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Waar gaan we het over hebben?

� Over wie hebben we het eigenlijk?

� Wat zijn de veranderopgaven?

� Zitten we op koers?

� Hoe houden we koers?



Over wie hebben we het eigenlijk?

Wat zijn de veranderopgaven ? 

Van Naar

Langs elkaar heen werken Samenwerken, nieuwe verbanden

Overnemen, afhankelijkheid

Wat kunnen mensen niet

We praten over

Overheid en professionals verantwoordelijk

Institutionele oplossingen

Standaardaanbod, producten

Sectorale domeinbenadering

Minutenregistratie, productie draaien

Indiceren, diagnose indicatie, procedure

Nadruk op protocollen en controle

Statische organisatie



Wat zijn de veranderopgaven ? 

Van Naar

Langs elkaar heen werken

Overnemen, afhankelijkheid In kracht zetten 

Wat kunnen mensen niet Wat kunnen mensen wel

We praten over We praten met

Overheid en professionals verantwoordelijk

Institutionele oplossingen

Standaardaanbod, producten

Sectorale domeinbenadering

Minutenregistratie, productie draaien

Indiceren, diagnose indicatie, procedure

Nadruk op protocollen en controle

Statische organisatie

Wat zijn de veranderopgaven ? 

Van Naar

Langs elkaar heen werken

Overnemen, afhankelijkheid

Wat kunnen mensen niet

We praten over

Overheid en professionals verantwoordelijk Burgers en sociaal netwerk verantwoordelijk

Institutionele oplossingen Informele oplossingen dichtbij

Standaardaanbod, producten Zorgen op maat

Sectorale domeinbenadering

Minutenregistratie, productie draaien

Indiceren, diagnose indicatie, procedure

Nadruk op protocollen en controle

Statische organisatie



Wat zijn de veranderopgaven ? 

Van Naar

Langs elkaar heen werken

Overnemen, afhankelijkheid

Wat kunnen mensen niet

We praten over

Overheid en professionals verantwoordelijk

Institutionele oplossingen

Standaardaanbod, producten

Sectorale domeinbenadering 1 huishouden/gezin, 1 plan, 1 regisseur

Minutenregistratie, productie draaien Sturing op resultaat, effecten bereiken

Indiceren, diagnose indicatie, procedure Praktisch, flexibel, tijdig, arrangeren

Nadruk op protocollen en controle High trust, high penalty

Statische organisatie

Wat zijn de veranderopgaven ? 

Van Naar

Langs elkaar heen werken Samenwerken, nieuwe verbanden

Overnemen, afhankelijkheid In kracht zetten

Wat kunnen mensen niet Wat kunnen mensen wel

We praten over We praten met

Overheid en professionals verantwoordelijk Burgers en sociaal netwerk verantwoordelijk

Institutionele oplossingen Informele oplossingen dichtbij

Standaardaanbod, producten Zorgen op maat

Sectorale domeinbenadering 1 huishouden/gezin, 1 plan, 1 regisseur

Minutenregistratie, productie draaien Sturing op resultaat, effecten bereiken

Indiceren, diagnose indicatie, procedure Praktisch, flexibel, tijdig, arrangeren

Nadruk op protocollen en controle High trust, high penalty

Statische organisatie Flexibele wendbare organisatie



Zitten we op koers?

� Communicatie

� Regionaal Transitiearrangement

� Gemeenschappelijke regeling “Jeugd”

� Begeleiding

� Participatiewet

� Toegang

� Inkoop 

� Financiën 

� Beleidsplan en verordening

Communicatie

www.krimpenaandenijssel.nl

Bijeenkomsten in de wijk

Klinker, Krant Sociaal 
Domein, etc

Klankbordgroep Jeugd

Website 

Filmpje



Communicatie

www.krimpenaandenijssel.nl

www.krimpenaandenijssel.nl

Zorgcontinuïteit

Beperken frictiekosten

Bezuinigingen

Transformatie

Jeugd, regionaal transitiearrangement -1-



Jeugd, regionaal transitiearrangement -2-

Uitgangspunt: regionaal functioneel ontwerp

Jeugd, regionaal transitiearrangement -3-

www.krimpenaandenijssel.nl

Algemeen
Van achter naar voor
Van centraal naar gebied
Van residentieel naar ambulant

Van langdurig naar kortdurende trajecten
Duur RTA 2 jaar met optie voor 1 jaar verlenging
Voorlopig huidig financieringsvorm

Jeugd en opvoedhulp
Personele invulling lokale structuur
Bezuiniging 15% in 3 jaar

Extra 2 x 1% ivm opvang van risico’s bij plaatsing en/of innovatie
Zorgcontinuïteit



Jeugd, regionaal transitiearrangement -4-

www.krimpenaandenijssel.nl

Bureau Jeugdzorg
-Een gecertificeerde, gebiedsgerichte organisatie voor de bescherming 

van kinderen van wie de veiligheid en ontwikkeling ernstig wordt

bedreigd.

-Overtollig personeel naar lokale structuur
-Bezuiniging 15% in 3 jaar

Jeugd, regionaal transitiearrangement -5-

www.krimpenaandenijssel.nl

Gesloten Jeugdzorg / Jeugdzorgplus
-In regio meergebruik… overleg met VWS

Jeugd GGZ
-Personele invulling lokale structuren
-Bezuiniging 7% in 3 jaar
-Zorgcontinuïteit
-Vrijgevestigden procesafspraak (bezuiniging 15%)

Jeugd met een beperking
-Overleg gaande gelet op forse bezuiniging 
-Personele invulling lokale structuren
-Uitz, duur 1 jaar, streven 2016 nieuwe regeling



Jeugd, regionaal transitiearrangement -6-

www.krimpenaandenijssel.nl

Evaluatie en mogelijke verlenging
-Tussentijdse evaluatie april 2016

-Helderheid over prestatie-indicatoren april 2014
-Zorginkoopstrategie begin 2014

Zorgcontinuïteit
-Alle cliënten in zorg behouden zorg en behandelaar
-Indicatie 31dec2014; nieuwe vorm, tenzij
-Kort, uitvoeren

-Lang, wordt omgezet naar nieuw
-Pleegzorg
-Respijtzorg (gezamenlijke regeling)
-Vervoer geen continuering op basis van RTA

-Dossieroverdracht 

-Frictiekosten   “Zachte landing”

Jeugd, regionaal transitiearrangement -7-

www.krimpenaandenijssel.nl

Afgesproken acties voor de komende maanden
-Transformatie en ontwikkelen zorgportfolio

-Zorginkoopstrategie en opdrachtgeverschap
-Communicatie 
-Overgangsmaatregelen



Gemeenschappelijke regeling Jeugd

www.krimpenaandenijssel.nl

-Dynamisch

-Consensus is de basis
-Vaststelling Taken, besluit AB
-Bekostigingssystematiek, besluit AB 
-Stemverhouding op basis van jeugdigen
-Gemeente (Rotterdam) taak inkoop op basis van dienstverleningsovereenkomst

Nieuwe Wmo - Begeleiding

www.krimpenaandenijssel.nl

Het kabinet heeft het wetsontwerp 

voor een nieuwe Wmo ter advisering 

aan de Raad van State voorgelegd. 

Het wetsontwerp gaat waarschijnlijk 

nog voor het kerstreces naar de 

Tweede Kamer (en wordt daarmee 

openbaar).

Meer maatschappelijke participatie, 

minder bureaucratie, betrekken van 

de sociale omgeving, benutten van 

bestaande voorzieningen. De 

transitie van Begeleiding van de 

AWBZ naar de Wmo biedt unieke 

kansen en levert meerwaarde op 

voor de burger.



Begeleiding - Persoonlijke Verzorging

www.krimpenaandenijssel.nl

De staatssecretaris maakte begin november bekend dat de Persoonlijke 

Verzorging (PV) vrijwel volledig overgedragen wordt aan zorgverzekeraars 

in plaats van aan gemeenten. Voor de VNG was dit aanleiding de 

medewerking aan de decentralisatie begeleiding op te schorten.

Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) op vrijdag 29 

november beslissen de gemeenten hoe en óf het nu verder moet met de 

decentralisatie begeleiding.

Onder Persoonlijke Verzorging (PV) valt hulp bij het aankleden, eten, drinken, wassen, 

toiletgebruik e.d. en  eenvoudige verpleegkundige handelingen. Het zijn overwegend ouderen 

met lichamelijke beperkingen  en mensen met chronische aandoeningen die gebruik maken van 
PV. Al deze mensen hebben ook behoefte aan andere ondersteuning zoals woningaanpassing, 

dagbesteding, hulp bij het huishouden, vervoer en inkomensondersteuning. Vormen van 

ondersteuning die gemeenten bieden of (na de decentralisatie) gaan bieden.

Participatiewet

www.krimpenaandenijssel.nl

WWB



Participatiewet - Wajong

Alleen toegankelijk voor jonge arbeidsgehandicapten die duurzaam geen 

arbeidsvermogen bezitten

Huidige Wajongers (oud en nieuw) worden herbeoordeeld:

• Duurzaam geen arbeidsvermogen � UWV

• Wel arbeidsvermogen � Gemeenten

Participatiewet – Beschut werken
•Wsw instroom stopt per 1-1-2015

•Werknemers in de Wsw op 31-12-2014 behouden hun rechten en plichten

Toegang Welzijn, Zorg en Opvoeding

www.krimpenaandenijssel.nl

Balie Welzijn, zorg en opvoeding

Van 0-100plus

Proeftuin en pilots

Jeugdhulp om de hoek
Ondersteuningsteam op school

Met partners:

Toetsen op uitvoerbaarheid
In gesprek om onderdelen in 
gezamenlijkheid verder uit te 
werken



www.krimpenaandenijssel.nl

Inkoop

www.krimpenaandenijssel.nl

Deels regio deels lokaal

Inkooporganisatie 
Transitiearrangement

Doelen

Compenseren van mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn
Integrale ondersteuning met ruimte voor de professional
Realiseren van voldoende kwaliteit van de geboden ondersteuning
Zorgvuldige transitie
Binnen financieel kader



Financiën – Sociaal deelfonds

Jeugdzorg

Algemene Uitkering

Inkomensdeel WWB

Financiële vormgeving Sociaal Deelfonds vanaf 2015

WMO/AWBZ Participatiebudget

Specifieke
Uitkering

Sociaal
Deelfonds

Algemene
Uitkering

Financiën – Sociaal deelfonds
• Integratie uitkering in gemeentefonds

• I-deel WWB blijft buiten deelfonds

• Maar (tijdelijk) bestedingsverplichting aan Sociaal Deelfonds

• Monitoring vindt plaats via IV-3

• Onderbesteding:

• kan aanleiding zijn voor nader onderzoek

• Na bestuurlijk overleg mogelijk aanwijzing

• Ultieme sanctie: uitbetaling opschorten

• Na drie jaar in Algemene Uitkering?



Beleidsplan en verordening

www.krimpenaandenijssel.nl

Wat is de situatie in onze gemeente? 

Wat willen we bereiken? 

Hoe willen we het gaan organiseren? 

Met wie gaan we het uitvoeren? 

Hoe gaan we de kwaliteit van de 
zorg bewaken? 

Hoe gaan we financiële middelen 
inzetten? 

Monitoring en verantwoording

Hoe houden we koers ?

� Om leren gaan met onzekerheden

� Verwachtingen en risico’s managen

� Gemeenteraad

� Gemeenschappelijke Regeling 

� Beleidsplan en verordening

� Gemeenteraad na de verkiezingen 

� Budgetrecht / P&C-cyclus



Robert Knoop   Irma Remeeus  Maria Huisman

Participatiewet Wmo Jeugdwet


