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1. Inleiding 
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de transities in het Sociaal Domein. Deze transities 
hebben formeel per 1-1-2015 plaatsgevonden en gedurende 2015 hebben we veel energie besteed aan 
het in goede banen leiden van de veranderingen. Nu dit allemaal redelijk loopt, merken we dat we een 
nieuwe richting en doel nodig hebben voor de komende jaren. Waar willen we met elkaar naar toe en wat 
gaat onze agenda voor de komende tijd bepalen? 

2. Samenwerken aan verandering (‘de transformatie’) 
Om de doelen van het Sociaal Domein te bereiken is samenwerking tussen alle partijen binnen het Sociaal 
Domein noodzakelijk. Er is geen enkele partij die het alleen af kan. Gemeenten, zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars en de ‘nulde lijn’ (het voorveld) hebben elkaar nodig om de kwaliteit van de zorg en 
ondersteuning te verbeteren, efficiency te realiseren of als samenwerking wettelijk vereist is. Daarom is 
het initiatief genomen om gezamenlijk een transformatieagenda vorm te geven. Gezamenlijk geven we 
invulling aan de verbeterdoelen die we onszelf gesteld hebben, sturen we op de voortgang van de 
vastgestelde projecten en passen we de agenda aan als de situatie daarom vraagt. 
 
Deze transformatieagenda ademt wellicht nog niet de transformatie zoals wij die binnen het Sociaal 
Domein voor ons zien. Het is met nadruk een eerste stap. Een eerste stap om elkaar beter te leren 
kennen, om met elkaar vertrouwen op te bouwen en zo in goede samenwerking tot de gewenste 
verandering (transformatie) te komen. Door de werkgroep zijn de eerste stappen op deze weg gezet. We 
hebben elkaar beter leren kennen, waardoor we met elkaar een positieve sfeer hebben gecreëerd die het 
mogelijk maakt dat we nu verder met elkaar aan de slag kunnen gaan. En stapje voor stapje gaan we 
invulling geven aan de gewenste verandering binnen het Sociaal Domein: we stellen de burger centraal, 
proberen de zelfredzaamheid te vergroten en leveren de zorg en ondersteuning die nodig is om zo snel 
mogelijk weer zelfredzaam te worden. 
 
Deze transformatieagenda raakt ons allen: burgers, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar. 
Samen sturen we op de voortgang en ontwikkeling, sturen we bij waar nodig en vieren we successen waar 
mogelijk. Om dit goed in te kunnen vullen stellen we voor om 3-4 keer per jaar gemeenten, 
zorgaanbieders en zorgverzekeraar, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, bij elkaar te laten 
komen om de stand van zaken en de voortgang van de transformatieagenda met elkaar te delen. 
Bovendien delen we dan ervaringen met elkaar van waaruit we nieuwe initiatieven kunnen vormgeven 
om steeds beter invulling te geven aan de noodzakelijke verandering van het Sociaal Domein. 

3. Proces 
Tijdens het symposium op 4 februari 2016 waar zorgaanbieders en gemeenten in de AV bij elkaar kwamen 
op te spreken over de stand van zaken in het Sociaal Domein is een brede werkgroep gevormd (voor 
deelnemers zie hierboven). Deze werkgroep heeft in een aantal werksessies, op basis van een totale 
inventarisatie van alle zaken die binnen het Sociaal Domein lopen dan wel om een oplossing vragen, een 
aantal thema’s benoemd die met prioriteit moeten worden opgepakt. Vervolgens is verder gesproken 
over deze thema’s: wat willen we nu precies bereiken binnen deze thema’s en hoe gaan we dat doen? In 
dit document wordt het resultaat daarvan gepresenteerd. Het resultaat zal eerst op 12 mei 2016 worden 
besproken met dezelfde partijen die ook bij het symposium aanwezig waren. Vervolgens zal het ter 
besluitvorming worden voorgelegd aan diverse partijen en kunnen we daadwerkelijk starten. 
 
Het belang van dit proces is overigens niet alleen het opleveren van dit document, maar ook dat we als 
gelijkwaardige partners gezamenlijk de items hebben verkend, elkaars beweegredenen hebben 
doorgrond en vanuit een gezamenlijk doel en gevoel tot deze agenda zijn gekomen. Dit zijn essentiële 
stappen om tot succesvolle samenwerking te komen. Onze belangen zullen daarin niet altijd gelijk lopen, 
maar doordat we werken aan begrip voor elkaar en onderling vertrouwen kunnen die verschillen in 
belangen in de toekomst gemakkelijker worden overbrugd. 
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4. Doelstelling, kernwaarden en uitgangspunten 
 
Doelstelling sociaal domein 
De doelstelling zoals die eerder is vastgesteld voor het Sociaal Domein was: “Betere zorg tegen lagere 
kosten”. De werkgroepleden ervaren niet meer dat deze tekst helemaal past bij de huidige situatie en 
stellen en aangepaste doelstellingstekst voor:  
 

Passende zorg en ondersteuning tegen 
aanvaardbare kosten 

 
Kernwaarden voor samenwerking 
Voor goede samenwerking in het Sociaal Domein is het niet alleen nodig om heldere doelstellingen te 
hebben. Minstens zo belangrijk is met welke waarden we die samenwerking vormgeven. Het Sociaal 
Domein is een complex domein waarin we wel weten wat we willen, maar de weg daar naartoe is iets dat 
de partijen die hierbij een rol spelen met elkaar moeten ontdekken. En dat samen ontdekken betekent lef 
hebben, soms loslaten, maar vooral vertrouwen hebben in elkaar. Elkaar vertrouwen dat we allemaal 
werken voor de burger en die burger centraal stellen bij ons handelen. Dat we daarbij onze eigen 
belangen natuurlijk in de gaten houden, maar er ook voor zorgen dat ons handelen nooit ten koste zal 
gaan van de andere partijen. Dat betekent open zijn naar elkaar, elkaar vertellen wat we doen en met 
welke intenties we dat doen. Verder is het belangrijk dat we bij het verder vormgeven van onze 
samenwerking en de dienstverlening naar de burger streven naar eenvoud. De wereld, en zeker die 
binnen het Sociaal Domein, is al ingewikkeld genoeg. Laten we elkaar niet verliezen in bureaucratie, 
controle mechanismen en complexe processen, maar streven naar eenvoud in het belang van de burger. 
Steeds vragen we ons bij ons handelen af wat de burger er aan heeft. Kortom, onze samenwerking binnen 
het Sociaal Domein kenmerkt zich door: 
 

Vertrouwen, openheid en eenvoud 

 
Belangrijke uitgangspunten 
Bij het formuleren van de concrete doelstelling bij de belangrijke thema’s voor 2016 en de uitwerking 
daarvan hanteren we een aantal uitgangspunten: 

 De professional, vrijwilliger en de mantelzorgers staan aan het roer en zijn het best in staat om 
adequaat te handelen. We vertrouwen de burger met zijn/haar netwerk en de professional. 

 Bij het ontwikkeling van oplossingen en nieuwe vormen van ondersteuning zorgen we voor zo 
min mogelijk controlemechanismen en verantwoordingsstructuren. 

 Nieuwe oplossingen of dienstverleningsconcepten geven wij zo eenvoudig mogelijk vorm. 
Enerzijds om kosten te kunnen besparen, anderzijds om het voor betrokken professionals en 
burgers herkenbaar en werkbaar te houden. 

 Nieuwe oplossingen of dienstverleningsconcepten moeten de transformatie binnen het Sociaal 
Domein versterken en ondersteunen. 

 We streven naar maatwerk in het Sociaal Domein dat wordt vormgegeven binnen de Sociaal 
Teams, maar we streven ook naar zoveel mogelijk uniformiteit in de onderliggende processen en 
systemen voor beperking van kosten. 

5. Wat zijn de belangrijkste veranderthema’s? 
De werkgroep is begonnen met het inventariseren van alle lopende en gewenste 
verbeteringen/veranderingen die binnen het Sociaal Domein vormgegeven worden of vorm gegeven 
zouden moeten worden. Dit heeft geleid tot een groslijst van vele verbeteractiviteiten. Deze groslijst is 
vervolgens geclusterd naar een viertal belangrijke thema’s die duidelijk uit deze groslijst naar voren 
kwamen. Deze vier belangrijke thema’s zijn: 

1. Het verbeteren van het functioneren van de Sociaal Teams (en de overige toegangspoorten in 
het Sociaal Domein); 

2. Het versterken van de samenwerking binnen het Sociaal Domein; 
3. Het bevorderen van de integrale werkwijze binnen het Sociaal Domein; 
4. Het transformeren van de inkoop van input- naar resultaat gestuurd. 
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In onderstaande tabel staan alle genoemde verbeteractiviteiten genoemd die bij dit thema geclusterd zijn. 
 

 
 
Deze verbeteractiviteiten zijn vervolgens ook geplot in twee procesplaatjes. Een deel van de 
verbeteractiviteiten heeft namelijk betrekking op het primaire proces (daar waar de zorg daadwerkelijk 
aan een cliënt geleverd wordt) en een ander deel op het secundaire proces (activiteiten die nodig zijn om 
het primaire proces goed te laten functioneren maar geen direct verband hebben met het daadwerkelijk 
leveren van zorg). Deze processen zien er in hoofdlijn als volgt uit: 
 

 
 

 

Thema 1: verbeteren van het functioneren van het Sociaal Team Prestatieindicatoren

1.1 Het vergroten van de zelfredzaamheid van zorgvragers % ZRM omhoog

1.2 Zorgdragen voor preventief handelen (voorkomen dat situaties escaleren) Minder doorverwijzing naar 2e lijns zorg

1.3 Juiste vraagherkenning % juiste doorverwijzing (via klanttevredenheidsonderzoek)

1.4 Casusregie door ST voor multi-problem situaties % regie van begin tot eind (via klanttevredenheidsonderzoek)

Thema 2: versterken van de samenwerking binnen het Sociaal Domein Prestatieindicatoren

2.1 Duidelijke en eenvoudige werkafspraken tussen ST's en zorgaanbieders Afspraken opstellen en synchroniseren tussen ST's

2.2 Zorgdragen voor eenduidige triage in de ST's Vastleggen wijze van uniforme wijze van  triage door de ST's

2.3 Elkaars dienstverlening een werkwijze leren kennen Partijen kunnen elkaars dienstverlening benoemen

2.4 Eenduidigheid in gemeentelijke systemen Iedere gemeente hanteert hetzelfde systeem tbv vastlegging van de zorg

2.5 Uniformiteit en eenvoud van de verantwoording naar gemeenten Zorgaanbieders en gemeenten hanteren een uniforme wijze van verantwoording

2.6 Meer open en transparante samenwerking ?

Thema 3: het bevorderen van de integrale werkwijze binnen het Sociaal Domein Prestatieindicatoren

3.1 Integraal inzetten van zorg over de 3 zorgdomeinen % inzet van jeugdzorg en partipcatie via ST's

3.2 Vaststellen organisatiestructuur en sturingsprincipes ST's Ieder ST stelt haar organisatiestructuur en sturingsprincipes vast

Thema 4: het transformeren van inkoop van input- naar resultaatgestuurd Prestatieindicatoren

4.1 Inkoop niet op basis van input, maar op basis van resultaat vormgeven Inkoop via resultaatafspraken

4.2 Meer eenduidigheid in de aanbesteding Aanbestedingseisen van gemeenten worden zoveel mogelijk gesynchroniseerd

4.3 Implementeren vrijheid in keuze zorgaanbieder Onderdeel laten zijn van inkoop

sociaal
team

jeugd

wmo-
loket

avres

huis-
arts

wijk

sociaal
netwerk

Primair proces Sociaal Domein

probleemsituaties

Sociaal Team:
 1.1: Zelfredzaamheid vergroten
 1.2: Preventie: anticiperen op toekomstige

problemen
 1.4: Rol ST: regie/verantwoordelijkheid?
 2.2: Zorgvuldige triage + behandelplan
 3.2: Organisatiestructuur & sturingsprincipes

Toegang:
 1.3: Goede vraagherkenning
 2.3: Ken elkaars dienstverlening
 3.1: Integraliteit van benadering
 Wanneer wordt doorverwezen naar het ST?

ziekenhuis

2e lijns
zorgverleners

2e lijns zorgverleners:
 2.2: Zo snel mogelijk afschalen
 2.3: Ken elkaars dienstverlening

Algemeen:
 2.1: Duidelijke en eenduidige werkafspraken

(hoe werkt het model?)

1e lijns
zorgverleners

Gemeente
(wmo)

zorg
aanbieders

Secundair proces Sociaal Domein

 2.4: Eenduidigheid in systemen bij gemeenten (stap 1: uniforme formats)
 2.5: Uniformiteit en eenvoud in verantwoording
 3.1: Integraliteit: afstemming van budgetten
 4.1: Resultaat gericht inkopen
 4.2: Eenduidigheid in de aanbesteding
 4.3: Keuzevrijheid zorgaanbieders

Cultuur:
 Open en transparant
 Verantwoordelijkheid nemen door professionals

zorg
verzekeraar
(zvw en wlz)

jeugd

inkoop

inkoop

inkoop
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6. Welke veranderprojecten hebben we gekozen? 
Vervolgens hebben we de werkgroepleden gevraagd om ieder voor zich een “pitch” te maken waarin ze 
de voor hen drie belangrijkste veranderdoelen konden presenteren en anderen van het belang daarvan 
konden overtuigen. Naar aanleiding daarvan zijn goede gesprekken gevoerd over wat we dan precies 
zouden willen bereiken en wie daarbij betrokken zouden moeten worden.  En vervolgens hebben we met 
elkaar drie veranderprojecten gedefinieerd: 
 
Project 1: Versterken van de samenwerking in het Sociaal Domein 

 We gaan dezelfde taal spreken; 
 We kennen elkaars rol, aanbod, werkwijze en doelgroep; 
 Duidelijke kaders rondom de intake van nieuwe cliënten; 
 Duidelijkheid omtrent “eigenaarschap” van een cliënt; 
 We meten de klantervaring gezamenlijk en op 1 manier. 

 
Project 2: Bevorderen van integraliteit in financiering en zorg 

 Onze inwoners hebben geen last van “schotten” in beleid en financiering; de zorgvraag staat 
centraal; 

 Doeltreffende ondersteuning onafhankelijk van de financiële bron; 
 Samenwerken zonder overmatige administratieve belasting. 

 
Project 3: Resultaatgerichte inkoop en eenduidige verantwoording 

 Er is een beperkt aantal zorgarrangementen op maat die worden gebruikt/ingevuld door de 
zorgaanbieders en de sociaal teams c.q. Wmo-loketten ( gemeenten); 

 Gelijke arrangementsprijzen voor alle zorgaanbieders in plaats van P*Q; 
 We sturen op resultaat in plaats van input. 

 
Project 1 heeft vooral betrekking op het primaire proces en moet ervoor zorgen dat de samenwerking 
tussen de partners beter gaat verlopen door elkaar te leren kennen en belangrijke zaken af te stemmen. 
Project 2 en 3 richten zich vooral op het secundaire proces, namelijk het integraler kunnen aanbieden van 
zorg door ontschotting en het op meer resultaatgerichte wijze inkopen en verantwoorden van zorg. 
Vervolgens hebben de trekkers van deze projecten (zie bijlage 1, 2 en 3) gewerkt aan plannen van aanpak 
om deze projecten concreter vorm te geven. Na presentatie en goedkeuring van deze 
transformatieagenda zullen middelen vrijgemaakt moeten worden door de deelnemende partijen om tot 
verdere concretisering en uitvoering over te kunnen gaan. Deze afspraken worden na 12 mei gemaakt. 

7. Lopende inhoudelijke activiteiten 
Binnen het Sociaal Domein lopen op dit moment veel inhoudelijke activiteiten. We hebben geprobeerd 
om deze activiteiten inzichtelijk te maken: wat is het doel, wie doen er mee, etc. In onderstaande tabel 
staan deze projecten en activiteiten per onderdeel (Wmo, jeugd, participatie) weergegeven. Op dit 
moment volstaan we met de weergave van de inventarisatie. Een volgende stap is om te bepalen in 
hoeverre deze activiteiten nog steeds bijdragen aan onze doelstellingen en in lijn zijn met onze 
prioriteiten. 
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In bijlage 4 staan al deze projecten en activiteiten met meer detail weergegeven. 
 
Naast bovenstaande projecten werken de AV-gemeenten op een aantal terreinen samen met 
zorgverzekeraar VGZ (waaronder het zorgkantoor). Het betreft de volgende onderwerpen: 
 
Ondersteuning kwetsbare ouderen 
Gezamenlijk werken gemeenten, VGZ en Drechtzorg en individuele zorgaanbieders samen om ervoor te 
zorgen dat kwetsbare ouderen de nodige zorg en ondersteuning krijgen waarmee zij ook daadwerkelijk in 
staat worden gesteld om langer zelfstandig te (blijven) wonen. 
 
Langer zelfstandig wonen 
Mensen willen en moeten langer zelfstandig in de wijk blijven wonen. Dit houdt in dat dit gefaciliteerd 
moet worden in de vorm van fysieke mogelijkheden en het bieden van zorg en welzijn. Gemeenten en 
VGZ werken in dit kader samen met corporaties en zorg/welzijnsaanbieders. 
 
Positieve gezondheid voor mensen met GGZ problematiek 
Afgelopen jaren is de GGZ gemedicaliseerd. Het herstel van patiënten wordt vooralsnog vooral vanuit zorg 
bekeken, maar in deze regio willen we het concept van Positieve Gezondheid omarmen. Dit is een nieuwe 
blik op gezondheid: in dit concept wordt de kracht van mensen benadrukt en de focus ligt minder op 
(afwezigheid) van ziekte. Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie en zingeving 
in plaats van alleen een focus op ziekte. 

8. In welke mate werken we samen? 
Samenwerken kan op verschillende niveaus plaatsvinden. In toenemende mate van intensiteit kunnen we 
volgende niveaus onderscheiden: 

 Kennisdelen: gemeenten delen kennis en ervaring om van elkaar te leren en de beste aanpak te 
kiezen; 

 Beleid afstemmen: gemeenten besluiten ook om gezamenlijk beleid te ontwikkelen en voeren dit 
vervolgens zelf uit. Hierdoor wordt beleidscapaciteit efficiënt ingezet. 

 Samen uitvoering: gemeenten ontwikkelen niet alleen gezamenlijk beleid maar voeren dat ook 
gezamenlijk uit. Hierdoor wordt zowel beleidscapaciteit als uitvoeringscapaciteit efficiënt ingezet, 

 
Uiteraard is het ook zo dat bij toenemende intensiteit van samenwerking de lokale vrijheden worden 
beperkt. Samen doen betekent ook naar elkaar toe bewegen om tot gezamenlijk beleid en/of uitvoering 
te kunnen komen. 
 
 
 
Samenwerken in het primaire proces (dicht bij de inwoner) 

WMO JEUGD PARTICIPATIE 

nr naam doel nr naam doel nr naam doel 

1.1 Thermometer transities 2.2, 2.4, 

4.1, 4.2 

2.1 Kamers met kansen 1.1, 1,2 3.1 Inkomensondersteuning 1.1., 3.1 

1.2 Mantelzorger in beeld 1.1, 1.2 2.2 Opvoedbureau 1.1, 1.3 3.2 Re-integratie 1.1., 3.1 

1.3 Molenhopper 1.1 2.3 Home start 1.1 3.3 Participatie 1.1., 3.1 

1.4 Cliëntervaringsonderz. Wmo 1.3, 2.2 2.4 Huisartsen in de jeugdzorg 1.3 3.4 Schulddienstverlening 1.1., 3.1 

1.5 Aanbest. Huish. Onderst. 1.2, 4.1    3.5 Educatie 1.1., 3.1 

1.6 Aanbesteding Maatwerk 4.1    3.6 Lokale aanhechting 3.1 

1.7 Langer zelfstandig thuiswonen     3.7 Deelname in sociaal team 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 3.1 

1.8  Ketenzorg dementie 1.1, 2.2       

1.9 Toezicht WMO        

1.10 Dementievriendelijke  gem. 1.1       

1.11 Redelijke afstand tot zorg 1.1       

1.12 Vertrouwenspersoon WMO        

1.13  CEO 1.2       

1.14 Implementatie SROI div.       

1.15 Ken elkaar 2.3       

1.16 Positieve gezondheid (GGZ) 1.1       

1.17 Respijtzorg (relatie met 1.2) 1.1       
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Belangrijk is het uitgangspunt dat we maatwerk aan inwoners kunnen bieden op het gebied van zorg. We 
zoeken naar de beste manier om de betreffende inwoner zo goed mogelijk te ondersteunen en zo snel 
mogelijk weer zelfredzaam te maken. Het is daarom belangrijk om bij het leveren van die zorg flexibel te 
kunnen zijn en te kunnen bieden wat die situatie nodig heeft. Dat vraagt om vrijheid voor gemeenten en 
lokale zorgaanbieders om dat te kunnen doen wat lokaal nodig is. Toch is het, ook binnen het primaire 
proces, van belang om goede afstemming met elkaar te vinden. Wat is ieders rol, wat kan elke partij 
bieden, hoe zorgen we ervoor dat de triage eenduidig kan worden vormgegeven om het vervolgproces te 
vereenvoudigen/versnellen, hoe stemmen we onderling af, etc. Het is belangrijk om hierin goede 
afspraken te maken die enerzijds ruimte geven voor maatwerk en anderzijds zorgen voor een goed 
werkend zorgsysteem voor de inwoner. Het gaat hier dus enerzijds om kennis met elkaar te delen en van 
elkaar te leren en anderzijds om beleid waar nodig goed op elkaar af te stemmen. 
 
Samenwerken in het secundaire proces (ondersteunend aan de zorgverlening) 
Het is voor alle partijen in het Sociaal Domein van belang dat de secundaire processen zoals inkoop, 
aanbesteding, facturering, verantwoording, etc. gezamenlijk worden vormgegeven. Voor zorgaanbieders 
is het prettig als de wijze waarop zij verantwoording afleggen aan gemeenten niet per gemeente 
verschillend is, want dat leidt tot hoge administratieve lasten. Ook is het prettig als 
aanbestedingstrajecten op gelijke wijze wordt vormgegeven, zodat niet steeds opnieuw het wiel hoeft te 
worden uitgevonden. Voor gemeenten is het belangrijk dat zij niet allemaal zelf hoeven uit te vinden hoe 
deze processen het beste kunnen worden ingericht maar gebruik maken van elkaars expertise. Kortom, 
binnen de secundaire processen is het belangrijk om beleid en waar mogelijk uitvoering zoveel mogelijk 
gezamenlijk vorm te geven. 
 
Bij de verdere vormgeving van het Sociaal Domein zullen we ons steeds afvragen of en in welke mate we 
aspecten binnen het Sociaal Domein met elkaar willen vormgeven. We hebben in ieder geval met elkaar 
vastgesteld dat we kennisdeling heel belangrijk vinden. Per nieuw te starten project/activiteiten zullen we 
vervolgens steeds kijken of we beleidsmatige afstemming met elkaar willen doen en of we de uitvoering 
gezamenlijk willen doen. Daarbij heeft iedere partij de vrijheid om daarin een zelfstandige keuze te 
maken; we hoeven het niet allemaal met elkaar te doen en ook andere partijen binnen of buiten de AV 
kunnen meedoen. Succesvolle samenwerking wordt bereikt vanuit gedeelde inhoudelijke belangen, niet 
vanuit bestuurlijke grenzen. We noemen dat “grenzeloos samenwerken”. 

9. Conclusies en vervolg 
Belangrijkste doelstelling van de werkgroep was om beter zicht te krijgen op de gezamenlijke doelstelling 
en verbeterprioriteiten in het Sociaal Domein. De sessies van de werkgroep hebben, naast de inhoudelijke 
resultaten zoals hierboven gepresenteerd, ook opgeleverd dat we echt met elkaar in gesprek zijn geraakt 
en elkaar beter hebben leren kennen waardoor het onderlinge vertrouwen is gegroeid. Dit vertrouwen is 
een belangrijke basis om gezamenlijk de schouders onder het Sociaal Domein te zetten. 
 
Na de presentatie van deze concept transformatieagenda op 12 mei a.s. zal afstemming volgen met de 
verschillende achterbannen. 
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Bijlage 1: Versterken van de samenwerking in het Sociaal Domein (PvA) 
Trekkers: Ellis van den Berg (Syndion), Inez van Milt (Yulius), Elisabeth van Leeuwen (Giessenlanden) 

 

AANLEIDING 

1. Werkwijze van de sociale wijkteams zijn niet altijd bekend bij aanbieders. 
2. Werkwijze SWT’s zijn verschillend; dat levert enerzijds onduidelijkheid op bij gezamenlijke/overdracht van cliënten. 

Anderzijds levert het onduidelijkheid op bij de zorgaanbieders.  
3. Het zorgaanbod en het aanmeldproces van aanbieders is nog onvoldoende bekend bij de SWT’s en Huisartsen. 
4. Het moment van opschalen naar aanbieder en afschalen naar SWT is onduidelijk (per SWT). 

DOEL 

1. Werkwijze is helder en afgestemd; men weet onderling wat men van elkaar kan verwachten:  
a. SWT’s en zorgaanbieders 
b. SWT’s onderling (NB de loketten hierbij niet vergeten!) 

2. Lokale kleuring is daarbij noodzakelijk/logisch. 
3. Op basis van samenwerking komen we tot een beter passend en goed kwalitatief aanbod in de regio. 

RESULTAAT 

1. Er is  eenduidigheid in taal (bijv. behandelplan, ondersteuningsplan, ontwikkelingsplan) 
2. Er is bekendheid met elkaars rol in de keten, het zorgaanbod, de werkwijze en de doelgroep. (“samen optrekken”  

wordt hierbij benoemd: SWT en aanbieder moeten elkaar zo kennen dat zij in staat zijn om een aanvulling op elkaar te 
zijn) 

3. Het is helder wat er nodig is rondom het aanmelden van een cliënt/danwel het kunnen oppakken van een cliëntvraag.   
4. Het eigenaarschap rondom een casus is goed belegd; regievoering is afgestemd in onderling overleg met een zgn. 

warme overdracht. 
5. Er is gekozen voor 1 systeem om de klantervaring te meten (naar landelijk voorbeeld) 
6. Fouten, calamiteiten en onvolkomenheden worden gezamenlijk besproken en leiden tot adequate opvolging. (NB 

relatie met prioriteit integraliteit in wetgeving/financiering!) 

STAPPENPLAN 

1. Evaluatiebijeenkomst SWT’s/loketten: hoe is de werkwijze het afgelopen jaar veranderd? Wat kunnen we leren van 
elkaar? Zijn er mogelijkheden/noodzakelijkheden om tot meer uniformiteit te komen?  

2. NB. Meer uniformiteit is een bestuurlijk vraagstuk! 
3. Beschrijving van de werkwijze per loket/SWT: 
4. met o.a. de volgende elementen: 

a. Hoe zien we regievoering? 
b. Procedure rondom aanmelden/op en afschalen 
c. Wie onderhoudt contact met voorveld, vrijwilligers, mantelzorgers? 
d. Vorm van samenwerking met de sociale dienst 
e. Verschillen werkwijze jeugd en volwassenen 
f. etc 

5. Het bepalen van de definitie van regievoering. Onderscheid aanbrengen tussen regie op het traject en regie op de 
uitvoering. 

6. Samenhang zoeken en aanbrengen met het project Mantelzorgondersteuning in de regio. Past deze in dit 
stappenplan? Wat willen we hier precies mee op deze plek? Ook lokale verschillen in aanpak. 

7. Onderzoeken hoe eea geregeld is binnen andere regio’s, niet het wiel opnieuw uitvinden 
(ervaringsmeting/ondersteuningsplan/inzet ZRM). 

WIE HEBBEN WE DAARBIJ NODIG? 

Gemeenten, Sociaal Teams, alle overige loketten, zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordiging 

PLANNING 

Bestuurlijk commitment over de uitkomsten: 3
e
/4

e
 kwartaal 2016 
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Bijlage 2: Bevorderen van integraliteit in financiering en zorg (PvA) 
Trekkers: Arie Keppel (Leerdam), Bert Hoeven (Avres), Jan Peter van Zoelen (Molenwaard), Robert de Bruin (Leger des 
Heils), Monique Bouter (Present voor U) 

 

AANLEIDING 

Doel van de decentralisaties is onder meer om meer integraal vanuit de cliënt te bekijken wat er aan hulp en ondersteuning 
nodig is en daarbij niet belemmerd te worden door gescheiden budgetten en zorgaanbieders. We stellen vanuit de cliënt 
een behandelplan op en bekijken daarna hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit gefinancierd kan worden. Er moet dus meer 
afstemming komen tussen de verschillende budgethouders en zorgaanbieders. Cliënten worden niet steeds doorverwezen 
maar ervaren adequate zorg door zorgverleners die verantwoordelijkheid willen en durven nemen. Uiteindelijk willen we 
natuurlijk bereiken dat inwoners kunnen participeren in de maatschappij en steeds meer zelfredzaam worden. 

DOEL 

Hoofddoel: meer participatie en zelfredzaamheid 
1. Onze inwoners hebben geen last van financiële schotten: inwoners ervaren een goede en adequate dienstverlening. 

Redenerend vanuit de inwoner, zonder “pamperend effect”.  
2. De cliënt staat centraal. Uitgangspunt: zo lang en intensief als nodig, maar niet langer dan dat. 
3. Effectief ondersteuningsplan: we willen dat de ondersteuning doeltreffend en efficiënt wordt ingezet, onafhankelijk 

van de financiële bron (“out-of-the-box”). 
4. Vertrouwen in de professional en vrijwilligers: samenwerken tussen verschillende partijen binnen casussen is heel 

goed en belangrijk, zonder veel administratieve lasten en verantwoording. 
5. Scope: alle partijen binnen het Sociale Domein. 

RESULTAAT 

Wat we willen bereiken is dat met de inwoner en zijn omgeving een effectief plan wordt uitgevoerd gericht op meer 
zelfredzaamheid en participatie, zonder dat er hinder ontstaat door schotten in financiering en regelgeving. 
 
1. Pilot vrije beslisruimte Sociaal Team: op basis van minimaal 5 – maximaal 10 complexe situaties en integrale plannen 

(met alle betrokken leefgebieden) beslist (coördinator) Sociaal Team over inzet ondersteuning en middelen. 
2. Pilot integraal voortraject: op basis van een integraal proces en beoordelingsmodel wordt er een na een test- en 

trainingstraject een compleet ontwikkelplan opgesteld met resultaten, instrumenten en middelen wat de basis vormt 
voor besluitvorming. 

3. Resultaatgerichte aanbesteding met mogelijkheid voor vrije ruimte ST en integraal voortraject: zie werkgroep 
Resultaatgerichte inkoop en eenduidige verantwoording. 

STAPPENPLAN 

Pilot 1: Vrije beslisruimte: Sociaal Team Giessenlanden 
1. Opstellen beknopt pilotplan met randvoorwaarden, doelen, monitoring, en commitment betrokken deelnemers 
2.  Format effectief en integraal ontwikkel- en ondersteuningsplan obv ZRM + Participatieladder 
3.  Start pilot zo spoedig mogelijk na 1 juni 
Pilot 2: Integraal voortraject: Molenwaard 
1. Opstellen beknopt pilotplan met doelgroepbepaling, randvoorwaarden, doelen, monitoring, financiën en 

commitment deelnemende partijen 
2. Opstellen proces en modelplan voortraject 
3. Start zo spoedig mogelijk na 1 juni 

WIE HEBBEN WE DAARBIJ NODIG? 

In eerste instantie gaat het vooral om zorgaanbieders, cliëntenraden, gemeenten, AVRES, (coördinatoren) betrokken 
Sociaal Teams en overige toegangen. Het zorgkantoor en het ministerie zijn wat meer op afstand betrokken. 

WAT HEBBEN WE DAARBIJ NODIG? 

Creativiteit, lef en risico durven nemen, handelingsvrijheid, doorzettingsmacht, ruimte in de regelgeving zoeken of 
maken, vrije budgetruimte, noodfonds voor tijdelijke oplossingen, kennis, kunde, capaciteit, en tijd aan de voorkant voor 
onderbouwde diagnose/triage, financiën voor opzetten en uitvoering pilots, goed doordacht ontwikkelplan, financiering 
op basis van resultaten/effecten. 
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Bijlage 3: Resultaatgerichte inkoop en eenduidige verantwoording (PvA) 
Trekkers: Piet Vat (Molenwaard), Martien Vromans (IBMN), Klaas Leenman (controller Syndion) 
 

AANLEIDING 

1. Van transitie naar transformatie  stimulering waaronder afschalen naar algemene voorzieningen 
2. Aflopende sideletters 
3. Gebruik maken van kennis in de markt 

DOEL 

1. Meer vraaggericht werken, ruimte geven aan zorgaanbieder, lokaal/regionaal, om op cliëntvraag in te spelen  
Haalbaar, duurzaam en realistisch 

2. Minder administratieve lasten 
3. Resultaat of Outcome 

RESULTAAT 

1. Arrangementen op maat te gebruiken/invullen door zorgaanbieders en de sociale teams 
2. Gelijke arrangementsprijzen voor alle zorgaanbieders i.p.v. uurtarieven, 
3. Outcome gestuurde aanpak (arrangementen) 

STAPPENPLAN 

1. Bestuurlijke keuzen / inkoopstrategie 
2. Arrangementen samenstellen 
3. Contractering 

WIE HEBBEN WE DAARBIJ NODIG? 

1. Bestuurders van AV regio, pfo 
2. Inkoopteam, zorgaanbieders en wijkteams (afgevaardigden) 
3. Inkoopteam / Zorgaanbieders / Bestuurders 

WAT HEBBEN WE DAARBIJ NODIG? 

1. Concepten / voorbeelden / reactie van zorgaanbieders 
2. Commitment voor regioaanpak  
3. Monitoringsinstrumenten 

PLANNING 

1. Bestuurlijk keuzes 12 mei 2016 concept 26 mei definitief, colleges  
2. Vaststellen arrangementen en tarieven mei 2015 
3. Start contracteren 8 juni, sluiting inschrijvingen 28 september 2016 

COMMUNICATIE 

1. Nieuwsbrieven 
2. Digitaal portal (ABK en gemeentelijke website) 
3. Inzet afdeling Communicatie 
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Bijlage 4: Activiteiten Sociaal Domein 
Bruin/rood: WMO; Groen: Jeugd; Oranje: algemeen 

 

Naam: Mantelzorger in beeld 

Doel betere ondersteuning van mantelzorgers (het programma is toch niet het doel?) 

Bijdrage aan subdoel 1.1, 1.2 

Ons belang Door  meer inzet van mantelzorgers kan  de zorgvrager langer zelfstandig functioneren en 
participeren 
Door  meer inzet van mantelzorgers worden zorgkosten gedrukt. 

resultaat Programma ontwikkelen om mantelzorgers beter te ondersteunen 

Trekker Regio AV 

Financiën Gemeenten (deelname muv HG)  

Proces/planning April voorstel vervolg 

Stand van zaken Er is een inventarisatie geweest van de punten waar mantelzorgers tegen aanlopen. Dit is in 
brede bijeenkomst besproken. Er wordt nu een voorstel gemaakt waardoor zorgvragers en 
mantelzorgers beter ondersteund worden.  

Lokaal/regionaal Regionaal inventarisatie/ Voorstel zal verder ingaan op regionaal / lokaal 

Bijzonderheden Gemeente HG is geen deelnemer. Gemeente wil voortgaan op de huidige lokale invulling van het 
mantelzorgprogramma 

 

Naam: Molenhopper 

Doel Bevorderen mobiliteit van mensen met een handicap door vervoer te bieden van deur tot deur 
reizen tegen openbaar vervoer tarief 

Bijdrage aan subdoel 1.1 

Ons belang Mobiliteit bevordering, leefbaarheid van kernen 

Trekker Molenhopper CV 

Financiën Worden gedekt door deelnemende gemeenten 

Proces/planning doorlopend 

Stand van zaken 2016 nieuwe aanbesteding 

Lokaal/regionaal regionaal 

Bijzonderheden Bij voorbereiding moet vervoer voor andere doelgroepen betrokken worden: zoals 
leerlingenvervoer, vervoer SW en vervoer naar dagbesteding. Beoordeeld moet worden over 
samenvoeging van doelgroepen en combinatie van vervoer mogelijk en haalbaar is.  

 

Naam: Vondelingenkamer 

Doel Voorkomen van mishandeling/ verwaarlozing van kinderen. 
Hier kunnen pasgeboren baby’s anoniem achtergelaten worden 

Bijdrage aan subdoel 1.2 

Ons belang Beperken schrijnende situaties 

Trekker  

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden jeugd 

 

Naam: Huizen van de waard en soort gelijke initiatieven 

Doel Stimuleren sociaal contact en sociale netwerken 

Bijdrage aan subdoel 1.1, 1.2 

Ons belang Leefbaarheid, kwaliteit voor inwoners,  verstevigen soc. Netwerken om zorgkosten te 
voorkomen 

Trekker gemeenten 

Naam: Thermometer transities 

Doel Inzicht in effecten die zorgaanbieder merken van de Wmo en Jeugd 

Bijdrage aan subdoel 2.2, 2.4, 4.1, 4.2 

Ons belang Door inzicht kunnen we samenwerking en afstemming van zorg en ondersteuning verbeteren 

Trekker Drechtzorg 

Financiën Drechtzorg  financiert 

Proces/planning Jaarlijks enquête. 2016 enquête voor de zomer. Resultaten na de zomer. 

Stand van zaken Zijn nu twee enquêtes geweest. Eerste nulmeting tweede na 1 jaar. 

Lokaal/regionaal Regionaal (ism Drechtsteden) 

Bijzonderheden Resultaten van thermometer in regio bespreken en zo nodig  verbeterpunten formuleren 
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Financiën gemeentelijk 

Proces/planning  

Stand van zaken Zijn reeds opgezet en lopen 

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden Er is een uitrol van onderzoek naar dagbesteding (navraag bij Marjolein) 

 

Naam: Cliëntervaringsonderzoek Wmo 

Doel Inzicht krijgen  hoe cliënten de (effecten van) zorg ervaren.  Onderwerpen bij dit onderzoek: 
contact, bejegening, proces, de kwaliteit van de ondersteuning en d e effecten van de  
ondersteuning.  

Bijdrage aan subdoel 1.3, 2.2 

Ons belang Inzicht krijgen in en lering trekken uit de resultaten 

Trekker Regio AV 

Financiën €4.000 per gemeente (totaal €24.000) 

Proces/planning Mei/ juni onderzoek 
Juni aanlevering (evt. 3e kwartaal) 

Stand van zaken Ligt ter besluitvorming voor 

Lokaal/regionaal Regionaal (efficiëntie opdrachtverlening lokaal uitzetten ) 

Bijzonderheden Verplicht binnen WMO.  Bij een volgend klantervaringsonderzoek mogelijkheid bezien om dit 
samen met de zorgaanbieders te houden (één uitvraag per cliënt).  

 

Naam: Kamers met kansen 

Doel  integreert wonen, leren, werken en coaching en is bedoeld voor jongvolwassenen die 
ondersteuning willen bij huisvesting, school, werk en persoonlijk functioneren, die zelf hun 
verantwoordelijkheid willen (leren) nemen en hierbij tijdelijk een steun in de rug nodig hebben. 

Bijdrage aan subdoel 1.1 en  1.2 

Ons belang Jongeren worden begeleid zodat ze zelfstandig verder kunnen. Dit voorkomt 2e lijns zorgvraag 

Trekker Regio Jeugd 

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden jeugd 

 

Naam: Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning 

Doel Doorzetting huishoudelijke hulp voor 2017 en voorbereiden op jaren erna 

Bijdrage aan subdoel 1.2 en 4.1 

Ons belang Continuïteit in dienstverlening, tijd om ons goed voor te bereiden op komende jaren. 

Trekker Regio (gezamenlijke gemeenten) 

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden  

 

Naam: Aanbesteding maatwerk begeleiding  

Doel Bieden van (maatwerk-)  begeleiding van inwoners zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven 
functioneren en zelfredzaam blijven.   

Bijdrage aan subdoel 4.1 

Ons belang Continuiteit van dienstverlening 

Trekker Regio (gezamenlijke gemeenten) 

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal Regionale voorbereiding, lokale complementatie 

Bijzonderheden Met de begeleiding moet met de inwoner een bepaald resultaat / effect worden behaald. 

 

Naam: Vertrouwenspersoon toezicht houder 

Doel Geven van informatie aan burgers en begeleiding bij klachten 

Bijdrage aan subdoel 1.3 , 2.2 ,  

Ons belang Goede zorg voor inwoners 

Trekker  

Financiën  
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Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden Evaluatie vindt op dit moment plaats 

 

Naam: Huisarts in de jeugdzorg/jeugdmodule 

Doel  

Bijdrage aan subdoel 1.3 

Ons belang  

Trekker  

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden jeugd 

 

Naam: Implementatie SROI 

Doel Maatschappelijke betrokkenheid van de zorgaanbieders verhogen 

Bijdrage aan subdoel  

Ons belang Zie doel 

Trekker Regio 

Financiën ntb 

Proces/planning ntb 

Stand van zaken Voorstel gedaan door werkgroep inkoop. Nu bespreken met Marjon, Koos, Iemke 

Lokaal/regionaal Regionaal 

Bijzonderheden  

 

Naam: Opvoedbureau 

Doel Ondersteuning van ouders bij de opvoeding 

Bijdrage aan subdoel 1,1 en  1.3 

Ons belang  

Trekker  

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden jeugd 

 

Naam: Home Start 

Doel Voorkomen van ernstige opvoedproblemen en het vergoten van de zelfredzaamheid en sociale 
netwerken van ouders met kinderen tot 6 jaar. 

Bijdrage aan subdoel 1.1 

Ons belang  

Trekker Humanitas 

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden jeugd 

 

Naam: Langer zelfstandig thuis wonen 

Doel (Fysiek) Mogelijk maken voor ouderen om in de woningen kunnen blijven wonen 

Bijdrage aan subdoel 1.1 

Ons belang Woongenot mensen, zoveel mogelijk hergebruik van bestaande woningvoorraad  

Trekker Regio (Wonen) 

Financiën / 

Proces/planning Eerste kwartaal tolkit voor sociale woningbouw, daarna uitrollen 

Stand van zaken Ligt nu bij corporaties.  

Lokaal/regionaal regionaal 

Bijzonderheden vertraging 
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Naam: Ketenzorg dementie 

Doel bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in de dementiezorg, uitgaande van de 
behoefte en het belang van de cliënt. Hierbij gaat het o.a. om het optimaliseren en afstemmen 
van diagnostiek, behandeling, begeleiding en informatieverstrekking van cliënten met dementie. 

Bijdrage aan subdoel 1.1, 2.2 

Ons belang Zo lang mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen 

Trekker Drechtzorg 

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden  

 

Naam: Aanpak kwetsbare inwoners 

Doel Sneller, beter  en efficiënter zorgverlening aan kwetsbare inwoners 

Bijdrage aan subdoel 1.3, 2.3, 3.1, 2.2 

Ons belang  

Trekker Drechtzorg 

Financiën ntb 

Proces/planning  

Stand van zaken Eerste onderzoek verricht. Hierop reageren en samen projectopzet maken 

Lokaal/regionaal Regionaal en lokaal nader te bepalen in projectbrief 

Bijzonderheden  

 

Naam: Ken elkaar 

Doel Gemeenten zijn goed op de hoogte van de dienstverlening van zorgaanbieders.  Gemeenten 
kunnen met vragen/knelpunten/behoefte aan expertise snel schakelen met aanbieders. Doel: 
sociale (wijk) teams in de AV hebben per aanbieder een directe ingang om vrijblijvend casuistiek 
voor te leggen. 

Bijdrage aan subdoel  

Ons belang Verbeteren samenwerking en triage 

Trekker Werkgroep gemeenten en zorgaanbieders 

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden Pieter Nuij (coördinator sociaal team) gemeente Zederik was trekker. Wie is opvolger? 

 

Naam: Gemeenschappelijke monitor sociaal domein 

Doel  

Bijdrage aan subdoel  

Ons belang  

Trekker  

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden  

 

Naam: Toezicht WMO 

Doel Doel is: zorgen voor maatschappelijke ondersteuning als ook de kwaliteit en de continuïteit van 
de voorzieningen.  

Bijdrage aan subdoel  

Ons belang Continuïteit  en kwaliteit van de gecontracteerde ondersteuning  

resultaat Toezicht op veiligheid van de maatregelen voor de WMO 
 

Trekker gemeenten 

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden  
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Naam: Vertrouwenspersoon WMO 

Doel op individueel niveau oplossingen aandragen in geval van onvrede bij cliënten over de 
procesgang of bejegening in het kader van de Wmo. 

Bijdrage aan subdoel  

Ons belang Kwalitatief goede ondersteuning van inwoners,  voorkomen van onvrede of bezwaren. 

Trekker Gemeenten 

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden  

 

Naam: Redelijke afstand tot zorg 

Doel Bepalen wat een redelijke afstand is tot zorg binnen de WLZ 

Bijdrage aan subdoel 1.1 

Ons belang Ervoor zorgen dat zorg bereikbaar blijft voor mensen in de wijken  

Trekker VGZ 

Financiën / 

Proces/planning Loopt in maart / april 

Stand van zaken Voorstel van VGZ, dan bespreken in 2 sessies 

Lokaal/regionaal regionaal 

Bijzonderheden Wachten op VGZ 

 

Naam: Dementievriendelijke gemeenten 

Doel In een dementievriendelijke samenleving kunnen mensen met dementie langer blijven meedoen 

Bijdrage aan subdoel 1.1 

Ons belang Mensen langer in de wijk, besparing kosten zorg 

Trekker gemeenten 

Financiën gemeenten 

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden  

 

Naam: Respijtzorg 

Doel Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te 
dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden 

Bijdrage aan subdoel 1.1 

Ons belang  

Trekker  

Financiën  

Proces/planning  

Stand van zaken  

Lokaal/regionaal  

Bijzonderheden  

 

Naam: Positieve gezondheid ( met GGZ problematiek) 

Doel Uitgaan van eigen kracht van mensen  

Bijdrage aan subdoel 1.1 

Belang zorgvrager  

Ons belang Kostenvermindering  

Trekker Drechtzorg  

Partners Drechtzorg, VGZ, Regio AV en Regio Drechsteden 

Financiën Nvt. 

Proces/planning Ntb 

Stand van zaken Ntb 

Lokaal/regionaal Regionaal samen met Drechtsteden 

Bijzonderheden Is nieuwe blik op gezondheid: in dit concept wordt de kracht van mensen benadrukt en de focus 
ligt minder op (afwezigheid) van ziekte. Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en 
participatie in plaats van alleen somatiek of psychische zin.  

 


