


Sturen op de transformatie van het 

sociale domein

Samenhangend beleid voor de 3 decentralisaties 



Inhoud

• Landelijke kaders

• Opgave

• Uitgangspunten 

• Proces



Jeugdwet

• Aangenomen door de TK en EK

• O&O, Jeugdwelzijn, Jeugdhulp, Jeugd-AWBZ, Jeugd-
GGZ, Kinderbescherming, Jeugd-reclassering

• 4000-5000 kwetsbare jeugdigen, wv 3000 gebruikers 
nieuwe taken

• Voorlopig budget 2015 bekend: 47,5 miljoen

• Verplichte continuïteit in 2015: Transitiearrangement

• Structureel 17,5% + herverdeel besparingsopgave



Participatiewet

• Vastgesteld in TK, geagendeerd voor EK

• Uitkomsten Werkkamer nog niet bekend: grote onzekerheden

• Nieuwe instrumenten: tegenprestatie, loonkostensubsidie, 
beschut werk nieuwe stijl. Quotumregeling (apart 
wetsvoorstel)

• WWB, WSW, Wajong

• Ongeveer 7000 gebruikers

• Budget niet bekend: 10 miljoen (excl I-deel WWB en Wajong)

• Korting: 17% 

• Groot deel gaat op aan WSW



Wmo 2015

• Vastgesteld in TK, 8 juli in EK

• Bestaande Wmo + individuele begeleiding, dagbesteding, 
beschermd wonen en kortdurend verblijf

• Geen uitbreiding bestaande wet, geheel nieuwe wet

• Gekantelde wet 

• Ongeveer 14.000 gebruikers

• Budget: 120 miljoen euro, wv. 50 miljoen nieuw en 20 miljoen HV 
(rest is welzijn, jgz, OGGZ, etc)

• Taakstelling BGI+BGG+KDV = 25%; taakstelling BW = 0%; 
taakstelling HV = 40%

• Taakstelling totaal: 22,5 miljoen + herverdeeleffect



Overig

• Gedeeltelijke decentralisatie WTCG

• Passend Onderwijs

• Extramuralisering AWBZ/WLZ



Overgangsregime

• Bestaande klanten SW en Wajong houden hun 
voorziening

• Bestaande gebruikers begeleiding houden 1 jaar 
indicatie

• Bestaande gebruikers Beschermd Wonen houden 5 jaar 
indicatie

• Kortingen lopen op:
– In 2015 ongeveer 10 miljoen (op 300 sociaal breed)

– In 2018 ongeveer 50 miljoen 



Transformatie gevraagd

• Het kan beter; kansen op 

– Ombuigen claim-cultuur

– De-medicalisering

– normaliseren

– Ontbureaucratisering

– Ontkokering, ontdubbeling

– Kwaliteit van leven

– Maatschappelijke participatie

– Van systeem naar leefwereld……alwaar meer eigen kracht

• Niet veranderen heeft grote risico’s

– Maatschappelijk

– En dus financieel



Gefaseerde invoering

• Transformatie ambitie + overgangsregime 

Gefaseerde invoering

• Continuïteit voor bestaande klanten

• 2014: aanpassingen/uitbreiding bestaand beleid Wmo en 

Werk & Inkomen

• 2015: beleidsontwikkeling transformatie 2016 ev



Beleidskaders 

• Beleidsplan Jeugd

• Beleidskader P-wet

• Beleidskader Wmo 2015

• In februari vastgesteld in gemeenteraden



Inhoudelijke uitgangspunten

• Participatie naar vermogen. Werk waar kan.

• We koersen op optimaal maatschappelijke 

rendement en dus op transformatie

• Inzet: ondanks bezuinigingen meer kwaliteit van 

leven

• Vier dimensies; versterken gewone leven





Organisatorische uitgangspunten

• Werken conform de principes van de Kanteling

• Enkelvoudig waar simpele vragen en oplossingen aan de orde zijn

• Een (keukentafel-)gesprek als vraagverheldering aan de orde is 

• Integraal en generalistisch als de vraag van burgers meervoudig 
en (deels) licht van aard is

• Professionals hebben groot License to (co-)operate



Financiële uitgangspunten

• Middelen verschuiven richting burgerkracht, 
basisvoorzieningen, 1e lijn en collectieve voorzieningen

• Markt voor kleine (PGB-)aanbieders iets ontzien

• Frictiekosten voor aanbieders, niet voor gemeente

• Consequenties
– Grote aanbieders zien hun markt sterk teruglopen

– (tijdelijke) Terugloop werkgelegenheid (onvermijdelijk)

– Minder voorzieningen voor burgers (niet minder kwaliteit van 
leven)



Belangrijkste trajecten (1): beleid

Vorm

- Beleidsplannen Pwet en Wmo 2015, uitvoeringsplan Jeugd

- Verordeningen en Regels

Inhoud

- Prioriteiten! Doelgroep, doel, levensdomein, instrument

- Burgerkracht, algemene/basisvoorzieningen, maatwerkvoorzieningen

- PGB

Proces

- Beleidsplan Jeugd vastgesteld

- Beleidsplan P-wet en Wmo 2015 voor 1 jaar (voortbouw op bestaande 
beleidsnota’s), evenals uitvoeringsplan Jeugd. Evenals verordeningen(?)

- Beleidsplannen en verordeningen november in raden



Belangrijkste trajecten (2): uitvoering

Inhoud

• Structuur 

• Personeel

• Processen en mandaten

Proces

• 2015: toegangen nieuwe taken (lokaal)

• Vanaf 2015: doorontwikkelen, convergeren gemeenten

• Uiterlijk juni: lokale besluiten



Belangrijkste trajecten (3): Inkoop

Inhoud

• Op basis van Collegenota

• >200 miljoen euro, 10tallen producten, 3-4 domeinen

• Vernieuwing op inhoud en prijs

• Continuïteit en verandering

• 2015 overgangsjaar

Proces

- Bestuurlijke aanbesteding
- verschillende productcategorieën

- Basisvernieuwing (prijs, gebied, integraal, gekanteld)

- Prioriteren in extra vernieuwing

- Korte klap mbt basisomzet

- Jeugd regionaal

- Voor de zomer: collegenota Basisomzet

- 1 oktober: collegenota Contracten



Samenwerking

• Effectiever, efficiënter, eerlijker 

• Gezamenlijke beleidsontwikkeling, met ruimte voor 

lokale accenten

• Gezamenlijke inkoop, met ruimte voor lokale aanbieders

• Lokale uitvoering, met aandacht voor congruente 

principes en ‘achterkant’



Samenwerkingsstructuur
Sociaal Domein 
Maastricht-Heuvelland


