor aanbesteden of voor subsidiëren. Ook tussen- 

en mengvormen zijn mogelijk.  

 

Voor aanbesteden zijn er diverse verschijningsvormen. Het betreft zowel vormen met 

prijsconcurrentie om de opdracht te kunnen krijgen (zoals klassiek aanbesteden, het dynamisch 

selectiemodel of het catalogusmodel), als vormen zonder of met bijna geen prijsconcurrentie (zoals 

het Zeeuws model, bestuurlijk aanbesteden of maatschappelijk aanbesteden). Deze laatste drie 

vormen van aanbesteding liggen dichter tegen het subsidiëren aan.  

Voor subsidiëren bestaan er ook verschillende vormen: klassieke subsidie, beleid gestuurde 

contractfinanciering of een subsidietender. De laatste vorm van subsidiëren is weer een beetje 

                                                           
29 Voor meer uitgebreidere informatie over opdrachtgeven, aanbesteden of subsidiëren, verwijzen wij naar diverse uitgaven van 
Transitiebureau: Opdrachtgever- en ondernemerschap. Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding (2012) en 
Toelichting aanbesteden en subsidiëren, mogelijkheden inkoop begeleiding (december 2011). 
30

 Deze uitsplitsing in vijf elementen van opdrachtgeven vertalen naar de praktijk is van Tim Robbe, inkoopdeskundige. Presentatie And 

now for something completely different … Van Visie naar Praktijk, Gouda, Oktober 2013. 
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aanbestedingsachtig. Kortom, er zijn veel mogelijkheden om al naar gelang de situatie de meest 

geëigende methodiek te kiezen. Voor een nadere korte uitleg per inkoopmethodiek verwijzen wij u 

naar bijlage 5.  

 

Algemene welzijnsvoorzieningen of groepsbegeleiding zullen vaak de vorm houden of krijgen van een 

subsidie.  

 

Stap 3: het bepalen van het te hanteren contractmodel 

In een (neo)klassieke contract staan de afspraken qua prestatie, monitoring en bekostiging. De 

complexiteit van de te leveren diensten is relatief overzichtelijk, net als de veranderingen daarin, en 

de contractduur is beperkt (bijvoorbeeld 3 of 4 jaar).  

De wereld van de Wmo en de Jeugdzorg is complex. Veel hangt met elkaar samen en zal de komende 

jaren aan veel verandering onderhevig zijn. Tim Robbe, inkoopdeskundige, pleit ervoor om als 

gemeenten naast het klassieke contract ook eventueel wat hij noemt een “relationeel contract” met 

het veld aan te gaan, waarin dan de regels staan over communicatie, overleg, besluitvorming, toe- en 

uittreding, geschillen, wijzigingen, generieke kwaliteit et cetera.31 

 

Stap 4: het bepalen van het te hanteren bekostigingsmodel 

Er zijn minimaal vijf hoofdvormen van bekostiging te onderscheiden: op basis van beschikbaarheid, 

prestatie, resultaat, persoonsgebonden of populatie gebonden. Beschikbaarheid bekostiging zal 

slechts in bepaalde gevallen van toepassing zijn omdat dit hoort bij de aard van de te leveren dienst. 

Het is lastig de (causale) resultaten in het sociaal domein in relatie tot de geleverde diensten te 

meten. Voorts hebben gemeenten gebrek aan ervaring in het werken met populatie gebonden 

financiering. Het ligt dan ook voor de hand dat we vooralsnog met name zullen financieren op basis 

van prestatie. Daarnaast zullen we samen met partners constant bezig zijn aan het op basis van 

opgedane inzichten inrichten en vormgeven van indicatoren die de effecten van door de overheid 

gefinancierde activiteiten kunnen meten.    

 

Stap 5: monitoren 

Zowel bij aanbesteden als subsidiëren is bij gemeenten in zijn algemeenheid het voeren van 

contractbeheer en goed contractmanagement soms een wat ondergeschoven kindje. Worden alle 

afspraken uit het contract nageleefd en worden de kwaliteit en de prestaties die wij financieren 

geleverd? Het inrichten van het contractmanagement op de ingekochte diensten bij externe partijen 

is van belang om de inhoudelijke doelen te monitoren. Bovendien is het een van de instrumenten 

voor financieel risicomanagement. De gemeenten in de Leidse regio hebben om deze redenen op het 

terrein van de Wmo individuele voorzieningen al een gezamenlijk contractmanagement (BORL). We 

willen deze aandacht voor contractmanagement doortrekken naar de nieuwe taken op het terrein 

van de 3D. Voor Jeugd zal dat waarschijnlijk de schaal van Holland Rijnland zijn, voor de nieuwe taken 

in de Wmo ligt de Leidse (sub)regio voor de hand. 

 

Uitgangspunten: 

h) Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in het kader van de 3D kenmerkt zich door: 

• een (inkoop)procedure waarbij de opdracht geformuleerd wordt in samenspraak met partijen; 
                                                           
31

. Presentatie van Tim Robbe And now for something completely different … Van Visie naar Praktijk, Gouda, Oktober 2013. 
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• bij inkoop: indien het juridisch kader om een aanbesteding vraagt, er primair gebruik wordt 

gemaakt van de methode van bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden. Dat wil zeggen dat de 

gemeente in overleg treedt met alle geïnteresseerde partijen die voldoen aan bepaalde criteria, 

waarna in een onderhandelingsproces gemeente en partijen de voorwaarden voor prijs en 

kwaliteit bepalen; 

• de overweging om bij de inkoop naast een klassiek contract ook een relationeel contract met het 

veld te sluiten; 

• zoveel mogelijk financiering op prestatie in geval van inkoop via een aanbesteding; 

• het doortrekken van huidig contractmanagement voor individuele voorzieningen WMO naar de 

nieuwe taken binnen het sociale domein, teneinde de gemaakte afspraken goed te kunnen 

monitoren en goed opdrachtgeverschap te kunnen voeren. 
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Hoofdstuk 5A Werk 

 

De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, 

bij voorkeur naar regulier werk. Net als in de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB) krijgen 

gemeenten in de Participatiewet de opdracht om mensen met bijstand (en een aantal andere 

groepen) “te ondersteunen bij arbeidsinschakeling”. De gemeente moet daarvoor bij verordening 

regels stellen. De huidige Re-integratieverordening wordt vervangen door een Verordening re-

integratievoorzieningen in het kader van de Participatiewet.  

De inhoud van de ondersteuning is afhankelijk van de doelgroep waarop deze is gericht. De basis is 

maatwerk, waarbij de beschikbare middelen een belangrijke beperking zijn. Hoewel de budgetten 

pas in 2014 bekend zullen worden, gaan wij ervan uit dat het budget zeer beperkt is omdat de eerste 

jaren het grootste deel opgaat aan de doorlopende kosten van de WSW. Daarnaast zijn er incidentele 

financieringsmogelijkheden zoals stimuleringsmaatregelen van het Rijk en ESF-subsidies. In dit 

verband is ook belangrijk dat de nieuwe vorm van loonkostensubsidie, die in de Participatiewet 

wordt geïntroduceerd, met uitkeringsgeld (het Buig-budget) wordt gefinancierd. 

 

Diversiteit doelgroep neemt toe 

De doelgroep van de Participatiewet is diverser dan die van de WWB. Door de instroom van mensen 

die voorheen konden kiezen voor de WSW en het afsluiten van de Wajong voor mensen met 

arbeidsmogelijkheden neemt het aandeel personen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in 

vergelijking met de WWB toe. Om deze reden zal ook het absolute aantal mensen met bijstand 

toenemen (naar schatting tot ca. 30%). Daarnaast is door de groeiende werkloosheid op dit moment  

het aantal middelbaar en hoogopgeleiden in de bijstand eveneens sterk aan het toenemen.  De 

onderlinge verschillen tussen mensen die allemaal onder dezelfde Participatiewet vallen is dus veel 

groter dan enkele jaren geleden onder de WWB.  Zoals gezegd is dit deels het gevolg van de nieuwe 

wetgeving en deels toe te schrijven aan de economische crisis.  

Gezien de (ver)grote afstand tot de arbeidsmarkt van met name de groepen oud-wajongers en 

(voorheen) wsw-instromers, mag een extra beroep op begeleiding en reïntegratietrajecten verwacht 

worden. Gezien de sterke rijksbezuinigingen is de vraag welke groepen nog begeleid kunnen worden. 

Er zullen scherpe keuzen gemaakt moeten worden, die gevolgen hebben voor de groepen die niet de 

primaire focus krijgen. 

 

 

Werkkamer en werkbedrijven 

Gemeenten, werkgevers en werknemers werken de in het Sociaal Akkoord gemaakte afspraken uit in 

de Werkkamer. De uitkomsten van dit overleg worden voor een deel vastgelegd in de Participatiewet 

zelf en voor het vorige deel in aanvullende regelgeving.  

De arbeidsmarktregio’s krijgen een centrale rol bij de uitvoering van de Participatiewet. In één 

arbeidsmarktregio zal eenzelfde werkwijze worden aangehouden. Er worden regionale 

werkbedrijven ontwikkeld om langdurig werklozen en mensen met beperkingen te begeleiden naar 

werk. In de werkbedrijven wordt de samenwerking tot stand gebracht tussen alle gemeenten en SW-

bedrijven (al dan niet onderdeel van de gemeente) in de arbeidsmarkregio. De uitvoering van de 

Participatiewet is daarmee veel meer een regionale aangelegenheid dan de uitvoering van de WWB. 

Als centrumgemeente in de arbeidsmarktregio Holland-Rijnland heeft Leiden daarin een trekkende 

actieve rol. Dat geldt ook voor het realiseren van de met de werkgevers overeengekomen extra 
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banen voor mensen met een arbeidshandicap, de zogenaamde garantiebanen. In 2026 moeten dat 

er landelijk 125.000 zijn, waarvan 25.000 bij de overheid. Stapsgewijs wordt naar dit aantal 

toegewerkt. 

 

Uitgangspunt 

i) De gemeente gaat, al dan niet via het Werkbedrijf, een actieve samenwerking aan met het 
bedrijfsleven om de garantiebanen op grond van het Sociaal Akkoord te realiseren. 

 

Overzicht doelgroepen en re-integratievoorzieningen 

Hoe gaan wij de doelstelling van de Participatiewet realiseren en meer mensen met een 

arbeidshandicap aan (regulier) werk helpen? Welke doelgroepen krijgen prioriteit? Op dit moment is 

er al een heel palet van re-integratievoorzieningen mogelijk, die onder de Participatiewet kunnen 

worden voortgezet als we daarvoor kiezen. De Participatiewet voegt nog een aantal mogelijkheden 

toe. De enige voorziening die verdwijnt is de mogelijkheid om in te stromen in de WSW (wie nu een 

WSW-dienstbetrekking heeft, behoudt deze). De nieuwe voorzieningen, met name 

loonkostensubsidie en beschut werk, zullen vaak langdurig, soms zelfs tot de pensioengerechtigde 

leeftijd moeten worden ingezet. Als gevolg hiervan zullen deze instrumenten een substantieel en 

structureel deel van het budget vragen.  

 

In tabel 5.1 staat een opsomming van bestaande en nieuwe re-integratievoorzieningen waaruit de 

keuze gemaakt kan worden. Gemeenten zijn vrij om zelf te kiezen en ook nieuwe instrumenten te 

ontwikkelen, maar van bepaalde zaken zal de Participatiewet dwingend voorschrijven dat ze in de 

verordening worden geregeld. Zo moet de gemeenteraad regels voor beschut werk en 

loonkostensubsidie formuleren en zelfs vastleggen hoe de voorzieningen evenwichtig over de brede 

doelgroep worden verdeeld. De tabel geeft een overzicht zonder de kosten te noemen. Op basis van 

de kosten per voorziening en een inschatting van het aantal mensen dat daar succesvol gebruik van 

zal kunnen maken wordt de afweging gemaakt.  

In het overzicht ontbreekt de ‘tegenprestatie naar vermogen’, ondanks het feit dat ook dit begrip in 

de Verordening Re-integratievoorzieningen zal worden ingevuld. De tegenprestatie wordt bij de 

invoering van het Wetsvoorstel Maatregelen WWB 2014, die (tot nu toe) is voorzien voor 1 juli 2014 

apart behandeld. Ook hier is uiteraard (aangezien het veelal vrijwilligerswerk betreft) een verbinding 

met de WMO te leggen. 

De onderstaande indeling is gemaakt naar doelgroep. Van geen of weinig afstand tot de 

arbeidsmarkt naar grote afstand tot de arbeidsmarkt ten gevolge van beperkingen of een grote mate 

van arbeidsongeschiktheid. De opsomming is niet uitputtend. De verdeling in groepen is indicatief. In 

beginsel wordt maatwerk geleverd. Als het aan de orde is, kan een voorziening buiten de eigen 

kolom gekozen worden. 

 

Tabel 5.1 

Doelgroep   Re-integratievoorziening 

Geen afstand tot de arbeidsmarkt 

Middelbaar- en hoogopgeleiden, mensen met 

minimaal startkwalificatie, mensen met recente 

werkervaring: Veelal gaat het hier om nieuwe 

instroom. 

In beginsel geen andere voorziening dan 
standaard dienstverlening op het Werkplein en 
de e-dienstverlening van het UWV 
Indien langer dan drie maanden bijstand volgt 
een diagnosetraject (zes weken) in het 
Participatiecentrum bij Re-integratie Leiden (RL) 
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Doelgroep   Re-integratievoorziening 

Geringe  afstand tot de arbeidsmarkt.  Actieve bemiddeling naar werk,  kortdurende 
baangerichte scholing, Leerwerktrajecten, 
Tijdelijke loonkostensubsidie (vgl opstapbaan). 

Grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Geen 

beperkingen.  Loonwaarde minimaal 80% 

wettelijk minimumloon (WML). Langdurig in de 

bijstand. 

No-Riskpolis,  Sociale Winst, Uitstroompremie, 
Participatieplaats, Social Firm, Stimuleren 
vrijwilligerswerk / scholing/opleiding,  

Grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Geen 

perspectief op volledige uitstroom naar regulier 

werk.  Relatief hoge loonwaarde maar < 80% 

WML.  

Sociale Winst, Participatieplaats, 
Loonkostensubsidie nieuwe stijl, Social Firm 
detachering, groepsdetachering, 
vrijwilligerswerk, scholing, opleiding 

Grote tot zeer grote afstand tot de 

arbeidsmarkt, geen enkel perspectief op 

volledige uitstroom naar regulier werk . 

Belemmeringen. Relatief lage loonwaarde  

WML  

Loonkostensubsidie nieuwe stijl  (max 70%) / job 
coaching / Social Firm, detachering, 
groepsdetachering, scholing 

Beperkingen, begeleiding en/of aanpassen 

werkplek noodzakelijk 

Beschut werk evt. i.c.m loonkostensubsidie  
nieuwe stijl / Social Firm, detachering, 
groepsdetachering /scholing  

Loonwaarde minder dan 20% WML Arbeidsmatige dagbesteding (WMO) 

Jongeren tot 27 jaar Project JA, inzet voor jongeren zonder 
startkwalificatie is ‘terug naar school’. Diverse 
voorzieningen 

Niet uitkeringsgerechtigden, ANW-ers Dienstverlening werkplein, e-dienstverlening,  
NB: Er zijn twee vormen van loonkostensubsidie. De bestaande vorm is altijd tijdelijk en wordt ingezet om mensen ‘op weg 

te helpen’. De nieuwe vorm van loonkostensubsidie wordt alleen ingezet voor mensen die niet in staat zijn om het wettelijk 

minimumloon te verdienen. Deze subsidie is in beginsel niet gebonden aan een bepaalde tijdsperiode. 

 

Ook andere instanties dan de gemeenten, bijvoorbeeld de Stichting ZON en de Stichting MEE, bieden 

begeleiding en activiteiten aan die de re-integratie bevorderen. Deze trajecten bevinden zich meestal 

op het grensvlak van WWB en WMO en worden niet uit de re-integratiemiddelen van de gemeente 

gefinancierd. 

 

Specifiek Leiden en Leiderdorp 

 

Voortzetting intake procedure WWB 

In 2013 is de opzet van de intake-procedure WWB in Leiden gewijzigd.  Van iedereen die een beroep 
doet op de bijstand wordt in eerste instantie verwacht dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk 
gaat. Direct na de melding bezoekt de bijstandsaanvrager verplicht een voorlichtingsbijeenkomst. In 
de eerste weken volgen nog een aantal  workshops, waarin de aanvrager een plan van aanpak 
maakt om weer uit de bijstand te kunnen komen. Vervolgens krijgen degenen met behoorlijke 
kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid (en de verplichting) om zelf werk te zoeken. Wie na drie 
maanden nog werkloos is wordt doorverwezen naar het participatiecentrum om daar een 
analysetraject te volgen van maximaal zes weken waarin ook bemiddeling naar een reguliere 
arbeidsplaats, een gesubsidieerde baan of participatieplaats kan plaatsvinden.  Mensen van wie op 
voorhand al wordt aangenomen dat zij niet snel een baan zullen vinden, worden vanuit de intake-
procedure direct doorverwezen naar het participatiecentrum. Voor mensen die een te grote afstand 
tot de arbeidsmarkt om al baat te hebben bij een traject bij het participatiecentrum, zal de 
aanvrager samen met een klantmanager een plan van aanpak maken om datgene te doen dat nodig 
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is om een re-integratietraject te kunnen starten. De klantmanager van het Team Werk en Inkomen 
adviseert hierover in samenspraak met de klant. In het intakeproces zal ook aandacht worden 
besteed aan mogelijk andere problemen, zoals schulden, problemen in de relatiesfeer of 
opvoedingsproblematiek.  
 
Analyse door Re-integratie Leiden 

Voor iedereen die doorverwezen is naar het Participatiecentrum geldt dat er een belemmering  is 
om snel aan het werk te kunnen. De medewerkers van Re-integratie Leiden / DZB beoordelen in 
samenspraak met de klant wat er aan de hand is en wat de beste re-integratievoorziening is. De 
deskundigheid die voor deze diagnose  nodig is, heeft DZB/RL deels nu al in huis maar zal moeten 
worden  uitgebreid. Medische deskundigheid en brede kennis van ondersteuning van mensen met 
een arbeidsbeperking zullen beschikbaar moeten zijn. Ook expertise van het UWV en andere 
externe deskundigheid zal worden benut. Tijdens het analysetraject wordt ook aandacht besteed 
aan de evt. andere problematiek. Hiermee is iedere beoordeling integraal en gebaseerd op de 
specifieke omstandigheden van de persoon waar het om gaat. Door de bundeling van kennis in het 
beoordelingsteam kan relatief snel de beste keuze worden gemaakt.  
 

 

Jongeren 

De jongeren tot 27 jaar zijn hier als een aparte doelgroep benoemd. Zij gaan naar het Project Ja dat in 

het aanbod van het Team Werk en Inkomen een bijzondere  plaats inneemt. Het project vloeit voort 

uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Hoofddoel is dat jongeren die nog geen startkwalificatie 

hebben teruggaan naar school. Maar het project heeft ook te maken met jongeren waarvoor een 

andere oplossing gezocht moet worden. Het project zal onder de Participatiewet vrijwel zeker 

worden voortgezet. Jongeren zijn niet uitgesloten van de andere re-integratievoorzieningen. Ook zij 

kunnen bijvoorbeeld gaan werken met een loonkostensubsidie of in de voorziening beschut werk. In 

Project JA wordt  samengewerkt met de ROC’s  en enkele jeugdzorginstellingen.  

 

Verbinding Werk en WMO (Beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding)  

Zowel op inhoudelijke, als op organisatorische en financiële gronden zijn er voldoende 

mogelijkheden en argumenten om verbindingen te leggen tussen beschut werk en arbeidsmatige 

dagbesteding. Zo bestaat er een duidelijke overlap tussen de verschillende doelgroepen. Partijen 

kunnen, door het uitwisselen en delen van hun sterke punten, van elkaar leren en elkaar versterken. 

Ook ervaringen elders in het land laten zien dat winst valt te behalen in het steviger met elkaar 

verbinden van deze twee werksoorten. Een gezamenlijke  aanpak  is te verkiezen boven ieder apart, 

waarbij activiteiten worden gekoppeld of ineengeschoven.  

Het verbinden van de twee werkvormen vindt in eerste instantie plaats in de bestaande SW-

bedrijven. Daarnaast is het idee ontstaan om het werk meer dan voorheen te richten op de wijk waar 

mensen wonen. Het werk kan dan worden toegespitst op de vraag en behoeften van de wijk. Bij het 

experimenteren in het SW-bedrijf en op wijkniveau worden ervaringen uitgewisseld met betrekking 

tot kosten van begeleiding, reiskosten en eventuele productie-opbrengsten. Het voornemen is om in 

samenwerking met één of twee zorgpartijen een kleinschalig project te beginnen en bij gebleken 

succes geleidelijk uit te breiden. 

Uitgangspunten: 

j) De gemeente verkent de mogelijkheden van nieuwe vormen van participatie in de wijk in 
samenwerking met organisaties; 

k) De gemeente gaat experimenteren met de verbinding beschut werk en arbeidsmatige 
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dagbesteding zowel in het SW-bedrijf als op wijkniveau. 
l) De gemeente  verkent de mogelijkheden van de vormgeving van een social firm. 

 

Gevolgen wijziging Wajong 

Mensen met een verminderd arbeidsvermogen die nu nog recht hebben op een Wajonguitkering  

verliezen deze uitkering. In de jaren 2015 tot en met 2018 worden alle Wajonggerechtigden 

herkeurd32. De groep die kan werken maar geen werk heeft wordt geconfronteerd met een 

inkomensachteruitgang. Voor hen gaat het regime van de bijstand gelden. De bijstandsuitkering voor 

een alleenstaande is lager dan een Wajonguitkering. Mensen die een partner hebben, in een 

huishouden met meerdere personen wonen of vermogen hebben krijgen te maken met een veel 

grotere inkomensachteruitgang, tot zelfs het volledig wegvallen van het eigen inkomen in een 

gezamenlijke huishouding met een persoon met inkomen boven de bijstandsnorm. Voor de groep die 

geraakt wordt door de per 1 juli 2014 in te voeren kostendelersnorm, komt er een tijdelijke 

overgangsregeling, die de gevolgen de eerste jaren zal verzachten (zachte landing). Het kabinet heeft 

hier € 100 miljoen voor vrijgemaakt. Ook deze mensen gaan er echter na afloop van de 

overgangsregeling fors op achteruit. In de Participatiewet wordt voorgesteld om Wajongers (en 

mensen op de wachtlijst Wsw) de eerste jaren prioriteit te geven bij de toeleiding naar extra banen 

bij reguliere werkgevers. Toch zal naar verwachting het aantal mensen in de bijstand én het aantal 

Niet-Uitkeringsgerechtigden (nuggers) toenemen. Voor deze nieuwe nuggers geldt wat betreft de 

inzet van re-integratievoorzieningen hetzelfde beleid als voor de huidige nuggers (zie onder kopje 

Nuggers/ANW hieronder). Er wordt rekening mee gehouden dat de ingreep in de Wajong het beroep 

op de schuldhulpverlening doet toenemen.  

 

Uitgangspunt 

m) De gemeente biedt beperkte ondersteuning bij re-integratie aan de groep niet 

uitkeringsgerechtigden die door de wijzigingen in de Wajong geen eigen inkomen meer hebben.  

        De gemeente rekent op een toename van het beroep op de schuldhulpverlening ten gevolge     

van de wijzigingen in de Wajong. 

 

Nuggers / ANW 

De gemeente biedt aan de niet uitkeringsgerechtigden en ANW-ers (ANW=Algemene 

nabestaandenwet) op dit moment een beperkte ondersteuning. Zij kunnen gebruik maken van de 

faciliteiten onder meer voor elektronisch dienstverlening op het Werkplein en in het 

participatiecentrum. Dit beleid wordt onder de nieuwe Participatiewet voortgezet. 

 

Uitgangspunt 

n) De gemeente biedt beperkte ondersteuning aan niet uitkeringsgerechtigden en mensen met 

een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet.  

 

                                                           
32

 De FNV, één van de partijen in het Sociaal Akkoord, heeft in januari 2014 het kabinet opgeroepen de 
voorgestelde fasering te versoepelen en te relateren aan het tempo waarmee garantiebanen beschikbaar 
komen. 
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Hoofdstuk 5 B Wmo 

 

Inleiding 

Bij de Wmo worden we verantwoordelijk voor: 

• extramurale individuele begeleiding (inclusief vervoer) van ouderen en volwassenen; 

• extramurale groepsbegeleiding (inclusief vervoer) van ouderen en volwassenen; 

• kortdurend verblijf; 

• 5% van de extramurale persoonlijke verzorging (bij niet somatische aandoeningen);33 

• een lokale (financiële) tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten.  

Bovendien krijgen we voor Hulp bij het Huishouden per 2015 nog slechts 60% van het bestaande 

budget en moeten de bestaande welzijnsinfrastructuur en het welzijnsaanbod worden aangepast aan 

alle veranderingen in het sociale domein.  

 

Herontwerp door veranderen en innovatie staat de komende jaren centraal in de Wmo. 

 

In dit hoofdstuk formuleren we aan de hand van een aantal thema’s de kaders voor het herontwerp 

van de Wmo als onderdeel van het sociaal domein. In meedenkbijeenkomsten kwamen de diverse 

onderwerpen uit dit hoofdstuk aan bod. In bijlage 6 vindt u een overzicht van de manier waarop 

burgers en partijen bijdragen leverden. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn bij de 

voorgestelde kaders meegenomen. In de paars gearceerde kaders staan deze opbrengsten 

beschreven. Daarnaast zullen onderdelen van de inbreng meegenomen worden in het vervolgtraject 

in 2014. 

 

1. Omslag in denken en doen: een nieuwe focus en blik 

De nieuwe welzijnsbasis van de Wmo moet de omslag in denken en doen ondersteunen en 

bevorderen. Het domein Wmo is hét netwerk en de buurt, van waaruit inwonerinitiatieven en 

vrijwillige en informele ondersteuning elkaar ontmoeten en tegemoet komen. Bovendien is in welzijn 

een groot deel van de preventie belegd, die voorkomt dat mensen duurdere vormen van 

ondersteuning nodig hebben.  We willen het principe van de Kanteling en het keukentafelgesprek 

verspreiden van de individuele Wmo voorzieningen naar het totale Wmo-domein, inclusief de uit de 

AWBZ overkomende onderdelen. De SGT’s (zie hoofdstuk 3) zijn daarbij een belangrijk middel.  

 

Omslag in denken en doen betreft meerdere actoren: de cliënt, de aanbieders en hun professionals 

en de maatschappij in bredere zin, maar ook de overheid. De in de inleiding en hoofdstuk 1 t/m 4 

genoemde algemene uitgangspunten op het gebied van omslag in denken en doen en toegang zijn 

hier direct van toepassing. Dit leidt tot onderstaande aanvullende uitgangspunten. Deze gelden 

zowel voor de huidige Wmo-voorzieningen als de nieuwe uit de AWBZ-afkomstige onderdelen. 

 

Uitgangspunt: 

o) Bij de toegangspoort van Welzijn en Zorg zijn bij het bepalen van de benodigde ondersteuning 
de cliënt en zijn vraag, diens mogelijkheden en omstandigheden het uitgangspunt. 
 

                                                           
33

 De VNG is (ten tijde van het opstellen van deze notitie) nog in gesprek met het Rijk over de overdracht van 
taken. De inzet is om deze 5% niet naar gemeenten over te hevelen. 
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Uit de gesprekken met cliënten en professionals 

 

Je goed voelen en sterk zijn: je eigen keuzes maken 

Grenzen aangeven en hulp vragen 

Dit zijn twee thema’s die door veel cliënten benoemd zijn en herkend worden door professionele hulpverleners. 
Daarom zij ze in het gesprek met de cliënt van belang en komen ze vaak terug. 
 

Eigen kracht en mogelijkheden  
Cliënten geven aan dat zij zoveel mogelijk een normaal leven willen leiden waarbij ze graag dingen leren die hen 
helpen zelfstandig te zijn en zichzelf te ontwikkelen. Ondersteuning richt zich daarop. Vertrouwen in de 
ondersteuner is belangrijk om tot positieve resultaten te komen. De wensen van de cliënt zijn daarbij leidend, 
wat zal bijdragen tot voldoende motivatie van de cliënt om zelf ook aan de slag te gaan. Belangrijke aspecten 
zijn veiligheid, lichamelijke integriteit en privacy. Door de individualisering in de samenleving zijn kwetsbare 
mensen onzichtbaarder geworden. Buren kennen elkaar niet meer. Ontmoeting op kleine schaal is de sleutel 
tot de oplossing. En daar kan iedereen aan bijdragen. Ook fysiek, door ontmoeting te stimuleren met ontwerp 
van gebouwen en openbare ruimte. Faciliterend door bewonersinitiatieven te stimuleren (zowel in de fysieke 
ruimte als sociaal) en veel kleinschalig in de wijk, buurt en straat te organiseren. 
 

De toekomst  
In de gesprekken met cliënten is naar voren gekomen dat veel cliënten en (mantel)zorgers zich zorgen maken 
over hoe hun leven er over een paar jaar uit zal zien. Dit ´vraagstuk´ kwam terug bij meerdere groepen cliënten, 
zowel bij ouderen (wat moet ik als ik alleen overblijf), als bij kinderen en jongeren met een verstandelijke 
beperking (hoe moet het later als mijn zoon gaat puberen). Hulpverlening richt zich veelal op het heden, het 
leefbaar maken van de situatie. De verwachting is echter dat het hebben van ook een gesprek over ´de 
toekomst´ op termijn winst oplevert omdat het tegemoet komt aan de vraag van cliënten en hun naasten. 
Bovendien kan een dergelijk gesprek veel zorgen weg nemen. Zo speelt de ondersteuning in een arrangement 
in op het heden en de toekomst.  
 

Het sociale netwerk en informele zorg  
In alle gesprekken met cliënten en in het gesprek met professionals over het thema ´Het sociale netwerk´ is het 
belang van het hebben van voldoende sociale contacten benadrukt. De rol van de wijkbewoners, familie en 
kennissen is daarom van groot belang. De keuze van wie welke informele zorg levert, is de keuze van de cliënt 
en de informele verzorger. Er is nog te weinig zicht op mogelijkheden van informele verzorgers, evenals op de 
belemmeringen die mogelijke informele verzorgers nu ervaren. 
 

Eigen kracht is ook grenzen stellen en hulp vragen  
Veel cliënten geven in de gesprekken aan dat zij het lastig vinden om hulp te vragen, omdat zij anderen er niet 
mee willen belasten en het zelf willen blijven doen. Daaruit spreekt de grote eigen kracht van veel cliënten en 
hun naasten. Dit kan tot gevolg hebben dat veel cliënten blijven proberen ´het hoofd boven water te houden´ 
terwijl zij zich steeds meer overbelast en vermoeider voelen (bijv. bij mantelzorgers). Het is in onze 
maatschappij niet vanzelfsprekend je eigen grenzen aan te geven en hulp te accepteren. De verwachting is, dat 
als mensen gemakkelijker hun eigen grenzen aangeven en dat daar ook de ruimte voor is bij professionals en de 
directe sociale omgeving, dat dan eerder ondersteuning geboden kan worden en dat de ondersteuning beter 
aansluit bij de vraag van de cliënt.  
 
Maatwerk & flexibiliteit vanuit de cliënten & professionals  
In de gesprekken met de cliënten is vaak aangegeven dat goede ondersteuning staat of valt met het hebben van 
goed contact met de hulpverlener. Het gaat dan om vragen als: vertrouw ik de hulpverlener, voel ik me er veilig 
bij, is het niet iedere keer een andere? Iedere cliënt heeft hier andere wensen.  
In gesprek met de professionals is aangegeven dat dit herkenbaar is. Er is vaak ook tijd nodig om een goede 
relatie met cliënten op te bouwen.  
 

Uit de gesprekken met de denktanks 

 

Uit de denktank volwassenen 
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• De denktank Volwassenen stelt dat de cliënt niet zozeer centraal moet staan met zorgverleners en netwerk 
om hem/haar heen, maar de cliënt is onderdeel van zijn sociale kring en daardoor volwaardig lid van de 
gemeenschap. Het gesprek met de cliënt gaat dus ook over wat hij/zij kan betekenen voor zijn/haar 
omgeving.  

• Ook werd aandacht gevraagd voor het feit dat een gezin bestaat uit een aantal individuen met hun eigen 
dromen, mogelijkheden en problemen. Daar moet ook aandacht voor zijn. 

• Weet wanneer je als professional NIET meer nodig bent.  
 
Uit de denktank volwassenen  
De denktank ouderen  adviseert in 2014 en 2015 te starten met het inzetten van de zelfredzaamheidsmatrix als 
ondersteunend middel bij het bepalen van de benodigde ondersteuning.  

 

 

2. De ondersteuning verandert: algemene voorzieningen & individueel maatwerk 

De concept wettekst  Wmo maakt een (juridisch) onderscheid tussen twee soorten voorzieningen die 

gemeenten kunnen bieden: 

a) Algemene voorzieningen en 

b) Individuele maatwerkvoorzieningen. 

 

Algemene voorzieningen zijn ondersteuningsvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit 

kunnen gesubsidieerde welzijnsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of 

woonbegeleiding vanuit een gesubsidieerde instelling) zijn, maar ook via inkoop gefinancierde 

activiteiten (een scootermobielpool bijvoorbeeld). Bestaande nu nog individuele Wmo-voorzieningen 

kunnen eventueel ook vormgegeven worden als een algemene voorziening (zie het hiervoor 

genoemde voorbeeld van de scootermobielpool). Algemene voorzieningen kunnen gratis zijn voor 

burgers, maar het kan ook zo zijn dat er een (kostendekkende) vergoeding gevraagd wordt.  

 

Individuele maatwerkvoorzieningen zijn ondersteuningsvoorzieningen die aanvullend zijn op de 

algemene voorzieningen, om daar waar dat nodig is en waar het niet kan via deze algemene 

voorziening, specifiek en op maat een individu te ondersteunen bij zijn of haar zelfredzaamheid of 

participatie.  

De noodzaak tot een individuele maatwerkvoorziening wordt bepaald door de toegangspoort (zie 

hoofdstuk 3) en is afhankelijk van de vraag en situatie van de cliënt. Het bieden van 

maatwerkvoorzieningen dienen gemeenten in een verordening vast te leggen. Volgens de wet blijft 

voor het inzetten van een maatwerkvoorziening een gemeentelijke beschikking nodig. De 

keuzevrijheid van de cliënt voor een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN) is bij 

een maatwerkvoorziening in de wet verankerd. De landelijke eigen bijdrageregeling zal zich beperken 

tot de individuele maatwerkvoorziening. 

 

Algemene voorzieningen maken het stellen van indicaties minder noodzakelijk. Dit biedt de 

gemeente financiële ruimte om maatwerk te creëren voor die situaties waarbij individuele 

maatwerkvoorzieningen echt nodig zijn. Met algemene voorzieningen kan prima de ondersteuning 

op maat aan de cliënt gerealiseerd worden. Daarnaast kan de oplossing voor (een deel van) de vraag 

van de cliënt gevonden worden binnen de kern AWBZ, de gefinancierde ondersteuning via de 

zorgverzekeringswet of een particulier dienstenaanbod (bijvoorbeeld het dienstenaanbod van 

thuiszorgorganisaties of de elektrische fiets via de fietsenmaker). 
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Innovatie en de acht bakens vanuit `welzijn nieuwe stijl’ (zie bijlage 7) kunnen een bijdrage leveren 

aan het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning, zowel wat betreft het maatwerk als de 

algemene voorzieningen. 

 

Uitgangspunten: 

p) Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de ondersteuningsvoorzieningen in het kader 

van de Wmo gaan we: 

• zoveel mogelijk uit van algemene voorzieningen;  

• de bestaande producten op het terrein van de Wmo die overkomen uit de AWBZ op laten gaan 
in nieuwe vormen van ondersteuning; 

• individuele maatwerkvoorzieningen, die vaak in dezelfde combinaties nodig zijn, als één geheel 
aanbieden;  

• meer ruimte geven aan cliëntsturing, dat wil zeggen meer sturingsmogelijkheden voor cliënten 
binnen de te leveren ondersteuning in natura (zie hoofdstuk 4); 

• bij de individuele maatwerkvoorzieningen voor langdurige en/of specialistische ondersteuning  
het PGB als instrument bieden, zodat de cliënt zelf haar/zijn zorg kan vormgeven. 

 

Uit gesprekken met de denktanks 

 

Meerdere individuele voorzieningen als één geheel 
De denktank ouderen stelde dat het werken met standaard pakketten maatwerk niet in de weg staat.  
Al moet men zich daarbij niet blind staren op die pakketten. Het advies is om een gemeenschappelijk systeem 
te hebben dat door meerdere zorgverleners gebruikt wordt, waarop een arrangement gebaseerd wordt (bijv. 
de zelfstandigheidsmatrix), dat wordt gekoppeld aan een budget met een plafond en een bodem wat men 
individueel of met behulp van een instantie kan besteden. 
 
Clientsturing  
De denktank Volwassenen bracht het thema ‘maximale zeggenschap’ in. Uitkomst van gesprekken over dit 
thema was dat cliënten waar mogelijk hun plan met bijbehorende financiering zelf in handen hebben en 
weten waar ze moeten zijn voor hun vragen. Geeft ruimte aan de behoefte aan sturing van cliënten.    

 

 

3. Financiële opgave van de Wmo 

De financiële taakstelling die op het sociaal domein en de Wmo afkomt, gaan we in zijn 

algemeenheid verwezenlijken door: 

• de omslag van denken en doen; 

• de hervorming van de toegang en de gehanteerde werkwijze; 

• de inhoudelijke vervorming van de ondersteuning; 

• meer te werken met algemene voorzieningen, waarbij in sommige gevallen een 

(kostendekkende) vergoeding gevraagd kan worden. 

 

Specifiek voor de Wmo hebben we nog een aantal aanvullende richtingen benoemd om de 

ondersteuning in het kader van de Wmo zoveel als mogelijk binnen de financiële kaders te realiseren. 

Uitgangspunt:  
q) Om de ondersteuning in het kader van de Wmo, zoveel als mogelijk binnen de financiële kaders 

te realiseren, gaan we: 

• een gedeelte van de financiële opgave opvangen door daar waar mogelijk het versoberen van 
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de hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen (per cliënt bezien of dit mogelijk is). 
We verwachten dat we hiermee maximaal 5% van de huidige vraag kunnen ombuigen; 

• een fundamentele inhoudelijke herbezinning op bepaalde vormen van ondersteuning (zoals 
Hulp bij het huishouden) in eerste kwartaal van 2014 te houden voor wat betreft doel, 
doelgroep en prioriteiten binnen de doelgroep per 2015; 

• kijken naar quick wins in het combineren en in elkaar schuiven van bepaalde vormen van 
ondersteuning; 

• waar inkoop aan de orde is, voor een (sub)regionale aanbesteding te kiezen, zodat cliënten 
gebruik kunnen maken van een breed spectrum aan ondersteuning, de administratieve lasten 
voor aanbieders worden beperkt en we als gemeenten financiële schaalvoordelen kunnen 
behalen; 

• binnen andere bestaande onderdelen van het sociaal domein, bijvoorbeeld de subsidies voor 
collectieve voorzieningen in de Wmo herprioriteren. 

 

4. Cliëntondersteuning 

Nu wordt de cliëntondersteuning vanuit diverse organisaties (zoals MEE) geleverd.  Bij de vorming 

van de wettelijk verankerde cliëntondersteuning in het kader van de Wmo gaan we de bestaande 

cliëntondersteuning herschikken. Een deel van deze taken kan meer dan voorheen geboden worden 

door mensen uit de directe omgeving van de cliënt. Een ander gedeelte van de taken vertoont 

overlap met het geven van informatie, advies en de lichte ondersteuning die we vanuit het SGT 

willen bieden.  Delen van de bestaande onafhankelijk cliëntondersteuning (door een derde) blijven 

belangrijk en zullen, waar mogelijk minder doelgroepsgewijs,  georganiseerd worden. 

 

Uitgangspunten:  
r) We geven de wettelijk verankerde cliëntondersteuning in het kader van de Wmo vorm door de 

bestaande cliëntondersteuning te herschikken, te weten:  

• het onderdeel informatie, advies en het bieden van lichte ondersteuning  nemen we 
grotendeels op binnen het SGT;  

• delen van de bestaande onafhankelijk cliëntondersteuning worden - waar mogelijk minder 
doelgroepsgewijs - bij een derde georganiseerd. 

 

 

5. Mantelzorg en respijtzorg 

Om de mantelzorger te ontlasten bieden we op basis van de Wmo mantelzorgondersteuning. Dat 

doen we via het mantelzorgbeleid34 en in de vorm van kortdurend verblijf en respijtzorg. Bij 

respijtzorg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen de 

ziektekostenverzekering en/of het sociaal netwerk en de mogelijkheid hiervoor vrijwilligers in te 

zetten. 

 

Uitgangspunt 

s) We organiseren mantelzorgondersteuning via het  mantelzorgbeleid en in de vorm van 

kortdurend verblijf en via respijtzorg. Bij respijtzorg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

de mogelijkheden binnen de ziektekostenverzekering en/of het sociaal netwerk en de 

mogelijkheid om hiervoor vrijwilligers in te zetten. 

                                                           
34

 Mantelzorg beleidsnota 2013-2016 Leiderdorp, vastgesteld gemeenteraad op 11-9-2012  
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6. Vrijwilligerswerk en dagbesteding 

Binnen de Wmo wordt het doen van vrijwilligerswerk ondersteund en wordt dagbesteding geboden 

om de cliënt een dagritme en structuur te bieden. We willen in de komende jaren de dagbesteding 

waar mogelijk directer bij cliënten organiseren. Waar mogelijk draagt de dagbesteding ook bij aan de 

(sociale) opgave van wijk. De dagbesteding vanuit de Wmo met een arbeidsmatig karakter raakt aan 

het beschut werk binnen de Wsw voor mensen met een arbeidsbeperking (zie hoofdstuk 5A werk). 

 

Uitgangspunt  
t) Dagbesteding wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving van de cliënt georganiseerd. Bij het 

organiseren van dagbesteding zoeken we naar een verbinding met de voorzieningen die in de 
gemeente/wijk/buurt aanwezig zijn. 

 

 

Uit gesprekken met de cliënten en professionals  

 

Van dagbesteding naar werk 
Investeer in de bereidheid van werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit kan 
op meerdere manieren, bijv. door regelgeving, door banenmarkten, door een soort werkgeverscoach, door 
meer te investeren in begeleiding op de werkvloer . Zorg voor een zachte landing in de overgang van 
dagbesteding naar werk. Goede overdracht, een goede ontvangst en adequate begeleiding vanaf de start is 
een belangrijke voorwaarde voor een cliënt om in een nieuwe omgeving te slagen.  

 

 

7. Vervoer 

Binnen de Wmo bestaan diverse vervoersvoorzieningen. Met de transitie komt het vervoer van en 

naar dagbesteding (volwassenen) en dagopvang (ouderen) ook onder de Wmo te vallen. Binnen 

Holland Rijnland wordt onderzocht welke mogelijkheden er bestaan om verschillende 

vervoersvoorzieningen efficiënter en doelmatiger te organiseren.  

Door de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, willen we vervoersactiviteiten zoveel mogelijk 

voorkomen. Indien er toch gereisd moet worden, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

reguliere vervoersvoorzieningen en/of met hulp van de sociale omgeving/netwerk. Een individueel 

maatwerk vervoervoorziening wordt geboden als bovenstaande mogelijkheden niet aanwezig zijn of 

niet geschikt zijn. 

 

 

Uitgangspunt  
u) Door de ondersteuning dichter bij huis te organiseren, wordt de vervoersafhankelijkheid van 

cliënten zoveel mogelijk voorkomen. Indien vervoersvoorzieningen nodig zijn, wordt er zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van sociaal netwerk en reguliere voorzieningen. 

 

 

8. Wonen en zorg 

Mensen blijven over het algemeen langer thuis wonen dan enkele jaren geleden. Intramurale 

woonvormen worden afgebouwd, waardoor meer kwetsbare mensen zelfstandig moeten (blijven) 

wonen. Dit heeft gevolgen voor de (onderkant van de) sociale huurmarkt; de vraag naar goedkopere 

woningen zal daardoor toenemen.  
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De ontwikkelingen rond wonen en zorg maken dat de zorg aan huis goed georganiseerd moeten 

worden. De gemeente stimuleert het levensloopbestendig bouwen waardoor op termijn minder 

woningaanpassingen nodig zijn. Voorzieningen in de buurt moeten toereikend zijn om mensen met 

een ondersteuningsvraag binnen de collectieve voorzieningen een aanbod te kunnen doen.  

Gemeenten zullen hierdoor vaker met mensen te maken hebben die zwaardere vormen van 

ondersteuning nodig hebben. Daarom zullen we beleid moeten maken in samenspraak met de 

zorgverzekeraar die verantwoordelijk wordt voor persoonlijke verzorging en de functie 

thuisverpleging. 

 

Wonen wordt door cliënten met licht verstandelijke beperking of met psychiatrische aandoening 

gezien als een belangrijke voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen en om deel te kunnen blijven 

nemen aan de samenleving. 

 

Uitgangspunten: 

v) De gemeente anticipeert op de extramuralisering door: 

• afspraken te maken met corporaties en zorgverzekeraars; 

• levensloopbestendig bouwen te stimuleren, waardoor op termijn minder woningaanpassingen 

nodig zijn. 

 

9.  Beschermd wonen, maatschappelijke  opvang en vrouwenopvang (inclusief AMHK) 

Hierbij gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding van personen die niet in staat zijn zich 

op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Hiervan kan sprake zijn als iemand vanwege zijn 

psychische of psychosociale problemen is aangewezen op een beschermde woonvorm.  

Zowel beschermd wonen als ook maatschappelijke opvang worden per 1 januari 2015 ondergebracht 

in de Wmo. Behandeling zal vanaf 1 januari 2015 onder de Zvw gaan vallen. Dit betekent dat de 

gemeente gaat bepalen wie in een beschermde woonvorm mag verblijven. De gemeente wordt 

regisseur op het terrein van huisvesting, inkomen, participatie en begeleiding. 

Bij dakloosheid is de centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang. De 

gemeente is ook verantwoordelijk voor de vrouwenopvang in geval vrouwen vanuit 

veiligheidsoverwegingen het huis hebben verlaten.  

 

Het Algemeen meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) moet bovenregionaal 

geregeld worden. De wettelijke taken en bevoegdheden van het AMHK worden opgenomen in de 

aanvulling van de Wmo. In de Jeugdwet wordt hiernaar verwezen. De basis voor de nadere invulling 

van het AMHK is vastgelegd in de regiovisie geweld in huiselijke kring Hollands Midden 2014-2018. 

Om te komen tot een AMHK is een aparte bovenregionale werkgroep ingesteld. Deze heeft zijn eigen 

besluitvormingstraject.  

In 2013 is gestart met de evaluatie van het huidige Regionaal kompas. Ook wordt - in samenwerking 

met cliënten, gemeenten en zorginstellingen in de regio - gekeken hoe een vervolg van het Regionaal 

kompas er uit moet gaan zien. Daarbij wordt gekeken of in dit vervolg ook het beleid voor de hele 

OGGz verankerd kan worden.  

Uitgangspunt 
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w) Wonen, opvang en begeleiding wordt voor de doelgroep van het Regionaal Kompas zoveel 

mogelijk in de directe omgeving georganiseerd om de sociale binding maximaal te benutten. 

 

 

10. Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt 

In de concept Economische Agenda Leidse Regio wordt aandacht besteed aan het opleiden van 

kwalitatief goed zorgpersoneel in de gehele Leidse regio. Zowel op MBO als HBO en WO niveau 

wordt in de Leidse regio het zorgpersoneel van de toekomst opgeleid. Door het op elkaar laten 

aansluiten van de veranderende zorgpraktijk (met de nieuwe visie op zorg en ondersteuning in dit 

hoofdstuk) en het zorgonderwijs wordt kwalitatief goed zorgpersoneel opgeleid . 

 

11. Lokale voorziening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten  

Het regeerakkoord voorzag in de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en een 

aantal aanpalende regelingen. Het Rijk wilde 60% van het bestaande budget met de benodigde 

beleidsvrijheid aan gemeenten geven, die hiermee een lokale voorziening voor chronische zieken en 

gehandicapten konden ontwikkelen. Op Holland Rijnland niveau werd druk gewerkt aan mogelijke 

manieren om invulling te geven aan deze lokale voorziening . Het herfstakkoord 2013 tussen kabinet 

en een deel van de oppositie (D66, CU en SGP) heeft een streep door het plan uit het regeerakkoord 

gezet. Er is overeengekomen dat er een landelijke tegemoetkomingsregeling voor de doelgroep blijft. 

Gemeenten krijgen echter nog slechts € 270 miljoen in plaats van eerder geplande € 760 miljoen 

voor een lokale regeling. Dit betekent dat er opnieuw nagedacht zal moeten worden wat met dit 

kleiner budget en aanvullend op de rijksregeling gedaan moet of kan worden. 

 

12. Bemiddeling en klachten- en bezwaarprocedures 

We gaan ervan uit dat door het voeren van keukentafelgesprekken (nog meer dan voorheen) 

maatwerk tot stand komt, waardoor we (op termijn) minder klachten verwachten.  Aangezien er niet 

aan pijnlijke keuzes en maatregelen ontkomen kan worden, is het aannemelijk dat cliënten in de 

eerste jaren na 1 januari 2015 soms moeite zullen hebben met de veranderingen in de ondersteuning 

die zij de afgelopen jaren gewend waren. Dit vraagt om een duidelijke toelichting door de leden van 

het SGT ten aanzien van de overwegingen om de ondersteuning aan te passen.  

Indien cliënt en SGT onverhoopt geen overeenstemming bereiken ten aanzien van de voorgestane 

bouwstenen van het plan, zetten we in op een bemiddelend gesprek. Indien ook dat geen uitkomst 

biedt, dan staat, gezien het feit dat het om een beschikking gaat, de reguliere weg van het indienen 

van een bezwaarschrift open.  
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Hoofdstuk 5C Jeugd 

 

 

Inleiding  

De regionale jeugdvisie Iedereen doet mee is in alle gemeenten in de regio Holland Rijnland 

vastgesteld en is het startpunt van ons beleid. Hiernaast hebben de notitie op het Sociaal Domein 

(opgesteld in samenwerking tussen Leiden en Leiderdorp) en het regionale Beleidsplan jeugd Hart 

voor de jeugd bijgedragen aan de invulling van dit hoofdstuk. Voor de specifieke uitwerking van het 

domein jeugd verwijzen wij u naar dit regionale beleidsplan, dat gelijktijdig met dit document ter 

besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. Dit hoofdstuk is een samenvatting van het regionale 

beleidsplan. 

 

 

 
1. Pedagogische civil society

2. Basisvoorzieningen

3. Gebiedsgerichte 

Jeugd&gezinsteams

6. Verbinding middels 

1Gezin1Plan
inclusief sociaaldomein

4. Regionale

specialistische

jeugdhulp

5. Hulp in 

gedwongen 

kader

Toekomstmodel
Holland Rijnland

CJG

 
 

In bovenstaande afbeelding is het toekomstmodel schematisch vertaald. Het fundament van het 

jeugdstelsel wordt gevormd door de pedagogische gemeenschap in gemeenten en wijken, waarin 

inwoners betrokken en bereid zijn om verantwoordelijkheid rond het opvoeden en opgroeien van 

kinderen te nemen.  

  

Pijler 1 is de pedagogische civil society ofwel de pedagogische gemeenschap. Het fundament van het 

jeugdstelsel wordt gevormd door de pedagogische gemeenschap in gemeenten, buurten en wijken. 

In een goed functionerende pedagogische gemeenschap zijn inwoners betrokken en bereid om in 

hun eigen sociale netwerk en in het publieke domein verantwoordelijkheid rond het opgroeien en 

opvoeden van kinderen te nemen. Een pedagogische gemeenschap wordt gevormd door ouders, 

jongeren en buurtbewoners, maar ook familieleden, leraren, sportcoaches of bijvoorbeeld lokale 

ondernemers. 

 

Pijler 2 zijn de basisvoorzieningen, waar vrijwel alle kinderen komen. Denk aan de 

jeugdgezondheidszorg, scholen, kinderopvang/peuterspeelzalen en huisartsen, jongerenwerk en 

sociale wijkteams. 
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Pijler 3 zijn de jeugd en gezinsteams (JGT’s). De JGT’s zijn een nieuw element in het Toekomstmodel 

Jeugdhulp van Holland Rijnland. De teams moeten een cruciale rol vervullen bij het verhogen van de 

kwaliteit van de jeugdhulp en de vermindering van het gebruik van (zware) specialistische 

voorzieningen. De expertise van diverse soorten ambulante jeugdhulp uit het huidige stelsel wordt in 

deze teams samengevoegd. Daarmee wordt het hulpaanbod doelmatiger en overzichtelijker: voor 

ouders, voor andere voorzieningen en voor de aansturing door de gemeenten.  

 

Pijler 4  wordt gevormd door de specialisten: organisaties met specialistische expertise in situaties 

waar sprake is van ernstige problemen. Zij leveren een bijdrage aan het realiseren van doelen uit het 

gezinsplan door consultatie, advies, nadere diagnostiek of een specifieke behandeling te bieden.  

 

Pijler 5 het gedwongen kader. Ook bij hulp in gedwongen kader vormt samenwerking volgens 1 

gezin, 1 plan, 1 regisseur de basis. Er wordt nauw samengewerkt indien dat nodig is. 

 

Pijler 6 Verbinding door 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Komt visueel tot uiting door de verbinding tussen 

de cirkel met alle andere pijlers. De jeugdige en zijn gezin staan centraal in de ondersteuning van 

hulpverleners uit alle pijlers. Volgens deze werkwijze wordt een integraal gezinsplan opgesteld, 

waarin ook doelen op gebied van bijvoorbeeld onderwijs, WMO, werk en inkomen en volwassenzorg 

worden opgenomen. 

Met dit model voor jeugdhulp verwachten de gemeenten kwalitatief betere en bovendien op termijn 

goedkopere zorg te kunnen realiseren. 

 

In 2014 starten in Leiden en in Leiderdorp (Leiderdorp gezamenlijk met de gemeente Zoeterwoude) 

proeftuinen om ervaring op te gaan doen bij het werken met jeugd en gezinsteams ( zie hoofdstuk 3 

Toegang).  

 

Regionale samenwerking 

De Jeugdwet verplicht gemeenten op regionaal niveau samen te werken, in het bijzonder op het 

gebied van de jeugdbescherming, jeugdreclassering en de jeugdzorg plus. Het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling moet samen gaan met het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld. Ook voor de 

zeer specialistische vormen van jeugdzorg is regionale samenwerking raadzaam gezien het zeer 

specialistische karakter en de hoge kosten. De regionale samenwerking en afspraken moeten een 

jaar voor de invoering van de wet (1 januari 2014) helder zijn. 

 

Regionaal beleidsplan 

Het maken van een beleidsplan voor de jeugdhulp is een wettelijke plicht voor gemeenten. De 

Jeugdwet verplicht gemeenten om op regionaal niveau samen te werken op gebied van enkele 

specialistische zorgvormen. Het regionale beleidsplan beschrijft hoe de gemeenten in Holland 

Rijnland het jeugdhulpsysteem vorm willen geven en is gebaseerd op de besluiten die in eerdere 

portefeuillehoudersoverleggen zijn genomen. Elke gemeente kent ook haar lokale beleid en lokale 

accenten. Leiden en Leiderdorp hebben er voor gekozen om de lokale elementen te verwerken in het 

regionale beleidsplan.  
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In het beleidsplan staan verschillende voornemens benoemd die in 2014 verder moeten worden 

uitgewerkt. In bijlage 8 zijn de voornemens uit het beleidsplan opgenomen. De lokale accenten 

worden in het regionale beleidsplan per afzonderlijke gemeente opgenomen. Het regionale 

beleidsplan sluit aan op het herontwerp van het Sociaal Domein.  

 

Subregionale samenwerking 

In 2014 starten in Leiden Noord en in Leiderdorp (Leiderdorp gezamenlijk met de gemeente 

Zoeterwoude) proeftuinen om ervaring op te gaan doen bij het werken met jeugd en gezinsteams. 

Het doel van de proeftuinen is antwoorden te verkrijgen ten aanzien van het functioneren en de 

werkwijze van de jeugd en gezinsteams en de relatie ten aanzien van de omgeving van deze teams.  

 

Voor de proeftuin in Leiderdorp is hierbij een verbinding tussen het SGT en het CJG een onderdeel 

van de proeftuin. Dit 0-100 team zal in de loop van 2014 verder worden uitgewerkt en vormgegeven.  

  

Verbinding sociaal domein 

Uitgangspunt van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur is het versterken van de eigen kracht van een gezin, met 

de ouder als 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.  

 

Met behulp van de werkwijze 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur wordt een integraal gezinsplan opgesteld. 

Dat vormt de verbinding met ondersteuning vanuit bijvoorbeeld onderwijs, WMO, Werk en inkomen, 

schuldhulpverlening, volwassenenzorg. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur vormt ook de basis voor de 

samenwerking met sociale wijkteams en het veiligheidshuis. Het is belangrijk dat ook vanuit deze 

domeinen met de principes en werkwijze van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gewerkt wordt. Zo ontstaan 

integrale hulpplannen op maat voor dat kind of gezin waarbij alle leefdomeinen die een rol spelen bij 

de problematiek betrokken zijn. 

 

Voor Leiden en Leiderdorp geldt dan ook dat binnen de verschillende domeinen dezelfde 

vraagverhelderingsmethodiek zal plaatsvinden, waarbij duidelijk moet worden of er sprake is van een 

complexe situatie welke zich over meerdere domeinen uitstrekt. Bijvoorbeeld een combinatie van 

schuldenproblematiek, werkloosheid, opvoedproblemen en verstandelijke beperking bij ouders. 

Hierbij zal dan 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur worden ingezet ongeacht bij welk domein de vraag is 

binnengekomen.  
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Hoofdstuk 6. Financiën  

 

In de eerdere Notitie toekomst van het sociaal domein waren per decentralisatie overzichten 

opgenomen met de ingeschatte budgetten. Gezien de opeenvolgende akkoorden die dit Kabinet 

sinds het regeerakkoord heeft gesloten en de vele wijzigingen die zij lopende het traject in de 

voorgenomen plannen aanbrengt (zoals recent het schrappen van de overkomst van de persoonlijke 

verzorging), zijn de overzichten die in eerdere notitie Toekomst van het sociaal domein stonden 

achterhaald. Bij gebrek aan duidelijkheid vanuit het Rijk kunnen we op dit moment geen 

geactualiseerd beeld geven. Zodra er meer duidelijkheid over de budgetten is, worden de raden 

vanzelfsprekend direct nader geïnformeerd.  

 

Naast de zorg over de onduidelijkheid over de budgetten één jaar voor de beoogde invoering, 

hebben we ook grote zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten. Wij noemen hier (niet 

limitatief): 

• de 40% budgetkorting bij Hulp bij het huishouden; 

• de korting van 25% bij de begeleiding; 

• de Jeugdzorg die met structureel 15% minder budget wordt overgeheveld; 

• de maatwerkvoorziening inkomensondersteuning chronische zieken en gehandicapten, die in 

de plannen met 40% minder budget wordt overgeheveld. Op basis van het herfstakkoord 

bedraagt de korting inmiddels circa 80%; en 

• de forse korting op de Participatiewet (zowel voor re-integratie als voor de Wsw), terwijl de 

wet  gepaard gaat met een forse uitbreiding van de doelgroep (namelijk een groot deel van 

de huidige Wajongers en tevens op termijn de mensen die voorheen in Wsw of Wajong 

zouden zijn ingestroomd). Daarnaast is de hoogte van het Inkomensdeelbudget nog ongewis. 

Dit budget wordt vanaf 2015 via een gewijzigde verdeelsystematiek bepaald. 

 

Voor wat betreft de korting bij Wmo, Jeugd en inkomensondersteuning chronisch zieken hebben we 

het (indicatief, zie eerste alinea van deze paragraaf) over grofweg € 15 miljoen korting op een 

bestaand budget voor deze onderdelen van grofweg € 60 miljoen. Dit is exclusief de extra korting ten 

aanzien van de inkomensondersteuning chronisch zieken en zonder alle effecten bij re-integratie en 

Wsw. 

 

Deze budgetkortingen willen we tegemoet treden met een omslag in denken en doen, door zaken 

efficiënter te organiseren, door – daar waar dat kan - de huidige ondersteuning bij bestaande 

cliënten aan te passen en door te herprioriteren binnen sociaal domein (en daarbuiten). Deze 

maatregelen zullen, zeker op de langere termijn, een belangrijke bijdrage leveren aan het zoveel 

mogelijk realiseren van de sociale opgave binnen de financiële kaders.  

 

We gaan ervan uit dat deze maatregelen, zeker op de korte termijn, niet de volledige financiële 

opgave zullen bestrijken. Dat betekent dat we aanvullend zullen moeten kijken naar: 

• het daar waar mogelijk versoberen van de hoeveelheid ondersteuning die mensen nu ontvangen 

(per cliënt bezien of kaasschaaf mogelijk is), waarmee een klein gedeelte (we verwachten dat 

maximaal 5% van de huidige vraag omgebogen kan worden) is op te vangen; 
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• het toepassen van selectie: wie helpen we, wie helpen we niet of minder en/of later?; 

• een fundamentele inhoudelijke herbezinning op bepaalde vormen van ondersteuning (zoals Hulp 

bij het huishouden) in het eerste kwartaal van 2014 voor wat betreft doel, doelgroep en 

prioriteiten binnen de doelgroep per 2015; 

• de mogelijkheden mensen vaker door te verwijzen naar algemene voorzieningen, waarvan zij zelf 

de kostprijs (grotendeels) dragen; 

• quick wins in het combineren en in elkaar schuiven van bepaalde vormen van ondersteuning; 

• waar aanbesteding aan de orde is, kiezen voor (sub)regionale aanbesteding, zodat cliënten 

kunnen kiezen uit een breed spectrum aan ondersteuning, de administratieve lasten voor 

aanbieders worden beperkt en gemeenten financiële schaalvoordelen kunnen behalen; 

• het op een dusdanige wijze opstellen van verordeningen en beleidsregels dat doelmatige 

oplossingen en verbindingen mogelijk zijn zonder dat de rechtmatigheid wordt geschaad;  

• de mogelijkheid frictiekosten zoveel mogelijk te voorkomen door tijdig afspraken te maken over 

de af te nemen toekomstige ondersteuning. 

  

De inschatting is dat we daarbij in de komende jaren pijnlijke keuzes zullen moeten maken om de 

drie decentralisaties zoveel mogelijk binnen de financiële budgetten te kunnen uitvoeren.  

 

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

voorzieningen) bestaan uit regelingen met een open-einde karakter. We blijven als gemeente dus 

drager van het financiële risico. Het goed inzetten van het Participatiedeelbudget kan voorkomen dat 

het Inkomensdeelbudget wordt overschreden. 

 

Ondanks de bovengenoemde onduidelijkheid en zorgen over de ontoereikendheid van de budgetten 

die we van het Rijk gaan ontvangen, verzoeken we de raden niettemin om nu een besluit te nemen 

over de voorliggende notitie en de daarin benoemde inhoudelijke richtingen. Teneinde op tijd gereed 

te zijn voor de nieuwe taken moeten we in het eerste kwartaal van 2014 immers reeds de nodige 

voorbereidingen opstarten (onder meer verordeningen, inkoop, toegang). Ruimte voor uitstel is er, 

gezien de te voeren procedures en de daarmee samenhangende tijdsinvestering, feitelijk niet. 
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Bijlage 1: Afkortingen- en begrippenlijst  

3D’s     

 

drie decentralisaties, bestaande uit de 

veranderingen in de WMO (met daarin o.a. de 

decentralisatie AWBZ), de Jeugdwet (met daarin o.a. 

decentralisatie Jeugdzorg) en de Participatiewet. 

ADL-vaardigheden Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, vaak 
gebruikt als indicering voor zorg. 

AMHK Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling 

ANW Algemene Nabestaanden Wet 

DZB De Zijl-Bedrijven, Leidse gemeentelijke dienst voor 
leerwerktrajecten voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt met als doel ze te plaatsen in het 
reguliere arbeidscircuit. 

AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

ESF-subsidies Europees Sociaal Fonds, bedoeld voor het scholen 
van (voornamelijk) laagopgeleide werknemers. 

CGJ Centrum Jeugd en Gezin 

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg, dat toetst de 
aanspraak op AWBZ-zorg. 

GGD 

 

Gemeentelijke (of gemeenschappelijke) 
Gezondheidsdienst 

GGZ Geestelijke Gezondheidsdienst 

JGT Jeugd en Gezin Team(s) 

JPT Jeugd Preventie Team(s) 

JPP Jeugd Preventie Programma 

nuggers Niet-uitkeringsgerechtigden 

OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, geestelijke 
volksgezondheid.  

Participatiewet Één regeling voor alle mensen die een beroep doen 
op inkomensondersteuning en kunnen werken, maar 
daarbij ondersteuning nodig hebben. In de 
Participatiewet worden de Wet werk en bijstand 
(WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en 
een deel van de Wajong samengevoegd. 

PGB Persoons Gebonden Budget 

RL-participatiecentrum Re-integratie Leiden participatiecentrum. 

SGT Sociaal Gebied-gebonden Teams 

SHG regionaal Steunpunt Huiselijk Geweld 

SMV-visie Sociaal Maatschappelijke Structuur-visie Leiderdorp 

Social Firm 

 

Een social firm is een onderneming met primair een 
maatschappelijk doel. Een social firm is een 
onderneming met primair een maatschappelijk doel 
en gezonde financiën als voorwaarde. In ons geval is 
het maatschappelijke doel om mensen die niet 
regulier aan het werk komen maar meer loonwaarde 
hebben dan beschut een baan te bieden. De social 
firm kan een voortzetting zijn van een DZB activiteit 
met of zonder private partner. 

Stichting ZON Stichting ZON is de belangenorganisatie voor mensen 
met  psychische problemen, dak- en thuislozen en 
mensen met verslavingsproblemen in de regio 
Leiden, Rijnstreek en Duin en Bollenstreek. 
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Stichting MEE MEE ondersteunt mensen met een beperking om hen 
naar vermogen mee te laten doen in de samenleving.  

SW-bedrijf Sociale Werkplaats 

SWT Sociale Wijkteams 

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen 

WaJong Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten 

wml Wettelijk minimum loon 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Wns Welzijn nieuwe stijl 

WSW Wet sociale werkvoorziening 

WW Werkloosheidswet 

WWB Wet Werk en Bijstand 

ZIN Zorg In Natura 

ZVW Zorgverzekeringswet 
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Bijlage 2: Overzicht vermelde gemeentelijke beleidsplannen, regionale 

notities en landelijke handreikingen in dit document 

 

Lokale stukken 

- Beleidsplan Mantelzorgondersteuning 2013-2016 

- Maatschappelijke structuurvisie, Leiderdorp (in voorbereiding t.b.v. najaar 2013) 

- Notitie `Toekomst van het sociaal domein’,  Leiden en Leiderdorp 

- Wethoudersbrief ‘Consequenties brief van Van Rijn op de toekomst van het sociaal domein’, Leiderdorp 

 

Regionale stukken Holland Rijnland 

- Regionale 3 D-visie ‘Op eigen kracht’ 

- Regionale visie op de jeugdhulp ‘Iedereen doet mee’ 

- Regionaal toekomstmodel Jeugdstelsel  

- Regionaal beleidsplan Transitie Jeugdzorg `Hart voor de Jeugd’ 

- Regionale notitie Integrale Toegang tot het sociale domein: ‘Een goede toegang is meer dan een brede deur 

en een lage drempel’ 

- Regionale handreiking over opdrachtgeverschap `Vorm volgt inhoud’  

- Regionale handreiking Visie Uitbreiding Wmo 

 

Landelijke handreikingen Transitiebureau van VWS/VNG 

- Opdrachtgever- en ondernemerschap. Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding, 

Transitiebureau, 2012. 

- Toelichting aanbesteden en subsidiëren, mogelijkheden inkoop begeleiding, Transitiebureau december 2011. 
- Presentatie van Tim Robbe (Robbe & Partners) And now for something completely different … Van Visie naar 
Praktijk, Gouda, 11 oktober 2013. 
- Prestentatie van Prof. dhr. Jan Telgen (universiteit Twente), Sociaal Domein in Transitie, Gouda, 11 oktober 
2013.
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Bijlage 3 Vijf uitvoeringsmodellen 

Vijf uitvoeringsmodellen omschrijving Voordelen Nadelen/ Vraagtekens 

1. Beleidsarme variant voortzetten huidige werkwijze : doorgaan met de 

werkwijze van CIZ die indicatie stelt en Zorgkantoor 

dat de zorg inkoopt; 

Eenvoudig te realiseren door 

bestaande situatie te 

kopiëren 

• Werkwijze AWBZ past niet bij 
Kanteling Wmo 

• Is financieel op middellange termijn 
onhoudbaar 

2. Variant Integratie van 

toegang en leveren van 

ondersteuning   

de gemeente contracteert aanbieders. Zij  bepalen zelf 

dat er ondersteuning bij een cliënt nodig is en welke 

ondersteuning dat moet zijn 

• Bespaart indicatiekosten  

• Mogelijkheid tot optimale 
professionele invulling 

• Hoe voorkom je overconsumptie? 

• Hoe regel je budget beheersing ? 

• Kan je werken op basis van alleen 
vertrouwen? 

3. Variant Digitale marktplaats de vraag van de cliënt wordt op een digitale 

marktplaats geplaatst: de gemeente of een 

Jeugd&Gezins- of gebiedsteam voeren een gesprek en 

brengen de probleemsituatie in beeld, deze 

probleemsituatie wordt geanonimiseerd op een soort 

digitale marktplaats gezet, verschillende aanbieders 

kunnen een plan voor het leveren van het 

arrangement indienen, cliënt en gemeente/wijkteam 

kiezen samen op kwaliteit het beste aanbod; 

• Aanbieder bepaalt plan / 
aanpak; 

• Marktplaats zorgt voor 
goede prijs / prestatie 
verhouding; 

• Client mag kiezen; 

• Administratief makkelijk. 

• Kan een aanbieder een goed plan 
maken als je alleen een schriftelijke 
probleemsituatieschets hebt?  

• Kan het per gezin (en alle benodigde 
interventies) één uitvraag op de 
markplaats?  

• Hoe werkt de markplaats als er sprake 
is van combinatie van aanbieders? 

• Er gaat veel werk zitten in het maken 
van een plan, welke motivatie hebben 
aanbieders om steeds een plan te 
maken, zonder de zekerheid van het 
krijgen van de opdracht bij de 
betreffende cliënt/gezin. 

4. Variant Regisseursmodel gemeente (of gebiedsteam) is de regisseur. Deze stelt 

samen met de cliënt het integraal plan voor het 

arrangement op. Dit arrangement bestaat uit 

verschillende bouwstenen. Voor deze bouwstenen kan 

de regisseur putten uit algemene voorzieningen maar 

ook uit door de gemeente gemaakte afspraken met 

aanbieders die afzonderlijke bouwstenen kunnen 

leveren. 

• Er is één regisseur 

• Past op alle deelterreinen 
van het sociaal domein: 
integrale aanpak 

• Kwaliteit van de regisseurs is van 
cruciaal belang 

• Meer onzekerheid voor en minder 
prominente positie van aanbieders dan 
in variant 2 of 5. 

5. Variant populatie gebonden 

contracteren 

gemeente geeft voor een onderwerp per wijk één Maximale ruimte voor • grote kans op zogeheten oneigenlijke 
substitutie, zowel binnen het stelsel 
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Vijf uitvoeringsmodellen omschrijving Voordelen Nadelen/ Vraagtekens 

aanbieder een budget om de benodigde 

ondersteuning te leveren. Geadviseerd wordt in dit 

geval zeker het vaststellen van de noodzaak en het 

recht op ondersteuning te scheiden van de partijen die 

op basis van populatie gebonden financiering de 

ondersteuning gaat leveren. 

professionele uitvoering (liever zelf de zorg leveren dan de 
meer deskundige onderaannemer) als 
buiten het stelsel (liever mensen 
doorverwijzen naar een pilletje 
vergoed door de Zorgverzekeringswet 
dan ondersteuning te geven) 

• lastig om de kwaliteit te bewaken 

• kans op budget-overschrijding omdat 
de instelling na 10 maanden al door 
budget heen is 

• kans op concentratie in de markt 

• risico van het uit de markt drukken van 
kleine aanbieders.  

Bron: prestentatie Sociaal Domein in Transitie, Prof. dhr. Jan Telgen (universiteit Twente), 11 oktober 2013.
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Bijlage 4 Schema met de overeenkomsten en verschillen tussen SWT, CJG (basis en JGT) (Leiderdorp) 

 

 SWT CJG 

        CJG basis                                                                  JGT 

1 Keuze voor één team 

voor heel sociaal 
domein of per D ? 

• Team per D: Wmo • Team per D: Jeugd • Team per D: Jeugd 

2 Keuze voor één team of 

frontteam met team 

erachter 

• één team • CJG is frontteam 

 

• JGT is team erachter  

3 Focus qua doelgroep • 15% kwetsbaren met link naar 

80% zelfredzamen 

• CJG = 80% zelfredzamen* 

 

• JGT 15% kwetsbaren  

• Met name bij 5% meest 

kwetsbaren zal JGT 

gespecialiseerde zorg 

inschakelen 

4 Taak • Vraagverheldering 

• 1 cliënt, 1 plan 

• Lichte ondersteuning  

• Toegang tot langdurige en/of 

specialistische ondersteuning. 

• Eerste vraagverheldering 

• 1 cliënt, 1 plan 

• Preventie, basistaak, advies, lichte 

ondersteuning  

 

• Vraagverheldering 

• 1 cliënt, 1 plan 

• Alle niet-specialistische hulp 

• Toegang tot specialistische hulp 

5 Wie beslist er over 

(spec). 
ondersteuning/hulp die 

team niet zelf levert 

• SWT • JGT • JGT 

6 Gehanteerde 

aanpak/methodiek 
• Brede integrale blik 

• 1 cliënt, 1 plan 

• Brede integrale blik 

• 1 cliënt, 1 plan 

• Brede integrale blik 

• 1 cliënt, 1 plan 

7 Generalist/ specialist • Semi-generalist • Semi-generalist • Semi-specialist 

8 Samenstelling • Multidisciplinair  • Multidisciplinair • Multidisciplinair 

9 Geografische spreiding 

/ hoeveel teams 
• 1 of 2 SWT • 1 CJG  • 1 JGT 

10 Rol van gemeente bij 

team 
• Aanjager/coördinator in eerste 

fase 

• Participant 

• Financier 

• Financier • Financier 
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 SWT CJG 

        CJG basis                                                                  JGT 

11 Organisatievorm • Vooralsnog soort van 

detachering vanuit 

participanten 

• Tzt zelfstandige organisatie of 1 

organisatie is de werkgever?  

• Netwerkorganisatie, wellicht tzt 

zelfstandige organisatie 

• Vooralsnog soort van detachering 

vanuit participanten (via 

afspraken GGD en 

subsidiepartners) 

• Netwerkorganisatie, wellicht tzt 

zelfstandige organisatie 

• Vooralsnog soort van 

detachering vanuit participanten 

(via nog te sluiten contracteren) 

12 Budget • SWT krijgt (tzt) wel budget 

voor haar eigen 

werkzaamheden. 

• Budget voor inzet langdurige 

ondersteuning ligt bij gemeente 

• Participanten krijgen budget voor 

hun aandeel in CJG. 

• Budget voor inzet JGT en 

specialistische hulp ligt bij 

gemeente/ regio namens deze. 

• JGT krijgt (tzt) wel budget voor 

haar eigen werkzaamheden. 

• Budget voor inzet specialistische 

hulp ligt bij gemeente/ regio 

namens deze. 

13 Financiering van 
deelname van 

organisaties aan het 

team 

• Om niet, de taken bestonden al, 

worden alleen gebundeld in 

SWT 

• Om niet, de taken bestonden al, 

zijn alleen gebundeld in CJG 

• Om niet, de taken bestonden al, 

worden alleen gebundeld in JGT 

* het CJG ziet vanuit haar basistaak natuurlijk 100% van alle kinderen. De 15% kwetsbaren en 5% meest kwetsbaren kunnen niet af met de algemene lichte basisondersteuning van CJG maar zullen geholpen worden 

door JGT. 
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Bijlage 5:  overzicht van inkoopmethodieken in het sociale domein
35

. 
 

Juridische titel Inkoopmethodiek Toelichting 

Overeenkomst Overeenkomst Zeeuws 

model 

De gemeente contracteert alle aanbieders die voldoen aan 

bepaalde criteria. De cliënt kiest vervolgens de aanbieder. 

 Dynamisch selectiemodel De gemeente contracteert continu iedere aanbieder die 

voldoet aan bepaalde criteria. Elke cliënt wordt gezien als 

één separate opdracht. Aan de hand van de criteria zoals 

wachttijd, cliënttevredenheid en cliëntvoorkeur in het 

selectiemodel waarop de cliënt invloed kan hebben, volgt 

automatisch de keuze voor een bepaalde aanbieder.  

 Bestuurlijk aanbesteden De gemeente treedt in overleg met alle aanbieders die 

voldoen aan bepaalde criteria. In een onderhandelingsproces 

bepalen gemeente en aanbieders de voorwaarden voor prijs 

en kwaliteit.  

 Dialoogmodel De gemeente treedt in overleg met alle aanbieders die 

voldoen aan bepaalde criteria. Tijdens een dialoogproces 

bepaalt de gemeente in samenspraak met aanbieders de  

voorwaarden in de overeenkomst voor prijs en kwaliteit. 

Tijdens het dialoogproces kunnen aanbieders nog afvallen. 

 Catalogus model De gemeente contracteert alle (eventueel een beperkt 

aantal) aanbieders die voldoen aan bepaalde criteria. De 

cliënt krijgt vervolgens keuzeinformatie (catalogus) en een 

ranking van aanbieders die volgt uit bepaalde prestatie 

indicatoren voorgelegd op basis waarvan hij een keuze voor 

een aanbieder maakt. Kiest de cliënt niet, dan kiest de 

gemeente aan de hand van de prestatie indicatoren. 

 Eén-op-één contract De gemeente sluit een overeenkomst af met één aanbieder 

voor het leveren van verschillende vormen van 

ondersteuning. De gemeente nodigt geen andere aanbieders 

uit voor het uitbrengen van een voorstel. Dit model kan de 

gemeente ook in geval van enkele aanbieders toepassen. 

 Afspraak per cliënt De gemeente consulteert de aanbieders op hun 

competenties, maar sluit geen overeenkomst op voorhand 

af. Zodra een cliënt of groepen van cliënten zich aandienen, 

contracteert de gemeente een bepaalde aanbieder en maakt 

nadere afspraken over de invulling van de ondersteuning op 

cliënt of groepsniveau. 

 Mini-competitie De gemeente contracteert aan de hand van bepaalde criteria 

een beperkt aantal aanbieders. Per opdracht (cliënt) brengen 

de gecontracteerde aanbieders binnen de vastgestelde 

overeenkomst een voorstel uit voor de aanpak. Aan de hand 

van bepaalde gunningscriteria bepaalt de gemeente wie de 

opdracht gaat uitvoeren. 

 

 Klassiek aanbesteden Aan de hand van bepaalde selectie- en gunningscriteria 

                                                           
35

 Bron van tabel: Opdrachtgever- en ondernemerschap. Handreiking in het kader van de overheveling extramurale begeleiding. 

Transitiebureau, 2012. In bijlage C van dit stuk wordt een uitgebreidere toelichting gegeven.  
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contracteert de gemeente door middel van het doorlopen 

van een aanbestedingsprocedure één of meer aanbieders. 

 Veiling model De gemeente contracteert alle aanbieders die voldoen aan 

bepaalde criteria. Deze aanbieders mogen deelnemen aan de 

veiling. Per opdracht (cliënt) volgt een veilingronde waar 

aanbieders aan kunnen deelnemen. De aanbieder met de 

laagste prijs krijgt de opdracht. 

Subsidie Subsidie Beleidsgestuurde 

contractfinanciering 

De gemeente subsidieert één of meerdere aanbieders aan de 

hand van meetbare resultaten die bijdrage aan 

gemeentelijke doelstellingen. Tevens vindt periodiek 

bijsturing plaats aan de hand van de gemeentelijke 

beleidscyclus. 

 Subsidietender De gemeente subsidieert één of meerdere aanbieders aan de 

hand van bepaalde toekenningscriteria. De aanbieders 

concurreren met elkaar voor het verkrijgen van de subsidie. 

 Klassieke subsidie (al of 

niet in combinatie met een 

uitvoeringsovereenkomst) 

De gemeente subsidieert een aanbieder voor het uitvoeren 

van bepaalde activiteiten. De gemeente 

kan een uitvoeringovereenkomst afsluiten met de 

gesubsidieerde aanbieder voor het maken van 

aanvullende afspraken. De subsidie kan de gemeente 

verlenen in lumpsum, product-, project-of activiteitenvorm. 
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Bijlage 6  Participatie Wmo  bij de totstandkoming notitie Toekomst Sociaal 

Domein 
 

Bij de totstandkoming van de notitie Toekomst van het Sociaal Domein , zijn op diverse wijzen in 2012 en 2013 

partners en inwoners in de gemeenten betrokken. Er zijn in Leiden verschillende bijeenkomsten georganiseerd 

voor kleinere groepen, maar er zijn ook bijeenkomsten geweest waarbij alle organisaties en betrokkenen bij 

het sociaal domein werden uitgenodigd. Vanaf 2013 hebben Leiden en Leiderdorp dit gezamenlijk uitgevoerd 

en hebben ook Oegstgeest en Zoeterwoude zich hierbij aangesloten. 

Er is geïnvesteerd in cliëntparticipatie. Het gesprek met de cliënt wordt gezien als belangrijke input voor het te 

vormen beleid. Op die manier, en door hun input mee te nemen, stellen wij de cliënt écht centraal. De 

uitkomsten uit deze gesprekken hebben een bron van informatie opgeleverd. 

Het betrekken van partijen en inwoners dient meerdere doelen: input van mensen en organisaties met 

expertise op diverse terreinen, draagvlak creëren en tussentijds informatie verschaffen over de 

voorbereidingen op de transities. Bij de uitwerking van scenario 3 is opnieuw aan betrokken organisaties en 

cliënten gevraagd om mee te praten. 

 

Leiden 

September 2012: plenaire bijeenkomst met zorgorganisaties over denkrichtingen aanpak 3D 

Maart 2013: focusgroepen over invulling van denkrichtingen aanpak 3D 

April 2013: plenaire bijeenkomst scenario’s toekomst sociaal domein 

2012: diepte interviews (Boekje: Cliënt in Beeld Deel 1: portretten van burgers met een hulpvraag) 

2013: focusgroepen (Boekje: Cliënt in Beeld Deel 2: dilemma’s van burgers met een hulpvraag) 

Eind 2013: Dialoog met de stad: Samen naar Beter (in uitvoering) 

 

Leiden i.s.m. Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. 

- Najaar 2013: Denktanks, digitaal platform, gesprekken met professionals 

- Najaar 2013: Website met mogelijkheid tot interactie op uitkomsten denktank en themabijeenkomsten. 

- Najaar 2013 (pre)Advies cliëntenraden/ Wmo-adviesraad. 

 

Voor verslagen/samenstellingen/extra informatie over deze bijeenkomsten, zie de site van gemeente Leiden. 
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Bijlage 7. Bakens welzijn nieuwe stijl (Wns) 

 

Baken 1: Gericht op de vraag achter de vraag 

Vraaggericht werken is niet zonder meer de vraag van de burger als uitgangspunt nemen bij de organisatie van 

het aanbod. Het is geen kwestie van ‘u vraagt en wij draaien’. Dat zou juist leiden tot claimgedrag, waarbij de 

eigen kracht van de burger en zijn netwerk onvoldoende worden aangesproken en de achterliggende 

problemen niet worden aangepakt. Bijna altijd is de vraag van burgers in eerste instantie een vraag naar het 

bekende aanbod. Maar met een hulp bij het huishouden zijn de eenzaamheidsproblemen niet op te lossen. Het 

is nodig om breder te kijken naar de mensen die om ondersteuning vragen: breder kijken om problemen bij 

mensen écht op te lossen. 

 

Baken 2: Gebaseerd op de eigen kracht van de burger 

Als de vraag van de burger eenmaal helder is, moet de vraag beantwoord worden wie wat doet. Wat kunnen 

de burgers zelf, of met hulp uit de directe sociale omgeving doen? Wat kan de rol zijn van de sociale verbanden 

in de wijk of buurt? Hoe kunnen vrijwilligers worden ingezet? Wat kunnen buren, en familieleden betekenen? 

Met andere woorden: wat doen de professionals en wat doen de burgers? Maar ook, wat kan de professional 

doen om de zelfredzaamheid van de burger (in en met zijn eigen omgeving) te versterken. 

Te snel wordt nu nog voorbij gegaan aan de eigen kracht van de burger, zijn netwerk, de straat of wijk. Het uit 

handen nemen van problemen werkt meestal averechts op het zelfoplossend vermogen. De 

‘eigenkrachtbenadering’ of een andere, vergelijkbare methode, vraagt om een cultuuromslag bij de burger en 

de professional. Die omslag is niet eenvoudig. Burgers hebben geleerd toch vooral tijdig een beroep op de 

overheid of de hulpverlenende instanties te doen. Maar nog ingewikkelder ligt de cultuuromslag wellicht bij de 

hulpverlener. Het is toch immers zijn of haar vak de problemen van anderen op te lossen en om die ‘kwetsbare 

mensen' te ondersteunen. 

 

Baken 3: Direct er op af 

Er zijn mensen die ondersteuning claimen en er zijn mensen die zorg mijden. Het gaat bij de zogenoemde 

zorgmijders om mensen die niet om ondersteuning durven of willen vragen, terwijl ze al langer vereenzamen, 

zich verwaarlozen, met onoplosbare schulden kampen, of verslavingsgedrag vertonen. 

Deze burgers weten de weg niet te vinden naar ondersteuning. Ze zijn op basis van eerdere ervaringen 

teleurgesteld in de hulpverlening, of vastgelopen in de bureaucratie. Deze mensen worden niet bereikt door ze 

op te roepen om op kantoor te verschijnen ten einde daar een goed gesprek te voeren. Daar moet de 

professional op af, en het liefst zo snel mogelijk, om erger te voorkomen. Dat gebeurt te vaak nog niet, omdat 

andere – legitieme - uitgangspunten een direct ingrijpen in de weg staan, of lijken te staan. Het gaat dan om 

privacy, zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid. 

 

Baken 4: Formeel en informeel in optimale verhouding 

Het kenmerk van de Wmo is dat de participatie wordt bevorderd niet alleen door een beroep te doen op de 

eigen mogelijkheden van de burger of de inzet van professionals, maar ook op de inzet van sociale netwerken, 

vrijwilligersinitiatieven en wijkverbanden. In Welzijn Nieuwe Stijl wordt gezocht naar de optimale verhouding 

tussen wat burger (onderling) zelf kunnen en wat professionals moeten. Ook dit baken betekent voor burgers, 

professionals en gemeenten een forse verandering van houding en aanpak, die breekt met de traditie van 

recht, of vanzelfsprekend een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning. 

Het past bij Welzijn Nieuwe Stijl dat de professional zich terughoudend opstelt. Zijn of haar kracht ligt er juist in 

om samen met burgers te bezien op welke wijze de burgers zelf de problemen of klachten kunnen oplossen. 

Het probleemoplossend vermogen, zowel van individuen als groepen moet geactiveerd worden. Het voorkomt 

daarnaast structurele afhankelijkheid van de professional. Eenzaamheid kan mogelijk beter bestreden worden 

door het herstellen van sociale netwerken. 
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Baken 5: Doordachte balans van collectief en individueel 

De verzorgingsstaat is doorgeschoten met individuele oplossingen voor problemen van burgers. Mensen zijn 

daaraan gewend geraakt. De financiering ervan komt echter steeds meer onder druk te staan en de negatieve 

gevolgen van de individualisering van de samenleving worden steeds meer zichtbaar. Ook daarom is het 

ontwikkelen van meer collectieve aanpakken onvermijdelijk. De sector die hier vanouds de meeste ervaring 

mee heeft is de welzijnssector. Collectieve aanpakken zijn niet alleen goedkoper, maar bieden ook vaak een 

betere oplossing. De buurtmaaltijd is niet zelden effectiever (want biedt bijvoorbeeld mogelijkheden tot 

contact) dan de individuele bezorging aan huis. Ook voor dit baken geldt dat het er niet om gaat dat 

professionals ten allen tijde automatisch voor collectieve oplossingen kiezen. Het gaat om het vinden van de 

juiste balans tegen de achtergrond van het probleem dat moet worden aangepakt. 

 

Baken 6: Integraal werken 

De vraag centraal stellen vraagt om een integrale en samenhangende aanpak van professionals. De burgers die 

bij bijvoorbeeld het Wmo-loket, of het maatschappelijk werk aankloppen, hebben meestal problemen die niet 

door één instelling of één voorziening kunnen worden opgelost. Het gaat vaak om meerdere problemen 

tegelijk. Problemen die met elkaar samenhangen en dus ook in samenhang moeten worden aangepakt. Als een 

burger geen werk en daardoor te weinig geld heeft, in een slecht huis woont en spanningen in zijn gezin heeft, 

ziet hij dat als een ongedeeld vraagstuk. Dienst- en hulpverleners komen niet ver als ze opereren alsof ze op 

een eiland zitten. Goed met elkaar samenwerken is belangrijk. Nadrukkelijk is hier de invulling van de regierol 

van de gemeente aan de orde. Het is de gemeente als opdrachtgever én regisseur die bij uitstek geschikt is om 

partijen bij elkaar te brengen. Op cliëntniveau moeten de aanbieders van ondersteuning zelf de 

verantwoordelijkheid voor ketenregie oppakken. 

 

Baken 7: Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 

Welzijn Nieuwe Stijl is niet vrijblijvend. Waar organisaties ondersteuning bieden aan burgers, worden concrete 

afspraken gemaakt over de vraag op welke ondersteuning van professionals en vrijwilligers men kan rekenen, 

wat daarbij de eigen inzet is (met en in de eigen omgeving) en naar welke resultaten wordt toegewerkt. 

De doelen in een ondersteuningstraject moeten voor de burger duidelijk, concreet en haalbaar zijn en zij 

moeten niet alleen perspectief bieden op de langere termijn, maar zich ook richten op praktische, snelle 

resultaten. Dat wil zeggen dat doelen voor de cliënten in concrete, meetbare termen moeten worden 

geformuleerd. Er moet sprake zijn van een gezonde mix van korte en lange termijn. 

 

Baken 8: Gebaseerd op ruimte voor de professional 

Centraal thema in Welzijn Nieuwe Stijl is de relatie tussen de burger en zijn netwerk enerzijds en de 

welzijnsprofessional anderzijds. Niet alleen de regels van de organisatie of de wensen van de gemeente zijn 

bepalend, maar ook de professionele bagage van de beroepskracht. Deze moet voldoende aan bod kunnen 

komen. Daarvoor heeft de professional de ruimte nodig om zelfstandig te handelen op basis van een ruime 

vrije beslissingsruimte. 

Professionals Welzijn Nieuwe Stijl moeten midden in de samenleving staan. Tegelijkertijd moeten zij ook 

adequaat kunnen communiceren met collega's van de eigen organisatie, met cliënten en hun naaste omgeving, 

vrijwilligers en met de partners in de keten. Ook wordt van hen verwacht dat ze ondernemend zijn, 

outreachend werken, in ketens kunnen samenwerken en hier soms de regie in nemen. Samenwerking tussen 

informele zorg en professionele dienstverlening vraagt om fine-tuning wie wat precies doet. Kortom, je weet 

wanneer je op je handen moet zitten en wanneer de handen uit de mouwen moeten. Deze professionals 

moeten dan wel ruimte krijgen om zelf te beslissen hoe zij die kennis en ervaring inzetten. Ruimte voor de 

professional kan alleen bestaan wanneer er vooraf goede afspraken zijn gemaakt over de te behalen resultaten 

en daarover achteraf verantwoording wordt afgelegd. 
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Bijlage 8:  overzicht van voornemens regionaal beleidsplan `Hart voor de 

jeugd’ 

 

Algemeen De regie van de hulp zoveel als mogelijk bij de cliënt te leggen 

 Uit te werken op welke wijze het (gezins) plan als beschikking kan fungeren 

 Zorg te dragen voor een goede regionale klachtenregeling; 

 Zorg te dragen voor een regionale onafhankelijke vertrouwenspersoon, mogelijk in 
aansluiting op landelijke afspraken 

 Diversiteit en respect voor ieders achtergrond te eisen van onze aanbieders en de 
cliënt zoveel als mogelijk medezeggenschap te geven over de persoon van de 
hulpverlener; 

 Heldere afspraken te maken met artsen over financiering van hulp, triage en 
diagnostiek; 

Jeugd- en gezinsteams In gezamenlijkheid te komen tot een dekkend netwerk van jeugd en gezinsteams. 
Deze hebben een basisvorm, maar kunnen daarbinnen  verschillen per gemeente. 

 De werkzaamheden van de jeugd en gezinsteams en die van de CJG’s hangen nauw 
samen. We maken een stappenplan waarin we aangeven hoe we tot inhoudelijke en 
organisatorische integratie komen; 

 Onderzocht wordt op welke wijze en onder welke voorwaarden de jeugd en 
gezinsteams zelf specialistische  zorg kunnen in kunnen zetten; 

 De jeugd en gezinsteams krijgen nauwe verbinding met de politie; 

 De toegang tot jeugdhulp te laten lopen via de jeugd en gezinsteams, huisartsen en 
medisch specialisten; 

Onderwijs De jeugd en gezinswerkers zijn nauw verbonden met alle vormen van onderwijs; 

 Ouders en/of jeugdige, het onderwijs en de jeugd en gezinswerker stellen een 
gezamenlijk hulpplan op volgens de principes van 1kind 1 gezin 1 plan en houden 
elkaar op de hoogte over de voortgang van de hulp uit dit plan; 

 Het plan omvat zowel de ondersteuning vanuit de school, jeugdhulp als andere 
ondersteuning vanuit het gemeentelijk domein; 

 Rondom dyslexiezorg wordt duidelijk afgesproken wat onder de zorg van onderwijs 
en de zorg van gemeenten valt; 

 De genoemde punten met het MBO bespreken en nader uit te werken; 

 Op subregionaal niveau wordt de ontwikkelagenda verder uitgewerkt.; 

AMHK Het in te richten regionale AMHK te positioneren bij de GGD; 

 Nauwe samenwerking te garanderen tussen AMHK, jeugd en gezinsteams en Raad 
voor de Kinderbescherming; 

 Aansturing AMKH vanuit gemeenten te garanderen; 

 De GGD organisatie onder regie van de gemeenten aan te passen op deze 
uitbreiding; 

Jeugdbescherming 

Jeugdreclassering 

De uitvoering van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering te beleggen bij 
gekwalificeerde instellingen met het huidige Bureau Jeugdzorg als hoofdaannemer 
dat samenwerkingsafspraken maakt met andere uitvoerders zodat hulpverlening aan 
speciale doelgroepen wordt gewaarborgd; 

 De uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering in Holland Rijnland sluit 
naadloos aan bij het regionale jeugdhulpmodel, jeugd en gezinsteams en werken dus 
met 1 Gezin, 1Plan; 

 De overgang van vrijwillig naar gedwongen kader verloopt vloeiend, er  
ontstaan geen gescheiden zorgcircuits en er is een doorlopend zorgproces van 
preventie tot curatie en bescherming voor de cliënt; 

 Een traject in de jeugdzorg plus is gericht op perspectief en terugkeer naar de eigen 
omgeving en herstel van het dagelijks leven (onderwijs etc.); 

 De consequenties voor het JPT en JPP worden nader uitgewerkt; 
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Crisisdienst De diverse organisaties die nu een 24-uurs crisisdienst hebben wordt gevraagd met 
een voorstel te komen tot een integrale 24-uurs crisisdienst; 

 De mogelijke relatie van deze crisisdienst met plaatsingscoördinatie in zware 
residentiële voorzieningen te onderzoeken; 

Opdrachtgeverschap Gemeenten in Holland Rijnland bundelen hun krachten om de benodigde cultuur- en 
organisatie veranderingen en optimale efficiency en effectiviteit te realiseren; 

 Daarbij werken gemeenten  op onderdelen volgens bovenstaand schema samen 
(figuur 7.1 beleidsplan); 

 Op termijn wordt onderzocht of het CJG en de daarin werkende jeugd en 
gezinsteams in  een nieuw te vormen organisatie moeten worden ondergebracht; 

 Zowel de jeugdhulp in het gedwongen kader, als de specialistische regionale 
jeugdhulp gezamenlijk op het niveau van Holland Rijnland te contracteren; 

 Voor de jeugd en  gezinsteams  op regionaal niveau basisafspraken te maken met de 
aanbieders; 

 Te onderzoeken of dat gecombineerd kan worden met de inkoop van die onderdelen 
van specialistische ondersteuning binnen de WMO  die op regionaal niveau wordt 
ingekocht; 

 In februari 2014 een  voorstel  op te stellen waarin wordt uitgewerkt: 
- welke taken door het regionaal opdrachtgeverschap worden uitgevoerd; 
-welke deskundigheden dit vraagt; 

 Gemeenten bekostigen de inzet van jeugd en gezinsteams. We onderzoeken of de 
jeugd en gezinsteams krijgen beschikking kunnen krijgen over zorgbudgetten of 
zorgvolumes op basis van  bijvoorbeeld populatiebekostiging; 

 Er komt een regionaal voorstel over de wijze waarop gemeenten financieel samen 
willen werken op het gebied van solidariteit en risicospreiding; 

 Er komt een regionaal voorstel voor de wijze van financiering via contracteren of 
subsidiëring, mede op basis van landelijke afspraken en wettelijke voorwaarden; 

Kwaliteitseisen In 2014 te komen een regionale set van kwaliteitseisen, bestaande uit  een 
combinatie van landelijke en regionale kwaliteitseisen; 

 Deze kwaliteitseisen te vertalen in een set effect- en prestatie-indicatoren die gericht 
is op de inhoudelijke doelen van onze jeugdhulp; 

 De kwaliteitseisen en de verantwoording daarvan mogen niet leiden tot onnodige 
bureaucratie; 

Risicomanagement In 2014 een escalatiemodel uit te werken, inclusief afspraken rondom politieke 
verantwoording en de mate van betrokkenheid bij casuïstiek; 
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Bijlage 9. De fasering van de transformatie van het sociaal domein 2015-2020  

Thema  Fasering  

2015/2016 

 

2017/2018 

 

2019/2020 

Inwoners  • Omslag in denken van recht op naar wat 
kunnen ik en mijn omgeving zelf oplossen en 
waar heb ik aanvullende ondersteuning nog. 
En welke talenten heb ik en kan ik inzetten 
voor anderen; 

• Meer ruimte voor initiatieven van inwoners 
samen; 

• Gemeenten gaan aan de slag met het 
intensiever aanboren van onbenut 
vrijwilligerspotentieel. 

• De omslag in denken (niet meer denken in 
het recht hebben op een bepaalde 
voorziening), beginnen we terug te zien in 
het aantal aanvragen; 

• Er draaien op sommige plekken initiatieven 
van inwoners samen, die elkaar helpen en 
ondersteuning bieden en zodoende 
aanvullend en/of deels in de plaats komen 
van professionele hulp. 

• Er begint een nog betere koppeling te 
ontstaan tussen de sociale opgave en de 
inzet van vrijwilligers.  

• We zien dat het eerst kijken naar de eigen 
kracht en de mogelijkheden binnen het eigen 
sociaal netwerk echt gemeengoed is 
geworden; 

• Er komen steeds meer plekken waar 
initiatieven van inwoners draaien, die elkaar 
helpen en ondersteuning bieden. 

• De sociale opgave en de inzet van 
vrijwilligers is beter in evenwicht. 

Inwoner als cliënt / werkzoekende  • Aan nieuwe cliënten wordt zowel qua 
toegang als qua de ondersteuning zelf op 
een andere manier hulp geboden dan in 
AWBZ/Jeugdzorg oude stijl; 

• Ook bestaande cliënten zullen in de loop van 
2015 hun huidige ondersteuning zien 
veranderen. 

• Het onderscheid in de ondersteuning tussen 
bestaande en nieuwe cliënten is verdwenen; 

• de ondersteuning is meer vraag- en 
oplossingsgericht geworden; 

• de talenten van mensen die ondersteuning 
vragen worden beter benut;  

• cliënten merken dat niet alleen het 
ondersteuningsaanbod is veranderd, maar 
ook dat er veranderingen plaatsvinden in de 
taakverdeling tussen instellingen en in het 
veld van partijen (toetreding van nieuwe 
aanbieders).  

• Het is echt gemeengoed geworden dat 
iemand die om ondersteuning vraagt, ook 
gemotiveerd worden om zijn talenten te 
ontwikkelen voor zichzelf en de samenleving. 

Sturen (en rol gemeente) • De mate van regie door gemeente verschilt 
per decentralisatie en per deelgebied; 

• Er wordt steeds een evenwicht gezocht 
tussen ruimte bieden en controle houden; 

• We geven uitvoering aan onze sturing via het 
regisseursmodel. 

 

• De mate van regie door gemeente blijft 
weliswaar verschillen per decentralisatie, 
maar komen waar mogelijk meer op één lijn 
te liggen; 

• Door het ontwikkelen van andere methodes 
van checks en balances geven we waar 
mogelijk meer ruimte aan anderen en doen 
we als gemeente een stap naar de 
achtergrond; 

• Op basis van een tussenevaluatie 
ontwikkelen we het regisseursmodel als de 
uitvoeringsvorm van sturing verder door. 

 

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 

zie 2017/2018 

Toegang • SGT’s en JGT’s draaien, samengesteld uit 
medewerkers uit diverse instellingen met 
diverse expertises. 

• medewerkers SGT’s en JGT’s hebben zich 
onthecht van hun moederorganisaties en 
ontwikkeld tot meer allround medewerkers; 

• Op basis van een tussenevaluatie vindt 
eventueel een verdere integratie van de 
toegangspoorten van het sociaal domein 
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Thema  Fasering  

2015/2016 

 

2017/2018 

 

2019/2020 

• Diverse instellingen leveren via subsidie- of 
inkoopafspraken medewerkers aan SGT’s en 
JGT’s (primair uit de reguliere middelen, dus 
niet extra). 

• SGT’s en JGT’s werken volgens de methodiek 
1 cliënt, 1 plan; 

• De oude wijze van indicatie (iedereen langs 
dezelfde meetlat) verdwijnt en maakt plaats 
voor een gesprek en maatwerk per cliënt; 

• SGT’s zijn gehuisvest in het gebied. 

• Inwoners leren wennen aan de vernieuwde 
toegangspoorten van het sociaal domein. 
 

• Op basis van een tussenevaluatie vindt een 
doorontwikkeling plaats op de menskracht, 
de taken en mandaat voor het team. 

• SGT’s en JGT’s vormen mogelijkerwijs een 
eigen, nieuwe entiteit. Medewerkers worden 
niet meer betrokken van instellingen, maar 
zijn in dienst van het team. Het team heeft 
een eigen budget voor haar taken; 

• SGT’s en JGT’s hebben de methodiek van 1 
cliënt, 1 plan volledig verinnerlijkt; 

• SGT’s en JGT’s zijn eventueel samen 
gehuisvest. 

• Het `beeldmerk’ SGT’s en JGT’s staat stevig, 
inwoners zijn gewend aan de vernieuwde 
toegangspoorten van het sociaal domein. 
 

plaats. 
 

Opdrachtgeven en de positie van 

Instellingen / Organisaties 

Uitgangspunt is ‘vorm volgt inhoud’ en we willen  
- de opdrachten aan instellingen (“de 

uitvraag”) integraal formuleren;  
- gebiedsgericht opdracht geven waar dat kan, 

lokaal of subregionaal waar effectief en 
regionaal waar dat extra nodig is, 

- voldoende ruimte voor maatwerk, 
flexibiliteit en innovatie,  

- meer ruimte geven aan cliëntsturing, 
- sturen op het leveren van prestaties in plaats 

van op productie,  
- nauwe samenwerking tussen gemeenten en 

de andere opdrachtgevers in het sociale 
domein teneinde tegengestelde prikkels te 
voorkomen;  

Het subsidiëren of inkopen van ondersteuning in 

het kader van de 3 Decentralisaties kenmerkt zich 

door: 

- een (inkoop)procedure waarbij de opdracht 
geformuleerd wordt in samenspraak met 
partijen; 

- bij inkoop: indien het juridisch kader om een 
aanbesteding vraagt, waar mogelijk primair 
gebruik te maken van de methode van 
bestuurlijk of maatschappelijk aanbesteden, 
dat wil zeggen de gemeente treedt in 

• Omdat we de uitvragen naar gesubsidieerde 
partijen en te contracteren partijen opnieuw 
en anders geformuleerd hebben, zullen we 
een herverkaveling tussen bestaande 
partijen en een verandering in het veld van 
partijen door de toetreding van nieuwe 
spelers zien;  

• We zien meer mogelijkheden voor 
cliëntsturing bij het leveren van 
ondersteuning in natura; 

• We doen meer ervaring op met prikkels die 
niet gericht zijn op productie, maar op 
prestaties en efficiëntie inzet van 
ondersteuning. 

• Door te sturen op integraliteit zullen we  
samenwerking tussen partijen én een 
bijdrage van partijen aan andere 
beleidsterreinen zien;  

• Door het doortrekken van huidig 
contractmanagement voor individuele 
voorzieningen WMO naar de nieuwe taken 
binnen het sociale domein, zijn we in staat 
om de gemaakte afspraken goed te kunnen 
monitoren en goed opdrachtgeverschap te 
kunnen voeren. 

 

• Nieuwe spelers zijn (soms) bestaande 
partijen geworden en er komen weer nieuwe 
spelers bij; 

• We ontwikkelen door op het gebied van 
cliëntsturing en prikkels die niet gericht zijn 
op productie, maar op prestaties en 
efficiëntie inzet van ondersteuning. 
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Thema  Fasering  

2015/2016 

 

2017/2018 

 

2019/2020 

overleg met alle geïnteresseerde partijen die 
voldoen aan bepaalde criteria, in een 
onderhandelingsproces bepalen gemeente 
en partijen de voorwaarden voor prijs en 
kwaliteit; 

Vanwege het voorkomen van frictiekosten zal er 
nog relatief weinig sprake zijn van een grote 
verschuiving tussen bestaande partijen en een 
verandering in het veld van partijen door de 
toetreding van nieuwe spelers. 

Reintegratie • We worden verantwoordelijk voor de re-
integratie en inkomen van herkeurde 
Wajongers; 

• De gemeente gaat een actieve 
samenwerking aan met het bedrijfsleven om 
de Sociaal-Akkoordbanen te realiseren; 

• Met een nieuw afwegingskader bepalen we 
welke voorzieningen we in zullen zetten voor 
welke doelgroepen 

• Door actieve samenwerking met het 
bedrijfsleven op het terrein van de Sociaal-
Akkoordbanen komen we niet toe aan 
discussies over het niet behalen van het 
quotum; 

• We stellen op basis van een tussenevaluatie 
het afwegingskader bij. 

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 

zie 2017/2018 

Sociale Werkvoorziening en 

arbeidsmatige dagbesteding 

• De instroom in WSW stopt, bij ongewijzigd 
beleid zal dit zorgen voor groot tekort. 

• De gemeente gaat experimenteren met de 
verbinding beschut werk en arbeidsmatige 
dagbesteding zowel in het SW-bedrijf als op 
wikniveau; 
 

• We stellen op basis van een tussenevaluatie 
onze inspanningen om het oplopende tekort 
als gevolg van de instroomstop WSW te 
beperken, bij. 

• Op basis van de experimenten met het 
verbinden van beschut werk en 
arbeidsmatige dagbesteding, bouwen we 
deze verbinding uit. Op deze manier geven 
we ook vorm aan nieuwe instrumenten voor 
de doelgroep die voorheen in WSW-beschut 
of de dagbesteding van AWBZ instroomde.    

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 

zie 2017/2018 

(niet arbeidsmatige) dagbesteding en 

participatie via vrijwilligerswerk 

• De gemeente verkent de mogelijkheden  van 
nieuwe vormen van participatie in de wijk in 
samenwerking met organisaties in de 
gemeente; 

• Er zijn plekken waar inwoners 
vrijwilligerswerk doen die bijdragen aan de 
sociale opgave. Het mes van de activiteiten 
snijdt aan twee kanten, die cliënt of 
werkzoekende kan zijn talenten ontwikkelen 
en met die talenten helpt hij/zij anderen.  

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 

zie 2017/2018 

Wmo collectief (welzijn) • Preventie en welzijn dragen bij aan het 
voorkomen van de vraag naar zware en/of 
langdurige ondersteuning; 

• De aansluiting tussen de bestaande 
welzijnsactiviteiten onderling en die met de 
AWBZ wordt verstevigd (en waar nodig 

• Oud Wmo en Oud AWBZ vormen steeds 
meer één nieuw geheel.  

 

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 
zie 2017/2018 
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Thema  Fasering  

2015/2016 

 

2017/2018 

 

2019/2020 

ontdubbeling); 

• De uitvraag richting gesubsidieerde 
instellingen verandert; 

• SGT en inwoners zijn belangrijke input voor 
de periodieke accentverschillen in de 
uitvraag naar uitvoerende instellingen. 

• Herprioritering van bestaande 
gesubsidieerde activiteiten op basis van de 
nieuwe sociale opgave. 

Wmo individuele voorzieningen • Doel en doelgroep Huishoudelijke hulp is 
herijkt; 

• Waar mogelijk individuele voorzieningen 
omvormen tot algemene voorzieningen. 

Een aantal individuele voorzieningen wordt (eerst) 

als algemene voorziening aangeboden. 

Vanwege het continue karakter van ontwikkeling: 
zie 2017/2018 

Jeugd Zie regionaal beleidsplan Hart voor de Jeugd Zie regionaal beleidsplan Hart voor de Jeugd Zie regionaal beleidsplan Hart voor de Jeugd 
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