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LEESWIJZER

Verderop in deze infographic bij het onderdeel Visie vind je een 
invulschema wat je kunt gebruiken bij het formuleren van je visie 
op het sociaal domein. Vergeet niet het document op te slaan of 
uit te printen, anders kun je opnieuw beginnen.

In de infographic zijn de volgende 
verschillende linkjes opgenomen:

Interne link Externe link

Heb je feedback voor ons of wil je op de 
hoogte blijven van dit traject? Stuur dan 
een mail naar rjritsema@almere.nl

Het sociaal domein is een groot en belangrijk dossier voor 
raadsleden, college en ambtenaren. Complexe regelgeving, 
financiering en beleid vragen nog al wat kennis en inzicht van je 
als raadslid. Wat vind je echt van belang in het sociaal domein? 
En waar ligt bijvoorbeeld voor jou de ruimte om keuzes te maken? 

Daar gaan we in dit traject mee aan de slag, mede vanuit de 
aanbevelingen van de Raad voor het Openbaar Bestuur  

Dat doen we volgens de metafoor van de puzzelstukken. Het is 
puzzelen voor jou als volksvertegenwoordiger om die keuzes te 
maken die passen bij de standpunten van jouw partij. Door 4 
puzzelstukken uit te werken, met kennis en praktische tips, 
helpen we je daarbij.

Dit is de 1.0 versie van de infographic. Samen met de kennis
partners Movisie, Vilans en NJI, en ook de gemeenten Breda, 
BorgerOdoorn, Heerenveen en Enschede werken we verder aan 
kennisontwikkeling. De opbrengsten verwerken we regelmatig in 
de infographic: het is werk in ontwikkeling. Binnen de 5 deel
nemende gemeenten worden ook pilots georganiseerd. De 
resultaten worden rond de zomer toegevoegd aan dit document. 
Hou ons in de gaten dus!

HET SOCIAAL DOMEIN

VERSIE 1.0

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

INFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

mailto:rjritsema%40almere.nl?subject=
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/02/13/advies-decentrale-taak-is-politieke-zaak
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KENNIS

STAALKAARTEN SOCIAAL DOMEIN KEUZEKAARTEN SOCIAAL DOMEIN
Alle inspanningen die een gemeente verricht rond 
werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. 
Geeft inzage in de wettelijke verplichtingen van de 
gemeente in het sociaal domein

Waar zit voor mij de ruimte als volksvertegenwoordiger?

UNDER CONSTRUCTION

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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STAALKAARTEN SOCIAAL DOMEIN
Taken van de gemeente vastgelegd in:

De juridische basis om ondersteuning te bieden aan de inwoners van 
de gemeenten zijn geregeld via deze wetten. De wetgever heeft 
geprobeerd om de taken en verantwoordelijkheden op te schrijven die 
passen bij de verschillende vormen van ondersteuning. De dagelijkse 
praktijk is vaak complexer dan de juridische realiteit. Dit vraagt aan 
gemeenteraadsleden om verder te kijken dan de wet naar wat nodig is 
voor de hulp aan de inwoners.

Er zijn meerdere wetten die raken aan het sociaal domein waaronder: 
• Wet Passend Onderwijs
• Leerlingenvervoer
• Leerplichtwet
• Wet Publieke gezondheid

Op een staalkaart staat:
• Wat zijn de doelen van de wet
• Wat is de verantwoordelijkheid van 

de gemeenten
• Hoe werkt het in de praktijk
• Hoe is de wijze van financiering
• Wat is de rol van de gemeenteraad

KENNIS | STAALKAARTEN

WET MAATSCHAPPELIJKE  ONDERSTEUNING (WMO) WET GEMEENTENLIJKE  SCHULDHULPVERLENING (WGS)

PARTICIPATIEWET WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)

JEUGDWET ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW)

KENNISCLIP

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=sturing
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De Wmo 2015 stelt gemeenten in staat om inwoners te ondersteunen 
die onvoldoende zelfredzaam zijn en/of onvoldoende in staat tot 
participatie. De ondersteuning van mensen met een beperking, 
chronische psychische of psychosociale problemen vindt zoveel 
mogelijk plaats in de eigen leefomgeving. Zo kunnen mensen zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen en deel blijven nemen aan de 
samenleving.

Daarnaast richt de gemeente zich via de Wmo op: het bevorderen van 
de sociale samenhang, de ondersteuning van mantelzorg en 
vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor 
mensen met een beperking, de leefbaarheid en veiligheid en 
leefbaarheid in de gemeente en het voorkomen en bestrijden van 
huiselijk geweld. Ook zorgt de gemeente voor beschermd wonen en 
opvang.

De nieuwe sociaal domeinwetten die per 2015 zijn ingevoerd hielden 
een aantal beloften in: de belofte van nabijheid en aansluiting op de 
leefwereld van inwoners, van integraal werken en samenhang, meer 
ruimte voor professionals en inzet op preventie. De bedoeling is om 
inwoners tijdiger, passender en samenhangender te ondersteunen.

In de wet staat dat het gemeentebestuur zorg draagt voor de maatschappelijke ondersteuning 
en de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen. Meer in detail is aangegeven dat het 
gemeentebestuur verantwoordelijk is voor: 
1.  Het bieden van algemene voorzieningen 
2.  Het bieden van maatwerkvoorzieningen 
3.  Het voorkómen dat inwoners aangewezen zijn op maatschappelijke ondersteuning
4.  Het geven van uitvoering aan het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’
5.  Het versterken van de participatie van inwoners die geestelijke gezondheidszorg nodig 

hebben. 

De wet stelt dat gemeenten voor de uitvoering van de Wmo een beleidsplan moeten opstellen 
met aandacht voor: 
• Een zo integraal mogelijke dienstverlening
• Keuzemogelijkheden voor inwoners
• Toegankelijkheid van voorzieningen
• De manier waarop de continuïteit van hulp wordt gewaarborgd (o.m. voor jeugdigen die 

geen jeugdhulp meer kunnen ontvangen)
• Mogelijkheden om met inzet van begeleiding, waaronder dagbesteding, mensen zo lang 

mogelijk in de eigen leefomgeving te laten blijven
• De manier waarop inwoners worden geïnformeerd over de personen die kunnen optreden 

als vertegenwoordiger van een cliënt.

De gemeenteraad stelt – vanuit haar kaderstellende rol – periodiek een plan vast met 
betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid ten aanzien van 
maatschappelijke ondersteuning. Ook stelt de gemeenteraad een verordening vast, met 
regels voor de uitvoering.

Het college van B&W rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad welke resultaten in het 
voorafgaande jaar zijn behaald. De gemeenteraad beoordeelt deze vanuit haar controlerende 
rol en stuurt zo nodig bij. 

Het college van B&W is ook verantwoordelijk voor het aanwijzen van personen die toezicht 
houden op naleving van de regels in de Wmo. Zij beoordelen de ondersteuning niet alleen op 
kwaliteit, maar kijken ook naar of iemand recht heeft op de geboden ondersteuning (toezicht 
op rechtmatigheid en fraudebestrijding).Bekijk hier  de beloften van de sociaal domeinwetten

Wmo

WETTEKST KENNISCLIP

DOELEN VAN DE WET

VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTEN

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2021-07-01
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=wmo
https://www.josvdlans.nl/publicaties/2015-11-placemat-beloften-3D.pdf
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2.  MAATWERKVOORZIENINGEN ZIJN VOORZIENINGEN DIE VIA 
EEN BESCHIKKING WORDEN TOEGEWEZEN AAN EEN 
INDIVIDU

Na een aanvraag  wordt eerst onderzoek gedaan 
door of namens de gemeente, die vervolgens bepaalt 
of de inwoner daadwerkelijk een voorziening zal 
ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld over huishoudelijke 
hulp, individuele begeleiding, dagbesteding op maat, 
logeerzorg, een beschermde woonplek, woning
aanpassingen en vervoersvoorzieningen. 

3. PREVENTIE

Gemeenten zijn er verantwoordelijk voor te voorkómen dat 
inwoners aangewezen zijn op maatschappelijke onder
steuning. Dat betekent beginnende problemen in goede 
banen leiden en voorkomen dat problemen terugkomen. 
Voor preventie zijn algemene voorzieningen nodig die het 
preventief werken omarmen en elkaar daarin opzoeken 
zoals scholen, sociaal (wijk)teams, Centrum voor Jeugd en 
Gezin, eerstelijnsgezondheidszorg, buurtsportcoaches, etc.

Meer lezen: De kracht van preventie 
en Sociaal werk rendeert .

4.  ‘VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN PERSONEN MET 
EEN HANDICAP’ RICHT ZICH OP HET VERSTERKEN VAN 
TOEGANKELIJKHEID, PERSOONLIJKE AUTONOMIE EN 
VOLLEDIGE PARTICIPATIE

Gemeenten zijn verplicht om in beleidsplannen aan te 
geven hoe zij de inclusie van inwoners met een 
beperking willen bevorderen zodat inwoners met een 
beperking dezelfde toegang tot voorzieningen hebben 
als valide inwoners. Ook moeten zij aangeven hoe zij bij 
die beleids(uitvoerings)plannen inwoners met een 
beperking betrekken.

Lees hier  meer.

Het is aan gemeenten om op basis van de Wmo lokaal beleid te maken en uit te voeren. 
Met haar lokale beleid probeert de gemeente goed aan te sluiten bij de behoeften van 
de inwoners. De gemeenteraad stelt de regels voor de uitvoering en legt die vast in 
een verordening, zie hierna bij ‘rol gemeenteraad’. Bijstelling van lokaal beleid kan 
nodig blijken op basis van in beeld gebrachte effecten en ervaringen. 

In gemeenten wordt invulling gegeven aan:

1.  ALGEMENE VOORZIENINGEN IN WIJK EN DORP ZIJN 
VOOR ER VOOR ALLE INWONERS

Denk aan het algemeen maatschappelijk werk, buurtcentra 
en inloopvoorzieningen, collectieve mantelzorg
ondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Ook kunnen er bewonersinitiatieven en verenigingen zijn 
die een bijdrage aan de maatschappelijke ondersteuning 
bieden en door de gemeente worden ondersteund. 

De laatste tijd neemt de aandacht voor het 
versterken van de sociale basis  toe. Het gaat 
hierbij om zowel de fysieke als om de sociale 
wijkinfrastructuur, met de sociale verbanden 
tussen mensen en organisaties in het voorveld. 
Het gaat dan om het tijdig signaleren en voor
komen van problemen van mensen (preventie), 
zorgen dat er meer naar elkaar wordt omgekeken 
en dat buurtinitiatieven worden gestimuleerd.

In de publicatie De kracht van het gewone  is  
te lezen hoe gemeenten de beweging naar het 
voorveld kunnen stimuleren en faciliteren. 

Wmo | In de praktijk

IN DE PRAKTIJK

Via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein  
is snel een beeld te krijgen van de ondersteuning 
en zorg waar inwoners in een gemeente nu 
gebruik van maken. 

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wmo/aanmelding
https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=15512&m=1513259174&action=file.download
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/9814-onderzoek-wijst-uit-sociaal-werk-rendeert-met-een-factor-1-6
https://www.movisie.nl/vn-verdrag-handicap
https://www.movisie.nl/publicaties-versterken-sociale-basis
https://www.movisie.nl/publicaties-versterken-sociale-basis
https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2020/08/2020-De-kracht-van-het-gewone.pdf
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-Domein/
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De rijksoverheid verdeelt het budget 
voor de Wmo via het gemeentefonds .

Dit budget is niet geoormerkt. Gemeenten 
kopen bepaalde vormen van Wmoonder
steuning in, zoals huishoudelijke hulp, 
dagbesteding, beschermd wonen en opvang. 
De gemeente waar de inwoner staat 
ingeschreven, is verantwoordelijk voor de Wmo 
die deze inwoner krijgt en betaalt de rekening.

Inwoners kunnen kiezen hoe zij zorg willen 
ontvangen: via zorg in natura  of een 
persoonsgebonden budget  (pbg) of 
een combinatie daarvan.

Er geldt voor de Wmo een abonnementstarief ; 
een vast tarief voor de eigen bijdragen 
aan Wmovoorzieningen.

De gemeenteraad stelt – vanuit haar kaderstellende 
rol – periodiek een plan vast met betrekking tot het 
door het gemeentebestuur te voeren beleid ten 
aanzien van maatschappelijke ondersteuning.

Daarnaast stelt de gemeenteraad een verordening 
vast met regels voor de uitvoering. In de 
verordening wordt onder meer bepaald: 
1.  Op welke wijze en op basis van welke criteria 

inwoners in aanmerking komen voor een 
maatwerkvoorziening

2.  Op welke wijze de hoogte van het 
persoonsgebonden budget wordt vastgesteld

3.  Welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van 
voorzieningen inclusief deskundigheid van 
beroepskrachten

4.  Voor welke voorzieningen er een klachtenregeling 
voor cliënten vereist is

5.  Voor welke voorzieningen een regeling voor 
medezeggenschap van cliënten vereist is over 
voorgenomen besluiten van de aanbieder die 
voor de gebruikers van belang zijn.

De gemeenteraad beoordeelt de jaarlijkse 
rapportage van het college over de resultaten die in 
het voorgaande jaar zijn behaald, vanuit haar 
controlerende rol en stuurt zo nodig bij. 

5. PARTICIPATIE VERSTERKEN
Participatie versterken van mensen die te maken 
hebben met psychische kwetsbaarheid en/of 
dak en thuisloosheid (doelgroepen maatschap
pelijke opvang en beschermd wonen) is ook een 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Dat kan 
bijvoorbeeld via het aanbieden van zinvolle 
dagbesteding; in Dagbesteding in ontwikkeling  
staan vernieuwende initiatieven beschreven.

Wanneer participatie, begeleiding en herstel 
hand in hand gaan is er veel mogelijk; zie 
De Drempel Over  met inspirerende 
voorbeelden van ondersteuning bij 
participatie van dak en thuislozen en 
mensen met psychische kwetsbaarheid.

In de uitvoering zijn veel partijen en organisaties 
betrokken zoals: sociaal werkers, (ambulant) 
begeleiders, huishoudelijk hulpen, bewoners
initiatieven, verenigingen, onafhankelijk cliënt
ondersteuners, mantelzorgondersteuners. Integraal 
samenwerken is van belang om inwoners beter te 
kunnen ondersteunen.

In het programma Integraal Werken in de 
Wijk  wordt daarover kennis 
bijeengebracht.

KENNIS | STAALKAART | Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | 3 van 3

ROL VAN DE GEMEENTERAADWIJZE VAN FINANCIERING

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/verschil-pgb-zorg-natura
https://www.movisie.nl/artikel/toegang-tot-pgb-informatie-praktische-tips-gemeenten
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/abonnementstarief-wmo
https://www.movisie.nl/publicatie/dagbesteding-ontwikkeling
https://www.movisie.nl/artikel/hoe-begeleid-je-psychisch-kwetsbare-dakloze-mensen-naar-participatie
https://integraalwerkenindewijk.nl/
https://integraalwerkenindewijk.nl/
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Een van de doelen van de Participatiewet is om meer 
mensen aan de slag te krijgen, ook mensen met een 
arbeidsbeperking. De gemeente is verantwoordelijk 
voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning 
nodig hebben bij arbeidsreintegratie, en waar nodig 
inkomensondersteuning.

Een ander doel van de wet is het verlenen van 
bijstand aan mensen ‘die in zodanige omstandigheden 
verkeren of dreigen te geraken dat zij niet over de 
middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten 
van het bestaan te voorzien’. 

De nieuwe sociaal domeinwetten die per 2015 zijn 
ingevoerd hielden een aantal beloften in: de belofte 
van nabijheid en aansluiting op de leefwereld van 
inwoners, van integraal werken en samenhang, meer 
ruimte voor professionals en inzet op preventie. De 
bedoeling is om inwoners tijdiger, passender en 
samenhangender te ondersteunen. 

In de wet staat dat het college van burgemeester 
en wethouders verantwoordelijk is voor onder
steuning bij:
1. Arbeidsinschakeling
2. De verlening van bijstand
3.  Het ontwikkelen van beleid ten behoeve van het 

verrichten van een tegenprestatie.

Ad 1. De wet geeft de gemeenten een aantal 
instrumenten om te zorgen dat mensen met 
een arbeidsbeperking een plek op de 
arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste 
instrumenten zijn: loonkostensubsidie  en 
loondispensatie voor werkgevers die iemand 
met een ziekte of handicap in dienst nemen 
en beschut werk  voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Gemeenten bepalen op 
basis van maatwerk wie voor welke vorm 
van ondersteuning in aanmerking komt. Ook 
is er een banenafspraak  gemaakt tussen 
kabinet, organisaties voor werkgevers en 
werknemers. Begin 2026 moeten er in totaal 
125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen 
met een arbeidsbeperking. 

Ad 2. De bijstand  biedt mensen een 
uitkering op het niveau van het sociaal 
minimum. De hoogte is afhankelijk van de 
gezinssituatie en het inkomen van de 
huis genoten. Een inwoner kan bijzondere 
bijstand aanvragen wanneer hij in bijzondere 
omstandigheden verkeert waardoor hij kosten 
maakt die niet van een inkomen of een 
uitkering op bijstandsniveau zijn te betalen. 

Ad 3. Gemeenten moeten beleid 
ontwikkelen voor het verrichten van een 
tegenprestatie  door inwoners die een 
bijstandsuitkering ontvangen. Hierbij gaat 
het om een onbetaalde, maatschappelijk 
nuttige activiteit van meestal beperkte duur 
en omvang. Het mogen geen werkzaam
heden zijn die leiden tot verdringing op de 
arbeidsmarkt (art. 9.1.c. van de wet). 

Het Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap  richt zich op het 
versterken van toegankelijkheid, persoonlijke 
autonomie en volledige participatie.

Gemeenten zijn verplicht om in beleidsplannen aan 
te geven hoe zij de inclusie van inwoners met een 
beperking willen bevorderen zodat inwoners met 
een beperking dezelfde toegang tot voorzieningen 
hebben als valide inwoners. Ook moeten zij 
aangeven hoe zij bij die beleids(uitvoerings)
plannen inwoners met een beperking betrekken. 

Het college van B&W is verantwoordelijk voor het 
aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met het 
houden van toezicht op naleving van de wet. 

Het college legt verantwoording af aan de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen 
heid over de uitvoering van deze wet. Ook 
dient het college jaarlijks bij de minister een 
Beeld van de Uitvoering  in.

KENNIS | STAALKAART | Participatiewet | 1 van 4

Bekijk hier  de beloften van de sociaal domeinwetten

Participatiewet

WETTEKST

DOELEN VAN DE WET VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTEN

KENNISCLIP

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/vraag-en-antwoord/welke-financiele-regelingen-zijn-er-voor-werkgevers-die-mensen-in-dienst-hebben-met-een-arbeidsbeperking
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/beschut-werk-voor-mensen-met-arbeidsbeperking
https://ondernemersplein.kvk.nl/participatiewet-en-banenafspraak/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-tegenprestatie-in-de-bijstand
https://www.movisie.nl/vn-verdrag-handicap
https://www.movisie.nl/vn-verdrag-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/financiering-participatiewet
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2022-01-01
https://www.josvdlans.nl/publicaties/2015-11-placemat-beloften-3D.pdf
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=participatiewet
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Het is aan gemeenten om op basis van de Participatiewet lokaal beleid te maken en uit te voeren. Met haar lokale beleid probeert de 
gemeente goed aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners en de mogelijkheden van werkgevers en maatschappelijke organisaties. 
De gemeenteraad stelt de regels voor de uitvoering en legt die vast in een verordening, zie hierna bij ‘rol gemeenteraad’. Bijstelling van 
lokaal beleid kan nodig blijken op basis van in beeld gebrachte effecten en ervaringen. 

Via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein  is 
snel een beeld te krijgen van diverse lokale cijfers 
rond werk en inkomen. 

Een van de doelen van de wet is inkomensonder steuning 
bieden aan mensen die het (tijdelijk) niet redden op eigen 
kracht, en daarmee bestaanszekerheid vergroten.

Aandacht voor het herstellen van bestaans
zekerheid staat prominent op de agenda van veel 
gemeenten, zoals te lezen is in de propositie De 
winst van het sociaal domein  van VNG en Divosa. 

Bestaansonzekerheid – door onvoldoende inkomen, geen 
zinvolle daginvulling, geen geschikte woning of onveilige 
leefomgeving – staat meedoen en ontwikkeling van 
mensen in de weg. De aanpak van bestaans onzekerheid 
vereist een integrale en structurele aanpak , met 
aandacht voor sociale relaties (Movisie). 

Soms is bij de lokale/regionale aanpak speciale 
aandacht voor bepaalde groepen mensen nodig. 
Bij een te strikte interpretatie van bepaalde 
maatregelen uit de participatie  wet, zoals de vier 
weken zoektermijn en de scholingsplicht, kunnen 
kwetsbare jongeren en jongvolwassenen (1627) 
in grote problemen komen, zie hier . 

Gemeenten kunnen om dit te voorkomen gebruik maken 
van de mogelijkheid tot maatwerk die de participatiewet 
biedt.

Een ander veel besproken punt is de kosten
delers norm , die familie en vrienden weerhoudt 
om jongeren onderdak te bieden of tot conflicten 
leidt met het risico op dak of thuisloosheid.

 
Door gemeenten wordt op verschillende manieren 
invulling gegeven aan de Participatiewet. Onder meer in 
de ruimte die wordt opgezocht om mensen te helpen bij 
het vinden van werk of zinvolle daginvulling of om hen 
passend te ondersteunen. Hierna volgen enkele 
voorbeelden van projecten en praktijken die aan 
verbetering en innovatie werken.

1.  HET VERWERVEN VAN EEN BETAALDE BAAN OP DE 
REGULIERE ARBEIDSMARKT IS NIET VOOR IEDEREEN 
HAALBAAR

Er is behoefte aan alternatieven voor regulier werk. 
Alternatieven waarin niet alleen arbeidsparticipatie, 
maar ook sociale en maatschappelijke participatie in 
beeld zijn.

In de publicatie Waardevol werken  staan zeven 
initiatieven beschreven.

2.  IN SAMENWERKING MET DRIE GEMEENTEN WERKTEN 
HOGESCHOOL UTRECHT EN MOVISIE AAN HET 
VERSTERKEN VAN INTEGRAAL WERKEN AAN 
PARTICIPATIE

In het rapport Lokaal & integraal werken aan 
participatie  staan de resultaten, wat integraal 
werken op het snijvlak van zorg en welzijn en 
werk en inkomen precies inhoudt en wanneer dit 
succesvol is. Ook is een praatplaat beschikbaar 
die te gebruiken is voor het voeren van het 
gesprek in de eigen gemeente.

Het project Op Koers  van de Houtense 
Werktafel biedt bijvoorbeeld integrale begeleiding 
van inwoners die op meerdere levensgebieden 
urgente problemen ervaren waaronder participeren/ 
meedoen en daarin niet verder komen. Inwoner 
en betrokken professionals zitten samen aan 
tafel om aan een oplossing te werken. 

Participatiewet | In de praktijk

IN DE PRAKTIJK
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https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/werk-en-inkomen
https://vng.nl/nieuws/propositie-de-winst-van-het-sociaal-domein
https://vng.nl/nieuws/propositie-de-winst-van-het-sociaal-domein
https://www.movisie.nl/artikel/structurele-dimensie-bestaanszekerheid
https://www.movisie.nl/artikel/jongvolwassenen-participatiewet-welke-oplossingen-zijn-mogelijk
https://www.movisie.nl/artikel/jongvolwassenen-kostendelersnorm-participatiewet-0?gclid=EAIaIQobChMIq5CQ-dj09QIVFNZ3Ch3f2QLeEAAYASAAEgKzQ_D_BwE
https://www.movisie.nl/artikel/jongvolwassenen-kostendelersnorm-participatiewet-0?gclid=EAIaIQobChMIq5CQ-dj09QIVFNZ3Ch3f2QLeEAAYASAAEgKzQ_D_BwE
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-06/Waardevol-werken-Movisie-Divosa.pdf
https://www.movisie.nl/publicatie/lokaal-integraal-werken-aan-participatie
https://www.movisie.nl/publicatie/lokaal-integraal-werken-aan-participatie
https://www.movisie.nl/artikel/alle-expertises-aan-tafel-integraal-werken-aan-participatie-inwoners
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3. SIMPEL SWITCHEN IN DE PARTICIPATIEKETEN

Simpel Switchen in de Participatieketen is een project waarin de rijksoverheid, Divosa, UWV, Stimulansz en 
Movisie met andere organisaties werken dat mensen makkelijker vanuit een uitkering aan het werk kunnen 
gaan of van dagbesteding naar werk. Maar ook de stap terug als dat nodig is. Simpel Switchen wil er ook voor 
zorgen dat mensen goed worden begeleid. Bij de overgangen van bijvoorbeeld school naar werk of zorg naar 
werk, maar ook om aan het werk te kunnen blijven.

Zie het project Simpel Switchen in de Participatieketen .

4. PARTICIPATIE VERSTERKEN

Participatie versterken van mensen die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid en/of dak en 
thuisloosheid (doelgroepen maatschappelijke opvang en beschermd wonen) is ook een verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Wanneer participatie, begeleiding en herstel hand in hand gaan is er veel mogelijk.

Zie De Drempel Over , met inspirerende voorbeelden van ondersteuning bij participatie van dak en 
thuislozen en mensen met psychische kwetsbaarheid.

5. BIJSTANDSEXPERIMENTEN ONDER DE PARTICIPATIEWET

In zes gemeenten (Deventer, Groningen, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Wageningen) zijn in de periode 
20172019 bijstandsexperimenten onder de Participatiewet uitgevoerd. De experimenten bestonden uit het 
verlenen van een ontheffing van de arbeids- en re-integratieverplichtingen in de bijstand, een intensievere 
begeleiding naar werk of een hogere en langere vrijlating voor bijverdiensten. Sommige gemeenten kozen 
ervoor om interventies te combineren. 

Belangrijkste conclusie uit de evaluatie  door het CPB is: een ontheffing van verplichtingen in de 
bijstand had tijdens het experiment geen effect op de uitstroom naar werk. Na het experiment nam de 
uitstroom naar werk soms toe. Meer begeleiding of ruimere bijverdienmogelijkheden verhoogden 
tijdens het experiment soms de uitstroom naar deeltijdbanen.

In de uitvoering zijn veel partijen en organisaties betrokken zoals: klantmanagers/ consulenten werk en 
inkomen of sociale dienst, Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), sociale werkvoorziening, het 
werkgeversservice punt van de arbeidsmarktregio, maatschappelijke en zorg organi saties en op landelijk 
niveau onder meer Divosa, Netwerk Directeuren Sociaal Domein en beroepsvereniging SAM.

Gemeenten ontvangen van het rijk geld om  
de uitkeringen te betalen aan bijstands
gerechtigden. Ook krijgen zij een budget waarmee 
reintegratie, begeleiding en de uitvoering van  
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is te betalen. 
Verder ontvangen gemeenten middelen om de 
apparaatslasten voor de uitvoering van deze 
regelingen en het minimabeleid te bekostigen.  
Het budget voor uitvoering van de Participatiewet 
is niet geoormerkt. 

Meer informatie is te vinden op de website 
van Divosa .

Participatiewet

WIJZE VAN FINANCIERING

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/flexibel-wisselen-tussen-uitkering-en-werk
https://www.movisie.nl/artikel/hoe-begeleid-je-psychisch-kwetsbare-dakloze-mensen-naar-participatie
https://www.cpb.nl/vervolgonderzoek-experimenten-participatiewet
https://www.divosa.nl/onderwerpen/financien-gemeenten
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Op basis van de wet moet de gemeenteraad in een verordening regels voor de uitvoering vastleggen 
(betreft dus de kaderstellende rol), onder andere ten aanzien van:

• Het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op 
arbeidsinschakeling (gericht op reintegratie)

• De wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort en de wijze 
waarop de loonwaarde wordt vastgesteld 

•  Het verrichten van werkzaamheden in een beschutte omgeving en hoe wordt bepaald wie hiervoor 
in aanmerking komt

• Het opdragen van een tegenprestatie 
• Het aanbod van scholing of opleiding
• De premie indien onbeloonde additionele werkzaamheden worden verricht. 
• Het verlagen van de bijstand en de periode van de verlaging van de bijstand
• Het verlenen van een individuele inkomenstoeslag en een individuele studietoeslag
• Cliëntenparticipatie; gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over verordeningen en 

beleidsvoorstellen. 
• Regels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en 

oneigenlijk gebruik van de wet. 

De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast over de wijze waarop het college uitvoering zal geven 
aan het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

In de VNG factsheet Toezicht in het sociaal domein  (p.8.) staat over verantwoording: Het 
college van B&W moet zich voor de horizontale verantwoording over het gevoerde beleid en de 
resultaten in de uitvoering verantwoorden naar de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt bij 
zijn controlerende taak hulp van de lokale rekenkamer en van bijvoorbeeld een burgerpanel of 
de lokale ombudsman.

ROL VAN DE GEMEENTERAAD

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20160211-factsheet-toezicht-in-het-sociaal-domein.pdf
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1.  Gebruik maken van de eigen kracht van 
jongeren, ouders en hun sociale netwerk. 
Het is belangrijk dat zij de regie blijven 
houden over hun leven. En dat ze samen 
met hun eigen omgeving en professionele 
hulpverleners naar oplossingen zoeken;

2.  Minder snel medicijnen voorschrijven en de 
zorgvraag terugbrengen;

3.  Eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor 
kwetsbare kinderen;

4.  Samenhangende hulp voor gezinnen 
bieden: 1 gezin krijgt 1 plan met  
1 regisseur; 

5.  Meer ruimte voor jeugdprofessionals en 
minder regeldruk bij hun werk.

KENNIS | STAALKAART | Jeugdwet | 1 van 2

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor alle jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar. 
Het gaat om opvoedondersteuning, preventieve 
taken, wijk of jeugdteams, geestelijke gezond
heidszorg voor de jeugd, zorg voor kinderen 
met een beperking en jeugd en opvoedhulp. 
De rechter beslist of jeugdbescherming of 
jeugdreclassering ingezet moet worden. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering daarvan. Gemeenten hebben de 
plicht om hulp en ondersteuning te bieden 
(jeugdhulpplicht).  
Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners 
organiseren, in samenhang met ondersteuning 
van gezinnen bij werk, inkomen en schulden. 

De rijksoverheid verdeeld het budget voor de 
jeugdzorg via het gemeentefonds. Dit budget is 
niet geoormerkt. Gemeenten kopen bepaalde 
vormen van jeugdhulp (zoals pleegzorg, crisis
opvang en residentiële zorg) regionaal in en 
werken met elkaar samen in 42 jeugdregio’s. De 
gemeente waar een jongere staat ingeschreven, 
is verantwoordelijk voor de jeugdzorg die deze 
jongere krijgt. En betaalt de rekening. 
Er geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Het jeugdzorggebruik blijft de afgelopen jaren 
toenemen en de kosten dus ook. 
Wat zijn de verklaringen voor het toenemende 
zorggebruik en hoe kun je dit keren?

 
Het groeiend jeugdzorggebruik  (nji.nl)

Jeugdwet

WETTEKST

DOELEN VAN DE WET

VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTEN

WIJZE VAN FINANCIERING
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https://www.nji.nl/system/files/2021-04/Het-groeiend-jeugdzorggebruik-Duiding-en-aanpak.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2022-01-01
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=jeugdwet
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De gemeenteraad stelt een beleidsplan 
en een verordening vast. In de 
verordening staat wat onder collectieve 
voorzieningen vallen en wat onder 
maatwerk. Ook staat erin waar kinderen 
terecht kunnen voor jeugdhulp. Zaken 
die in het beleidsplan staan zijn:
• Preventie;
• Jeugdhulp;
• Kinderbescherming;
• Jeugdreclassering.

Hoe de jeugdwet wordt vormgegeven in de praktijk verschilt per gemeente. Iedere gemeente kent 
basisvoorzieningen, preventieve programma’s, lokale teams en gespecialiseerde hulpaanbieders

KENNIS | STAALKAART | Jeugdwet | 2 van 2

3.  LOKALE TEAMS EN EERSTE LIJN

Hieronder vallen de lokale teams, jeugdgezond
heids zorg/consultatiebureau, het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, en de huisartsen. Ze kunnen 
veel voorkomende vragen van jeugdigen en 
opvoeders helpen beantwoorden met lichte zorg 
en ondersteuning.

Programma Integraal werken in de wijk | 
Nederlands Jeugdinstituut  (nji.nl)

4.  GESPECIALISEERDE HULP (INTENSIEVERE EN 
VAAK DUURDERE HULP)

De gespecialiseerde hulp is niet vrij toegankelijk. 
Er is een beschikking nodig om deze te krijgen.

Effectieve jeugdhulp | Nederlands 
Jeugdinstituut  (nji.nl)

Hoe gaat het met de kinderen in jouw gemeente? 
Deze gegevens zijn hier te vinden:

staatvandejeugd.nl en
waarstaatjegemeente.nl   cijfers en 
statistieken van gemeenten.

Hoe staat het met jeugdhulpgebruik in jouw 
gemeente? Deze gegevens zijn hier te vinden:

Benchmark jeugdhulp: Jeugdhulp | 
Jeugdmonitor  (cbs.nl)

Er zijn veel partijen betrokken bij kinderen en 
jongeren die opgroeien. Dit geeft een overzicht van 
alle betrokken partijen in het jeugdveld.

Opgroeien in Nederland | Nederlands 
Jeugdinstituut  (nji.nl)

1.  BASISVOORZIENINGEN

Basisvoorzieningenzijn de kinderopvang, de 
scholen, sportvoorzieningen, stagevoorzieningen 
voor jongeren etc. Basisvoorzieningen leveren een 
belangrijke bijdrage aan het gewoon opvoeden en 
opgroeien van jeugdigen.

Sterke pedagogische basisvoorzieningen | 
Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

2.  PREVENTIE

Preventie is problemen voorkomen, beginnende 
problemen in goede banen leiden en voorkomen 
dat problemen terugkomen. Voor preventie kunnen 
scholen, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, 
jongerenwerk, lokale teams en zorgaanbieders 
kiezen uit een breed palet aan interventies.

Preventief jeugdbeleid | Nederlands 
Jeugdinstituut  (nji.nl)

IN DE PRAKTIJK

ROL VAN DE GEMEENTERAAD

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://www.nji.nl/transformatie-jeugdhulp/overzicht-jeugdveld-nederland
https://www.nji.nl/transformatie-jeugdhulp/overzicht-jeugdveld-nederland
https://www.nji.nl/effectieve-jeugdhulp
https://www.nji.nl/effectieve-jeugdhulp
https://staat-van-de-jeugd.nl/
http://waarstaatjegemeente.nl
https://jeugdmonitor.cbs.nl/in-de-regio/benchmark-jm-Jeugdhulp
https://jeugdmonitor.cbs.nl/in-de-regio/benchmark-jm-Jeugdhulp
https://www.nji.nl/publicaties/opgroeien-in-nederland
https://www.nji.nl/publicaties/opgroeien-in-nederland
https://www.nji.nl/sterke-basis-voor-de-jeugd/pedagogische-basisvoorzieningen
https://www.nji.nl/sterke-basis-voor-de-jeugd/pedagogische-basisvoorzieningen
https://www.nji.nl/preventief-jeugdbeleid
https://www.nji.nl/preventief-jeugdbeleid
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De Wgs stelt gemeenten in staat om inwoners met (dreigende) problematische 
schulden te ondersteunen met advies, schuldbemiddeling of saneringskrediet. 
Schuldhulpverlening richt zich op een duurzame aanpak van schulden, een 
oplossing voor schulden en het vergroten van zelfredzaamheid van inwoners.

In de in 2021 gewijzigde Wgs is vroegsignalering van (dreigende) problematische 
schulden expliciet vastgelegd als taak van gemeenten (college van B&W), en is de 
gegevensuitwisseling met andere organisaties die daarvoor nodig is geregeld. Het 
doel is dat gemeenten daardoor mensen met dergelijke schulden eerder in beeld 
krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen aanbieden.

Schuldhulpverlening heeft vrijwel altijd een integraal karakter. Dit betekent dat er 
niet alleen aandacht is voor het oplossen van de financiële problemen van een 
cliënt, maar ook voor psychosociale problemen of problemen rond de woonsituatie, 
gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.

In de wet staat dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de 
integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente en dat het college 
dit plan uitvoert. 

De wet stelt dat gemeenteraden voor de uitvoering van de Wgs een plan voor 
maximaal vier jaar moet vaststellen, dat tussentijds gewijzigd kan worden, met de 
hoofdzaken van het te voeren beleid.

Het college heeft vervolgens tot taak om het plan uit te voeren en schuldhulpverlening 
aan de inwoners van zijn gemeente te geven. Het college kan ervoor kiezen de 
uitvoering van deze wet door derden te laten verrichten, dat wil zeggen door een 
andere organisatie of instelling daarvoor mandaat te geven, die zich in haar 
doelstelling of werkzaamheden richt op schuldhulpverlening.

KENNIS | STAALKAART | Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) | 1 van 3

WETTEKST

DOELEN VAN DE WET VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTEN

Wgs
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https://wetten.overheid.nl/BWBR0031331/2022-01-01
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=wgs
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VROEGSIGNALERING

Per 1 januari 2021 heeft de gemeente de 
wettelijke taak om op basis van signalen over 
betalingsachterstanden die ontvangen worden 
van schuldeisers, binnen vier weken uit eigen 
beweging hulp aan te bieden. Om een goed 
bereik te hebben, zijn diverse signalen voor de 
vroegsignalering van schulden aangewezen. 
Het gaat hierbij om meldingen van huur
achterstanden en betalingsachterstanden op 
de zorgpremie en op de energie en drink 
waterrekeningen.

Meer lezen kan hier: Vroegsignalering  
NVVK 

Hoe de Wgs wordt vormgegeven in de 
praktijk, verschilt enigszins, maar niet heel 
sterk per gemeente. In grote lijnen ziet  
de schuldhulpverlening er als volgt uit 
(Samengesteld op basis van wettekst en 
Minnelijke schuldhulpverlening - NVVK):

STABILISATIEFASE

De stabilisatiefase start met een aanmelding en 
eerste gesprek waarin een schuldhulpverlener 
beslist om de inwoner al dan niet toe te laten tot de 
schuldhulpverlening. Ook verzamelt de schuldhulp
verlener informatie voor het vervolg: afhankelijk van 
de situatie de intake of een crisisinterventie. Soms 
wordt duidelijk dat iemand met informatie en advies 
geldzaken zelf op orde kan krijgen en verder geen 
schuldhulpverlening nodig heeft.

Bij een bedreigende situatie is er binnen 3 werk
dagen na aanmelding een gesprek om de hulpvraag 
vast te stellen. Een crisisinterventie heeft tot doel 
een crisis af te wenden zodat daarna 
schuldhulpverlening mogelijk wordt.

Bij de intake onderzoekt de schuldhulpverlener of 
iemand zelfredzaam is en wat het probleem is om 
vervolgens een plan van aanpak te maken. Als dat 
nodig is vraagt de schuldhulpverlener daarvoor 
beschermingsbewind aan of zorgt voor 
budgetbeheer of coaching. 

SCHULDREGELING

In de schuldregelingsfase behartigt de schuldhulp
verlener als tussenpersoon de belangen van iemand 
met schulden en schuldeisers. De schuldhulp
verlener weegt die belangen zorgvuldig af, neemt 
daarbij de kosten van de regeling mee en bekijkt of 
iemand met schulden klaar is om via een schuld
regeling uit de schulden te komen en te blijven.

Het moet binnen 120 dagen duidelijk worden of een 
schuldregeling mogelijk is. Daarom moeten mensen 
met schulden en schuldeisers zich houden aan 
strenge reactietermijnen. 

Er zijn twee soorten schuldregelingen:
schuldsanering en schuldbemiddeling. 

Bij een schuldsanering verstrekt de gemeentelijke 
kredietbank een saneringskrediet. De schuldeisers 
krijgen ineens het bedrag uitgekeerd waarmee ze 
akkoord zijn gegaan. Deze optie geeft mensen met 
schulden meer schuldenrust omdat ze nog maar met  
1 schuldeiser te maken hebben: ze betalen het 
krediet in 36 maanden terug aan de gemeentelijke 
kredietbank. 

Bij schuldbemiddeling worden alle inkomsten boven 
het Vrij Te Laten Bedrag (het bedrag dat voldoende 
is om de vaste lasten te betalen en te leven op 
bijstands niveau) maandelijks gereserveerd en 
jaarlijks betaald. Eens per jaar worden de inkomsten 
opnieuw berekend. Het bedrag dat aan schuldeisers 
wordt betaald kan daardoor hoger of lager uitkomen. 

Wgs | In de praktijk 

IN DE PRAKTIJK
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https://www.nvvk.nl/thema/vroegsignalering
https://www.nvvk.nl/thema/vroegsignalering
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De rijksoverheid verdeelt het budget voor de Wgs via het gemeentefonds. Dit budget is 
niet geoormerkt. De gemeente waar de inwoner staat ingeschreven, is verantwoordelijk 
voor de schuldhulpverlening die deze inwoner krijgt.

De gemeenteraad stelt – vanuit haar kaderstellende rol – periodiek een plan vast met 
betrekking tot het door het college te voeren beleid ten aanzien van schuldhulpverlening. 

In dat beleidsplan wordt in elk geval wordt aangegeven:

•  Welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te behalen;
• Welke maatregelen de gemeenteraad en het college nemen om de kwaliteit te borgen van de 

wijze waarop de integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd;
•  Hoe de samenwerking met schuldeisers, waaronder verhuurders van tot bewoning bestemde 

onroerende zaken, zorgverzekeraars, water en energiebedrijven, wordt vormgegeven;
• Hoeveel het maximaal aantal weken het mag duren dat de gemeente een beschikking 

afgeeft na het voeren van het eerste gesprek. Dit mag wettelijk maximaal acht weken zijn, de 
gemeente mag ook een kortere termijn kiezen;

•  Hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt 
vormgegeven.

NAZORG
Nazorg moet voorkomen dat iemand opnieuw problematische 
schulden krijgt. Daarvoor informeert een schuldhulpverlener 
in het eerste jaar na het schuldhulp verleningstraject of 
inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Zo niet, dan verwijst 
de schuldhulpverlener door naar begeleiding, bijvoorbeeld 
door vrijwilligers of maatschappelijk werk.

In de praktijk is er steeds meer aandacht voor stress 
sensitief werken. Deze manier van werken voor schuld
hulpverleners betekent dat schuldhulpverleners beter in staat 
zijn om op een juiste wijze om te gaan met de invloed van 
chronische stress op mensen met schulden.

In het landelijk programma Schouders Eronder wordt 
gewerkt aan het verbeteren van de schuldhulpverlening in 
Nederland. Door kennis en vakmanschap te verbeteren van 
iedereen die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en 
oplossen van schulden.

Praktijkvoorbeeld: in gemeente Utrecht werken 
schulddienstverleners, sociaal raadslieden en 
buurtteammedewerkers nauw samen bij de aanpak van 
armoede en schulden.

KENNIS | STAALKAART | Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) | 3 van 3

Lees meer over het gemeentefonds .

Lees hier  meer.

Lees hier  meer over het samenwerkings
verband van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, 
NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

Meer lezen: Wat is er nodig voor een effectieve inzet 
van stresssensitieve dienstverlening? | Movisie .

WIJZE VAN FINANCIERING

ROL VAN DE GEMEENTERAAD
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De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen met een 
chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag 
toezicht of zorg nodig hebben. Die zorg wordt meestal in 
een zorginstelling gegeven, zoals een verpleeghuis of een 
instelling voor gehandicaptenzorg. Maar Wlzzorg thuis is 
soms ook mogelijk. Uitgangspunt is dat de inwoner de 
zorg krijgt die zo veel mogelijk aansluit bij zijn of haar 
persoonlijke behoeften.

Voor Wlzzorg gelden drie voorwaarden:
1.  Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig 

heeft.
2.  U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de 

nabijheid nodig.
3.  U voldoet aan de grondslag (= het soort ziekte of 

beperking). 

Met een Wlz indicatie van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg  (CIZ) kan een inwoner altijd 
kiezen voor verblijf (wonen) in een verpleeghuis, 
instelling voor mensen met een beperking 
(verstandelijk, zintuigelijk of lichamelijk) of een 
beschermde woonvorm met psychische zorg.

Het is, als het zorgkantoor vaststelt dat de thuissituatie 
veilig, is ook mogelijk om thuis zorg vanuit van de Wet 
langdurige zorg te ontvangen. De zorg thuis mag niet 
(veel) duurder zijn dan dezelfde zorg in een zorginstelling. 
Wlzzorg thuis kan in de vorm van een volledig of modulair 
pakket thuis (vpt/mpt), persoonsgebonden budget of een 
combinatie hiervan geleverd worden. 

Gemeenten hebben geen budget om zorg in te kopen 
voor mensen (jeugd en volwassenen) die in 
aanmerking komen voor de Wlz. Wlzzorg wordt 
betaald door het zorgkantoor . 

Gemeenten hebben echter wel een rol bij de verwijzing naar 
de Wlz. Wanneer de gemeente vermoedt dat iemand voldoet 
aan de voorwaarden van de Wlz kunnen zij de inwoner naar 
het CIZ verwijzen voor een Wlz indicatie. De inwoner is echter 
niet verplicht om een Wlz indicatie aan te vragen. Wanneer 
de inwoner geen Wlz indicatie wilt aanvragen zal de 
gemeente en/of de wijkverpleegkundige overleggen over wat 
de mogelijkheden zijn in de specifieke situatie. 

Zodra een inwoner een Wlz indicatie krijgt heeft hij/zij ook 
recht op cliëntondersteuning vanuit de Wlz. Omdat deze 
cliëntondersteuner pas wordt toegewezen ná de 
indicatiestelling is het aan de gemeente om er voor te zorgen 
dat een onafhankelijke cliëntondersteuner de inwoner kan 
bijstaan in de procedure van de indicatiestelling voor de Wlz.

Wanneer een inwoner thuis Wlz zorg ontvangt in de vorm van 
vpt, mpt of pgb voorziet hij of zij zelf in zijn recreatieve en 
sociaalculturele activiteiten. Als een verzekerde met gebruik 
van zijn netwerk echter niet zelf kan voorzien in recreatieve 
en sociaalculturele activiteiten, kan hij wellicht een beroep 
doen op de algemene voorzieningen uit de Wet maat
schappelijke ondersteuning (Wmo). Algemene voorzieningen 
staan ook open voor mensen met een Wlzindicatie.

KENNIS | STAALKAART | Wet langdurige zorg (Wlz) | 1 van 2

Wlz

WETTEKST DOELEN VAN DE WET VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTEN

KENNISCLIP
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Het verschil zit in de reden waarom de zorg nodig is. En in 
de manier waarop de zorg georganiseerd wordt. Dat gaat 
bijvoorbeeld om de organisaties die de toegang en 
financiering regelen, de plek waar je zorg kunt krijgen en 
de eigen bijdrage. Inwoners die Wlz zorg ontvangen 
kunnen wel een beroep doen op algemene voorzieningen, 
woningaanpassingen en sociaal vervoer van de gemeente

Het is voor gemeenten belangrijk om te weten welke 
inwoners er een Wlz indicatie hebben en welke niet. 
Hiervoor is er door het CIZ een digitale register 
toets  in het leven geroepen.

Gemeenten krijgen door middel van dit register alle 
wijzigingen in de Wlzstatus (heeft een cliënt een Wlz 
indicatie of niet) automatisch door van cliënten die gebruik 
maken van de Wmo. Gemeenten hebben deze informatie 
nodig om dubbele financiering te voorkomen. Maar ook 
omdat het Wlz aanbod kan van invloed zijn op het Wmo
aanbod van gemeenten en omdat de Wlz indicatie van een 
inwoner van invloed kan zijn op declaratie van zorg/ 
behandeling uit de Wlz of Zvw.

Wat de verzekerde zorg vanuit de Wlz is, hangt af van de leveringsvorm en bij verblijf in een 
Wlzinstelling, of de verzekerde ook behandeling van die instelling krijgt. De Wlz verzekert naast 
verblijf en wat daarbij hoort, behandeling, verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding, 
vervoer en logeeropvang. Als de cliënt verblijft in een Wlzinstelling en ook behandeling krijgt 
van deze instelling, vallen een aantal andere vormen van zorg, zoals huisartsenzorg, 
farmaceutische zorg en hulpmiddelen ook onder het verzekerde pakket van de Wlz. Ook kent de 
Wlz mogelijkheden voor extra zorg als een cliënt meer zorg nodig heeft dan met zijn indicatie 
mogelijk is.  

Partijen kunnen – in het belang van de inwoner – tot afspraken komen over het voortzetten van 
zorg vanuit de Wmo, Jeugdwet of Zvw, gedurende de overbruggingsperiode (maximaal 13 
weken), mits de zorg noodzakelijk is en verantwoord.

Als een inwoner Wlzzorg krijgt, moet hij een eigen bijdrage betalen. Het CAK  stelt de 
eigen bijdrage vast. De inwoner moet de eigen bijdrage aan het CAK betalen. De hoogte 
van de eigen bijdrage is afhankelijk van de leveringsvorm en de persoonlijke (financiële) 
omstandigheden van de inwoner.

Als gemeente heb je te maken met verschillende wet en regelgeving. Maar ook met veel partijen, 
zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, cliëntondersteuners en het CIZ. Het is voor de inwoner 
met een (langdurige) zorgvraag belangrijk dat de samenwerking tussen deze partijen goed 
verloopt. 

De rol van de gemeenteraad is wat betreft de Wlz met name gelegen in toezien op deze 
samenwerking en op de rol van de gemeente bij de overgang van Wmo naar Wlz zorg. 

KENNIS | STAALKAART | Wet langdurige zorg (Wlz) | 2 van 2

IN DE PRAKTIJK

Zorg vanuit de Wlz kan lijken op wijkverpleging 
(verpleging en verzorging) en Wmo-ondersteuning 
(bijvoorbeeld begeleiding of dagbesteding).

WIJZE VAN FINANCIERING

ROL VAN DE GEMEENTERAAD

Bronnen: Overheid, VWS, ZIN en CIZ

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://www.ciz.nl/zorgprofessional/veelgestelde-vragen-zorgprofessional/gemeenten/wat-is-de-digitale-wlz-registertoets
https://www.ciz.nl/zorgprofessional/veelgestelde-vragen-zorgprofessional/gemeenten/wat-is-de-digitale-wlz-registertoets
https://www.hetcak.nl/


19

KENNIS | STAALKAART | Zorgverzekeringswet (Zvw) | 1 van 2

WETTEKST

DOELEN VAN DE WET VERANTWOORDELIJKHEID GEMEENTEN

IN DE PRAKTIJK

Zvw

Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op 
zorg uit het basispakket. Dit is geregeld in de Zorg
verzekeringswet (Zvw). Zorgverzekeraars voeren de Zvw 
uit voor hun verzekerden. Zorgaanbieders zijn er 
verantwoordelijk voor dat de zorg die zij aan verzekerden 
bieden van goede kwaliteit is.

Het merendeel van de essentiële geneeskundige zorg, 
geneesmiddelen en medische hulpmiddelen valt onder het 
basispakket en wordt vergoed vanuit de Zvw. Het gaat 
bijvoorbeeld om de zorg door huisartsen, medisch 
specialisten en verloskundigen; de wijkverpleging (inclusief 
casemanagers dementie); verblijf in het ziekenhuis; 
paramedische zorg zoals fysio, logo en ergo, diëtetiek en 
de geestelijke gezondheidszorg, inclusief intramuraal tot 
max 3 jaar.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig 
zieken en ouderen. Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg die geleverd 
wordt vanuit de Zvw, maar er zijn wel raakvlakken. Van gemeenten wordt verwacht dat zij sturing 
geven aan de afstemming en samenwerking tussen de verschillende partijen die een rol hebben in 
het lokale gezondheidsbeleid en de openbare gezondheidzorg. Zij moeten daartoe samenwerken.  
In de ouderenzorg is goede afstemming nodig tussen de huishoudelijke hulp en wijkverpleging, 
bijvoorbeeld als het gaat om maaltijdvoorzieningen. Voor de ggz is het belangrijk dat mensen met 
psychische klachten na hun ggzbehandelingen kunnen rekenen op geschikte woonruimte, werk en 
ondersteuning vanuit de gemeente. 

Afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars vindt met name plaats op het gebied van de 
ouderenzorg, preventie en geestelijke gezondheidszorg. Ouderen wonen langer thuis, de mogelijk
heden voor preventie in de wijk nemen toe en de zorg en ondersteuningsvraag van mensen met 
psychische problemen hangt steeds meer samen. Hierdoor is de behoefte gegroeid aan goede, 
lokale afstemming. Dat maakt de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars noodzakelijk 
en vanzelfsprekend. De VNG en ZN maken hiertoe afspraken om te zorgen voor een sluitend netwerk 
waarmee in elke regio de samenwerking op zorg en ondersteuning tot stand komt.
Ook op lokaal niveau zijn die afspraken noodzakelijk.

Dat geldt evenzeer voor samenwerkingsafspraken met onder andere zorgorganisaties, huisartsen, 
ziekenhuizen, zorgkantoren en woningbouwcorporaties. 

KENNISCLIP
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WIJZE VAN FINANCIERING
ROL VAN DE GEMEENTERAAD

De Zvw is een verzekering waarbij alle verzekerden samen 
de totale kosten van alle zorg opbrengen. Er zijn twee grote 
financieringsstromen: aan de ene kant betaalt iedere 
verzekerde vanaf 18 jaar een ‘nominale’ premie aan zijn of 
haar zorgverzekeraar. Aan de andere kant is er een 
inkomensafhankelijke bijdrage die door de werkgever wordt 
betaald.

Daarnaast is er voor iedereen ouder dan 18 jaar nog een 
verplicht eigen risico van € 385,, dat onder andere als doel 
heeft het kostenbewustzijn bij burgers te vergroten. Een 
aantal zorgvormen (zoals huisartsenzorg en kraamzorg) is 
daarbij uitgezonderd.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar betaalt de overheid uit 
algemene middelen de kosten van de verzekering. 
De inkomensafhankelijke bijdrage, samen met de 
rijksbijdrage voor kinderen en jongeren onder 18, komt 
terecht in het Zorgverzekeringsfonds.

Voor sommige zorg uit het basispakket moeten burgers 
bovenop het eigen risico een eigen bijdrage betalen.

In de Zvw gaat ongeveer 60% van het totale zorgbudget om.

De rol van gemeenteraad is wat betreft de Zvw met name 
gelegen in het toezien op de afstemming van ondersteuning 
vanuit Wmo met de zorg die geleverd wordt vanuit de Zvw, 
zodat er een integraal aanbod voor de inwoners 
gerealiseerd wordt.

Daarnaast heeft de gemeenteraad een rol bij het vaststellen 
(en toezien op naleving van voornemens) van de 
vierjaarlijkse nota gemeentelijk gezondheidsbeleid. Ook bij 
de totstandkoming van het gezondheidsbeleid heeft de 
gemeenteraad de mogelijkheid aandachtspunten voor het 
lokale gezondheidsbeleid te kiezen die voortkomen uit het 
politieke debat. Het lokale gezondheidsbeleid valt onder de 
Wet Publieke Gezondheid, maar houdt verband met de 
uitgaven binnen de Zvw en de afstemming met de partijen 
die bekostigd worden uit de Zvw.

Mogelijke onderwerpen voor het gezondheidsbeleid zijn: 

•  De omvang van het budget dat beschikbaar is voor de 
uitvoering van de beleidsvoornemens;

• Hoe ver wil je als gemeente gaan bij het tegengaan van 
bijvoorbeeld ongezond gedrag;

• Hoe zijn de prioriteiten tot stand gekomen van de aan te 
pakken gezondheidsproblemen; 

• Sluiten de voorgestelde maatregelen aan bij de 
gesignaleerde gezondheidsproblemen en de groepen 
met grotere gezondheidsrisico’s;

• Hoe dragen andere beleidssectoren bij aan de 
bevordering van de gezondheid van de bevolking.

KENNIS | STAALKAART | Zorgverzekeringswet (Zvw) | 2 van 2
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Waar zit voor mij de ruimte als 
volksvertegenwoordiger?

KENNIS | KEUZEKAARTEN

KEUZEKAARTEN SOCIAAL DOMEIN
Op de keuzekaart kun je zien waar en hoeveel invloed je kunt hebben.

WET MAATSCHAPPELIJKE  ONDERSTEUNING (WMO)

WET GEMEENTENLIJKE  SCHULDHULPVERLENING (WGS)

PARTICIPATIEWET

WET LANGDURIGE ZORG (WLZ)

JEUGDWET

ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW)

UNDER CONSTRUCTION
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VISIE
Aan de hand van 4 stappen helpen 
we invulling geven aan jouw visie 

op het sociaal domein

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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Wat vind ik als raadslid belangrijk 
in het sociaal domein?

Als we hierna spreken over het ‘sociaal domein’ gaat het over de levensgebieden 
waarop de gemeente ondersteuning biedt aan inwoners, zoals rond participatie, 
zelfredzaamheid (ook qua inkomen), opgroeien en opvoeden, en sociale veiligheid. 
Door de decentralisaties kunnen gemeenten een samenhangend beleid bieden bij de 
ondersteuning en zorg aan inwoners in een kwetsbare situatie. 

WAT VIND JIJ ALS RAADSLID VAN BELANG IN HET SOCIAAL DOMEIN (KADERSTELLENDE ROL)?

Aan de hand van 4 stappen helpen we invulling geven aan jouw visie op het sociaal domein. 
Dit doen we met de volgende vragen:

Per stap laten we zien wat je zelf als gemeenteraadslid kunt doen 
én wat je als raad samen kunt doen. Beide invalshoeken komen 
terug in de 4 stappen.

De gemeenteraad staat niet op zichzelf maar is onderdeel van het 
brede speelveld van het sociaal domein. Als gemeente wil je 
toewerken naar een gezamenlijk kompas met beleid en uitvoering, 
samen met inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente 
raad. Want als iedereen een ander kompas heeft wordt het lastig. 
Daarvoor is het belangrijk om als raadslid te weten en te bepalen 
wat je belangrijk vindt. Jouw visie kun je vervolgens inbrengen in het 
proces dat misschien al in de gemeente loopt op visievorming, of je 
toetst hoe jouw visie in beleidsdocumenten terug te vinden is. 

VISIE | VISIE OP HET SOCIAAL DOMEIN

WAT ZIJN VOOR JOU BELANGRIJKE MAATSCHAPPELIJKE WAARDEN?

WAT ZIJN VOOR JOU BELANGRIJKE EISEN DIE JE AAN DE 
KWALITEIT VAN ONDERSTEUNING EN ZORG WILT STELLEN?

WAT ZIJN VOOR JOU BELANGRIJKE LEIDENDE PRINCIPES?

WELKE MAATSCHAPPELIJKE RESULTATEN WIL JE BEHALEN?

VISIE OP HET SOCIAAL DOMEIN

1

2

3

4

Visie op het sociaal domein

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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Als raadslid heb je naast je kaderstellende rol ook een volksvertegen
woordigende rol. Als volksvertegenwoordiger vorm jij het scharnierpunt tussen 
de burgers en de gemeente. 
Naast het representeren van burgers in de lokale politiek (representatieve 
democratie) gaat het om het betrekken van de samenleving bij wat je als 
gemeente wilt bereiken (participatieve democratie). Je betrekt dan andere 
belanghebbenden uit de samenleving bij de besluiten die je neemt. 

Participatie van burgers helpt om sociale problemen en opgaven concreet te 
definiëren, passender beleid en dienstverlening te ontwikkelen en de menselijke 
maat daarin terug te brengen. Ook heeft het een belangrijke democratische 
waarde: betrokkenheid van burgers draagt bij aan zeggenschap en legitimiteit 
van besluitvorming, het verkleint de politiek kloof en het vergroot het vertrouwen 
tussen overheid en burger. Je kunt de eigen achterban van je politieke partij 
raadplegen en betrekken, maar ook breder in de samenleving mensen 
opzoeken. Denk daarbij ook aan mensen die actief zijn in adviesraden sociaal 
domein en cliëntenraden.

Meer lezen? Menselijke maat: De democratie opnieuw uitvinden | VNG .

Dat participatie van inwoners steeds hoger op de gemeentelijke agenda 
staat, blijkt uit het ontwerpwetsvoorstel ‘Versterking participatie op 
decentraal niveau’. 

De VNG ontwikkelde een Voorbeeld Verordening participatie [en 
uitdaagrecht]  om gemeenten te inspireren tot andere 
participatiemogelijkheden dan inspraak en deze participatie van een 
wettelijke basis te voorzien, zie hier .

Ook ontwikkelde VNG met Berenschot de handreiking Aan de slag met 
participatie  die helpt bij het formuleren van de participatiestrategie van 
de gemeenteraad, de te zetten stappen en vervolgens het vertalen 
hiervan in een participatieverordening. 

Wil je over participatie van burgers als gemeenteraad het gesprek voeren? 
Bespreek het met je gemeenteraad.

a.  Bedenk waarom het nodig of belangrijk is dat inwoners betrokken zijn bij de 
vormgeving van het sociaal domein, en specifiek bij het formuleren van 
leidende principes, beoogde maatschappelijke resultaten en 
kwaliteitseisen. Waarom is het voor inwoners belangrijk om betrokken te 
zijn en waarom is het voor jou als gemeenteraad(slid) belangrijk om 
participatie van inwoners mogelijk te maken en te organiseren?

b.  Ga met elkaar in gesprek over de soorten democratie (representatief en 
participatief) en wat voor jullie een optimaal samenspel is. Wil je meer lezen 
over de verhouding tussen representatieve en participatieve democratie, 
klik dan hier . 
Wat is de rol en positie van de gemeenteraad/het gemeentebestuur ten 
opzichte van participerende bewoners? Welke ruimte is er voor participatie? 
En wat betekent die ruimte voor de rol en invloed van de raad en hoe staan 
we daar tegenover? 

c.  Wat daarin ook meespeelt is wat voor gemeente jullie al zijn in participatief 
opzicht. Zijn jullie nog beginnend of al verder gevorderd en zijn jullie qua 
ambities voorzichtig of een koploper? 

Meer lezen? Zie de leidraad Burgerbetrokkenheid bij gemeentelijk 
beleid en uitvoering  van Movisie en het essay De gemeenteraad in 
een nieuwe rol. Over democratische legitimiteit in het sociaal domein  
van VerweyJonker Instituut.

VISIE | VISIE OP HET SOCIAAL DOMEIN

BURGER-BETROKKENHEID (VOLKSVERTEGENWOORDIGENDE ROL)

Visie op het sociaal domein

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://vng.nl/artikelen/menselijke-maat-de-democratie-opnieuw-uitvinden
https://vng.nl/nieuws/voorbeeld-verordening-participatie-en-handreiking-verschenen
https://vng.nl/nieuws/voorbeeld-verordening-participatie-en-handreiking-verschenen
https://vng.nl/nieuws/voorbeeld-verordening-participatie-en-handreiking-verschenen
https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/vng-handreiking-participatie-berenschot_def2505.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/vng-handreiking-participatie-berenschot_def2505.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/leidraad-burgerbetrokkenheid %5BMOV-8530979-1.0%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/leidraad-burgerbetrokkenheid %5BMOV-8530979-1.0%5D.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/Gemeenteraad_nieuwe_rol_Essay_314010-04_web-2.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/Gemeenteraad_nieuwe_rol_Essay_314010-04_web-2.pdf
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Bij elk van de 4 stappen om te komen tot een visie op het sociaal 
domein is het van belang om te bedenken waarbij je burgers wilt 
betrekken, wie en hoe dan. Zo verhoog je het draagvlak voor het 
beleid, kom je tot een beter passende uitvoering met meer 
kwaliteit. Dit proces goed invullen is niet eenvoudig, vraagt om 
een lange(re) adem en aandacht voor randvoorwaarden zoals 
tijd en ruimte.

Op de komende pagina’s volgen de 4 stappen met een invulvlak 
daarbij. Het is een werkdocument wat je kunt invullen en 
uitdraaien. Met het doorlopen van de 4 stappen krijg je 
overzichtelijk in beeld wat voor jou belangrijk is in het sociaal 
domein. Ook kun je het gebruiken om met de raad als geheel te 
bespreken wat je van belang vindt.

VISIE | VISIE OP HET SOCIAAL DOMEIN

In de handreiking ‘Aan de slag met participatie’ p.7 wordt door VNG de 
verhouding tussen representatieve en participatieve democratie geduid:  

“De representatieve democratie vormt in Nederland het uitgangspunt van ‘de 
democratie’. De participatieve democratie is een aanvulling hierop. Het is nodig 
dat participatie zich op de juiste manier verhoudt tot de rol van de representatieve 
volksvertegenwoordiging. Op zoek naar de juiste verhoudingen is verdieping 
nodig over de vraag; wat is de rol en positie van de gemeenteraad/het 
gemeentebestuur ten opzichte van participerende bewoners? Deze verhouding 
tussen representatief en participatief is tweeledig. Enerzijds besluit de 
gemeenteraad over het vormgeven van de participatieve praktijk (denk aan 
kaderstelling: welke ruimte is er voor participatie?). Anderzijds beïnvloedt deze 
vormgeving de rol en invloed van de raad (meer ruimte of minder kaders 
betekent mogelijk ook minder directe invloed door de raad op participatieve 
processen). 

Bij het nadenken over participatie gaat het dan ook in essentie over het 
samenspel tussen de representatieve democratie (de gekozen volks
vertegenwoordiging) en de participatieve democratie (de betrokkenheid en 
invloed vanuit de maatschappij). Verschillende vormen van participatie leiden 
tot een andere balans. 

Zo zijn er gemeenten die vooral de nadruk leggen op participatie van burgers in 
beleids en besluitvormingstrajecten. Andere gemeenten hechten (daarenboven) 
veel waarde aan burgerinitiatieven, waarbij het gemeentebestuur kaders kan 
stellen en vaak een ondersteunende rol heeft. Weer andere gemeenten 
experimenteren met vormen van meer directe democratie als G1000 
Burgerberaad (waar burgers door middel van dialoog meebeslissen) of een 
referendum. Deze vormen benadrukken in toenemende mate de balans in het 
‘voordeel’ van het belang van de participatieve democratie."

Lees hier de handreiking ‘Aan de slag met participatie’ .

VERHOUDING TUSSEN REPRESENTATIEVE- EN PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE

VISIE - EEN OVERZICHT

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/vng-handreiking-participatie-berenschot_def2505.pdf
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WAT KUN JE ZELF DOEN?

RESULTAAT

Jij en (wellicht) de hele gemeenteraad heeft 
(gezamenlijke) maatschappelijke waarden 
geformuleerd. 

 
Denk na over de volgende vragen: Wat voor gemeente wil je dat 
jullie zijn voor de inwoners? Hoe wil je in de basis werken, wat is 
je grondhouding? Wat wil je voor specifieke groepen (kwetsbare) 
mensen betekenen? En welke waarden vinden mensen/cliënten/
patiënten/onze inwoners zelf belangrijk?

Een goed begin voor het zoeken naar antwoorden kan je 
verkiezingsprogramma zijn. Dit is ook de basis waardoor de 
inwoners gestemd hebben op jou. 

De waardenkaart voor de gezondheidszorg  kan je zo 
nodig verder helpen. Hier vind je voorbeelden van 
waarden die ook van belang kunnen zijn in de 
ondersteuning, dienstverlening en zorg in het sociaal 
domein.

Een paar voorbeelden vanuit het perspectief van inwoners: 
zelfbeschikking/autonomie, keuzevrijheid, menselijke maat, 
vertrouwen, zinnig, solidariteit, wederkerigheid. Voorbeelden 
van waarden die iets zeggen over de ondersteuning door 
gemeente en uitvoeringsorganisaties: betrouwbaar, wendbaar, 
responsief, creatief, vernieuwend. Een aantal van deze principes 
zien we ook terug in de literatuur over bestuurlijke innovatie. 
 

VISIE | STAP 1 | Formuleer maatschappelijke waarden | 1 van 3

Stap 1 | Wat kun je zelf doen

WAT ZIJN VOOR JOU BELANGRIJKE MAATSCHAPPELIJKE WAARDEN?1

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://etalage.argumentenfabriek.nl/waardenkaart-zorg/
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De vragen over maatschappelijke waarden 
hoef je niet alleen te beantwoorden. Als 
onderdeel van een politieke partij kun je 
gebruik maken van de kennis in de fractie. 
Het kan ook helpen om een avond te 
organiseren met de leden van jouw partij. 
Zo vergroot je niet alleen de denkkracht, 
maar zorg je ook voor meer participatie. 

Bijvoorbeeld in gemeente Ede formuleerden 
cliënten en professionals sámen, met 
gebruikmaking van publicaties en 
wetenschappelijke bronnen, de volgende 
waarden voor het sociaal domein: 

1. Toegankelijkheid
2. Zelfbeschikking en zelfregie
3. Partnerschap en gelijkwaardigheid
4. Integraliteit
5. Veiligheid en vertrouwen
6. Flexibiliteit
7. Solidariteit en wederkerigheid
8. Welbevinden (als resultaat)

VISIE | STAP 1 | Formuleer maatschappelijke waarden | 2 van 3

Noteer: Welke drie maatschappelijke waarden vind je belangrijk die de basis zou moeten vormen voor het 
sociaal beleid?

Bron: Op waarde(n) geschat. Cliëntervaringsonderzoek 
Sociaal Domein gemeente Ede (2017).

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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Ga als gemeenteraad een open 
gesprek aan waarin je goed naar 
elkaar luistert, bijvoorbeeld op een 
dialoogavond. Spreek vooraf een 
aantal spelregels af hoe je het 
gesprek wilt voeren, zoals: 
gespreksleiding, aanwezigheid/
beslotenheid, opstelling zowel in 
houding als fysiek, (de)politiek. 
Welke overeenkomsten in waarden 
zien jullie? Verstaan jullie hetzelfde 
onder de maatschappelijke waarden? 
Let op, probeer in deze stap weg te 
blijven van het gesprek over de 
uitvoering. 

Noteer: Wat is de uitkomst van het gesprek? Welke maatschappelijke waarden vinden jullie als 
gemeenteraad belangrijk?

WAT KUN JE ALS RAADS- 
  LEDEN SAMEN DOEN?

VISIE | STAP 1 | Formuleer maatschappelijke waarden | 3 van 3
HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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Leidende principes zijn vuistregels die richting geven aan beleid en 
uitvoering. Zo’n principe gaat niet over wat je wilt bereiken, maar over 
hoe je dat doet. Je kiest voor zo’n principe omdat je ervan uitgaat dat je 
daarmee het resultaat voor de inwoner beter bereikt. 

Lees hier meer over leidende principes: Leidendeprincipes.pdf  
(movisie.nl). Voorbeelden van leidende principes zijn: 
‘normaliseren’, ‘inwoners aan zet’ en ‘ondersteuning en zorg 
dichtbij’ (zie ook tekst in het kader hiernaast). 

Onder leidende principes ligt altijd een onderbouwing. Onder het 
principe ‘ondersteuning en zorg dichtbij’ ligt de aanname dat mensen 
zich in hun eigen leefomgeving het beste kunnen ontwikkelen. Het gaat 
overigens niet alleen om individuele ondersteuning van inwoners, maar 
ook om investering in algemene en collectieve voorzieningen. Als een 
gemeente investeert in een inclusieve samenleving zal op de lange 
termijn de vraag naar maatwerkvoorzieningen afnemen.  

Ter inspiratie een paar voorbeelden van leidende principes

‘NIEMAND IS NORMAAL’

In Ede zag men dat het percentage kinderen met een ggzdiagnose op 
sommige scholen erg hoog was. Dit was aanleiding om met betrokken 
partners gesprekken te voeren over de herkenbaarheid van dit beeld 
en wat de achtergrond hiervan was. Had dit bijvoorbeeld te maken met 
de wijk en de populatie op school? Het gesprek kwam op de vraag wat 
iedereen eigenlijk normaal vindt. Deze inzichten vormden mede de 
aanleiding voor het leidende principe: ‘niemand is normaal’. 

‘ZORG DICHTBIJ’ 

Stel een gemeente heeft als leidend principe ‘zorg dichtbij’. Wat vind je 
er als raadslid van dat de locatie van dagbesteding in andere 
gemeenten ligt? Wat vind je ervan als de hulp voor jeugdigen buiten de 
school is georganiseerd? Hoe strookt dit met ‘zorg dichtbij’? Een 
leidende principe vormt zo een meetlat voor het maken van 
beleidskeuzes. 

‘PREVENTIEF WERKEN’

Wanneer je bij het leidende principe ‘preventief werken’ universele 
preventie bedoelt, dan richt je je als gemeente op het voorkomen van 
problemen bij inwoners die op dit moment geen hulp nodig hebben.

De handelingsrichting die het principe dan geeft, is inzetten op 
beschermende factoren , zoals het versterken van sociale 
netwerken, gezonde leefstijl en positieve gezondheid.

VISIE | STAP 2 | Formuleer leidende principes | 1 van 3

RESULTAAT

Jij en (wellicht) de gemeenteraad heeft 
(gezamenlijke) leidende principes 
geformuleerd. 

WAT ZIJN VOOR JOU BELANGRIJKE LEIDENDE PRINCIPES?2

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-12/Leidende-principes.pdf
https://www.nji.nl/sterke-basis-voor-de-jeugd/positieve-ontwikkeling
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VISIE | STAP 2 | Formuleer leidende principes | 2 van 3

Noteer: Drie leidende principes die jij belangrijk vindt voor de inwoners van jouw gemeente.

Denk na over wat voor jou belangrijke 
leidende principes zijn. Het kan helpen 
om te kijken vanuit bestaande data 
(zoals in het onderzoek naar waarden 
in Ede, zie op de vorige pagina), vanuit 
casuïstiek of vanuit succesvolle 
praktijksituaties wat je opvalt, wat 
werkzame elementen zijn. Ook staan 
in veel beleidsnota’s leidende principes 
verborgen. Bekijk deze met een frisse 
blik. Maak een groslijst van leidende 
principes en formuleer voor jezelf drie 
belangrijke leidende principes.

WAT KUN JE ZELF DOEN?

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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VISIE | STAP 2 | Formuleer leidende principes | 3 van 3

Noteer: Wat is de uitkomst van het gesprek? Welke drie leidende principes vinden jullie als gemeenteraad 
belangrijk? Beschrijf hierbij een onderbouwing; waarom dragen deze principes bij aan betere resultaten 
voor jullie inwoners?

Ga als gemeenteraad een open 
gesprek aan waarin je goed naar 
elkaar luistert, bijvoorbeeld op een 
dialoogavond. Spreek vooraf een 
aantal spelregels af hoe je het 
gesprek wilt voeren, zoals: 
gespreksleiding, aanwezigheid/
beslotenheid, opstelling zowel in 
houding als fysiek, (de)politiek. 
Welke overeenkomsten in waarden 
zien jullie? Verstaan jullie hetzelfde 
onder de maatschappelijke waarden? 
Let op, probeer in deze stap weg te 
blijven van het gesprek over de 
uitvoering. 

WAT KUN JE ALS RAADS- 
  LEDEN SAMEN DOEN?

Je kunt jouw leidende principes eerst 
bespreken in eigen partijverband. 
Geeft jullie verkiezingsprogramma 
hiervoor richting? Ga hierna als 
gemeenteraad een open gesprek aan 
waarin je goed naar elkaar luistert 
(bijvoorbeeld tijdens een dialoog
avond) en nieuwsgierig bent. Spreek 
vooraf een aantal spelregels af hoe  
je het gesprek wilt voeren, zoals: 
gespreksleiding, aanwezigheid/
beslotenheid, opstelling zowel in 
houding als fysiek, (de)politiek. 

Welke overeenkomsten zien jullie en 
welke verschillen in de leidende 
principes? Bespreek met elkaar wat 
je bedoelt met het leidende principe. 
Wat versta je precies onder 
‘normaliseren’ of ‘preventief werken’? 
Wat zouden jullie kunnen formuleren 
als gezamenlijk kompas?

WAT KUN JE ALS RAADS- 
  LEDEN SAMEN DOEN?

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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VISIE | STAP 3 | Formuleer maatschappelijke resultaten  | 1 van 4

Maatschappelijke resultaten gaan over de impact die je wilt maken op de 
lokale samenleving. Het doel van het beleid is dat het betere resultaten oplevert 
voor de inwoners in jouw gemeente. Bijvoorbeeld: Over vier jaar maakt 40% 
van de inwoners die moeilijk kunnen rondkomen, gebruik van mogelijke 
toeslagen. Of: Over vier jaar willen we dat 40% van de inwoners met 
psychiatrische of ernstige psychische problematiek minstens 1 keer per week 
sport / intensief beweegt.

Voor het opstellen van beoogde maatschappelijke resultaten is het nodig om 
te weten wat er speelt op terreinen zoals armoede, veilig opvoeden, eenzaam
heid, langer thuis wonen en wachtlijsten in de zorg. Weet je wat de meest 
voorkomende problemen in jouw eigen gemeente op deze terreinen zijn? Wat 
zijn de top 5 vragen in eerste lijn; bij sociaal (wijk)teams, huisartsen, scholen? 
Welke informatie heb je hiervoor van het college nodig? Welke informatie heb 
je vanuit de samenleving nodig? Zoals de ervaringen van inwoners, jeugdigen 
en volwassenen, en de professionals in de praktijk.

Neem ook eens een kijkje op de website www.waarstaatjegemeente.nl  
waar je per thema allerhande informatie vindt. Zijn er grote verschillen 
tussen wijken? Waar vind jij dat extra inzet op nodig is?

Voor het formuleren van maatschappelijke resultaten helpt stap 2 uit het 
kwaliteitskompas Kwaliteitskompas: maatschappelijk resultaat | 
Nederlands Jeugdinstituut  (nji.nl)

Voor welke uitdagingen staan we in het sociaal domein? Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau heeft voor de nieuwe gemeentebesturen de 
belangrijkste ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen in het sociaal 
domein op een rij gezet in hun rapport Uitdagingen in het Sociaal 
Domein . Deze kunnen helpen bij het vorm geven van het 
maatschappelijke resultaat.

RESULTAAT

Jij en (wellicht) de gemeenteraad heeft 
(gezamenlijke) maatschappelijke resultaten 
geformuleerd. 

WELKE MAATSCHAPPELIJKE RESULTATEN WIL JE BEHALEN?3

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.nji.nl/transformatie-jeugdhulp/kwaliteitskompas/maatschappelijk-resultaat
https://www.nji.nl/transformatie-jeugdhulp/kwaliteitskompas/maatschappelijk-resultaat
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scp.nl%2Fpublicaties%2Fpublicaties%2F2022%2F03%2F15%2Fuitdagingen-in-het-sociaal-domein&data=05%7C01%7Crjritsema%40almere.nl%7C177492e62275443f2c3d08da22df19f8%7C7a6675432fed4386acfaf7b040768bd3%7C0%7C0%7C637860638865527175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YNFeeQ2u8g2AVMPsu34mQsCMilUpzuEhcBkY1HGIH1w%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.scp.nl%2Fpublicaties%2Fpublicaties%2F2022%2F03%2F15%2Fuitdagingen-in-het-sociaal-domein&data=05%7C01%7Crjritsema%40almere.nl%7C177492e62275443f2c3d08da22df19f8%7C7a6675432fed4386acfaf7b040768bd3%7C0%7C0%7C637860638865527175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YNFeeQ2u8g2AVMPsu34mQsCMilUpzuEhcBkY1HGIH1w%3D&reserved=0
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VISIE | STAP 3 | Formuleer maatschappelijke resultaten  | 2 van 4

Noteer: Wat zou er over 4 jaar anders moeten zijn dan nu voor de inwoners van jouw gemeente?

Probeer een goed beeld te krijgen wat 
er speelt in jouw gemeente op terreinen 
als armoede, veilig opgroeien, mee
doen en eenzaamheid. Hoe gaat het 
met de inwoners? Als je dit beeld hebt, 
denk dan na over de volgende vragen: 
Waar zou jij het verschil willen maken? 
Waar vind je dat extra inzet nodig is? 
Wat zou er over 4 jaar anders moeten 
zijn dan nu voor de inwoners? 

WAT KUN JE ZELF DOEN?

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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VISIE | STAP 3 | Formuleer maatschappelijke resultaten  | 3 van 4

Noteer: Over 4 jaar hebben we bereikt dat ….% inwoners meer (voorbeelden: participeren, minder in 
armoede leven en opgroeien, gezonder leven, zich minder eenzaam voelen, etc.) 

Ga als raad met elkaar het gesprek 
aan over de beoogde maatschappelijke 
resultaten die jullie voor jullie inwoners 
willen bereiken. Wat zijn de overeen
komsten in het beeld over hoe het 
gaat met de inwoners, jeugdigen en 
volwassenen, in jullie gemeenten? 
Waar willen jullie samen verschil 
maken? Wat is er over 4 jaar anders 
dan nu? 

WAT KUN JE ALS RAADS- 
  LEDEN SAMEN DOEN?

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS



35

VISIE | STAP 3 | Formuleer maatschappelijke resultaten  | 4 van 4

Jullie hebben nu als raad met elkaar gesproken over waarden, leidende principes en 
beoogde maatschappelijke resultaten. Probeer in onderstaande tabel deze aan elkaar 
te koppelen door een onderbouwing. Hier staan twee voorbeelden. 

WAARDE LEIDEND PRINCIPE ONDERBOUWING MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 
Voorbeeld Solidariteit Zorg en ondersteuning dichtbij Zorg en ondersteuning dichtbij omdat we veronderstellen dat voor 

een vraagstuk als eenzaamheid de wijk/buurt, de voorzieningen daar 
en het netwerk van mensen essentieel zijn.

Over 4 jaar hebben we bereikt dat 70% van de alleenstaande 
ouderen (75+ jaar) meer steun ervaart vanuit het sociale netwerk en 
de buurt.

Voorbeeld Menselijke maat Normaliseren door zo thuis 
mogelijk opgroeien 

Zo thuis mogelijk opgroeien omdat we veronderstellen dat kinderen/
jongeren het beste af zijn als zij thuis of zo dicht mogelijk bij huis 
opgroeien, in een stabiele thuissituatie. 

Over 4 jaar hebben we bereikt dat alle kinderen die niet thuis kunnen 
wonen worden opgevangen in een setting van een gezinsvorm en op 
hun eigen school kunnen blijven. 

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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VISIE | STAP 4 | Formuleer kwaliteitseisen t.a.v. ondersteuning en zorg  | 1 van 3

Een gemeente sluit contracten af met aanbieders. Hierin 
wordt opgenomen aan welke eisen een aanbieder moet 
voldoen. Daar kan de raad over meedenken of desgewenst 
een eigen voorzet voor doen. De kwaliteitseisen voor 
ondersteuning en zorg liggen logisch in lijn met de eerder 
geformuleerde leidende principes. Voor een leidend 
principe ‘leefwereld centraal’ kan in de inkoop de eis 
worden opgenomen dat de aanbieder aantoont dat hij 
investeert in: 1. een vertrouwde en stimulerende werkrelatie 
met de cliënt en 2. Het doorvoeren van verbeteringen – op 
basis van het meten van individuele cliëntenervaringen – in 
samenspraak met de cliëntenvertegenwoordigers.

In het overzicht Kwaliteitskaders en standaarden 
Inkoop jeugdhulp en maatschappelijke onder  
steuning  staan bestaande kwaliteitskaders en 
standaarden waarover al goed is nagedacht, zoals 
rond beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Als er een kader of standaard is waarin de gemeente zich in 
kan vinden, kan daar onverkort naar worden verwezen. Als 
de gemeente van passages af wil wijken, dan zijn die natuurlijk 
specifiek te benoemen.

Movisie heeft een aantal voorbeelden van kwaliteitscriteria 
in gepubliceerde inkoopdocumenten verzameld en 
gedocumenteerd. Het betreft inkoopdocumenten van 
gemeenten en regio’s die kwaliteit als een onderscheidend 
criterium hebben opgenomen in selectie en gunnings 
criteria. Zo stelde Leeuwarden (kwalitatieve) eisen en 
criteria aan inschrijvers. Om goede en passende onder
steuning aan inwoners te bieden, stelt deze gemeente de 
eis dat de te contracteren aanbieders aanvullende onder
steuning, thuisondersteuning en dagbesteding kunnen 
bieden bij allerlei typen problematiek van inwoners. En een 
van de selectiecriteria was dat de aanbieder goed samen 
werkt met de sociale basis en de uitvoerder van de basis
ondersteuning. De keuze voor een lumpsum financiering 
– één overall budget waarmee de aanbieder de hele 
doelgroep moet bedienen – moest aanbieders de ruimte 
geven om het ondersteuningsaanbod te transformeren in  
de richting die de gemeente voor ogen heeft.

Lees hier  nog meer voorbeelden.

RESULTAAT

Jij en (wellicht) de gemeenteraad heeft (gezamenlijke) 
kwaliteitseisen opgesteld waar ondersteuning en zorg aan de 
inwoners aan moeten voldoen. 

WAT ZIJN VOOR JOU BELANGRIJKE EISEN DIE JE AAN DE KWALITEIT VAN ONDERSTEUNING EN ZORG WILT STELLEN?4

WIE GAAT OVER DE KWALITEIT?

In de ideale situatie is de kwaliteit van de 
ondersteuning en zorg het product van de 
samenwerking tussen gemeente, 
aanbieders, professionals en inwoners/
cliënten. Iedereen partij heeft hierbij een 
eigen rol. De gemeente zorgt voor 
samenhangend beleid op basis van 
beoogde maatschappelijke resultaten en 
een omgeving waarin maatschappelijke 
partners samen kunnen werken aan 
kwaliteit. Aanbieders en professionals 
dragen de verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van hun ondersteuning en zorg. 
Het is verleidelijk om als gemeente veel 
controle te willen uitoefenen op de 
kwaliteit, het risico daarbij is dat de 
gemeente op de stoel van aanbieders en 
professionals gaan zitten. Vaak gaat dit 
gepaard met hogere administratie lasten 
en weinig ruimte voor maatwerk voor 
inwoners door professionals. Bij het 
opstellen van kwaliteitseisen is het 
belangrijk om dit in het achterhoofd te 
houden. Als gemeenteraad kun je 
periodiek in gesprek gaan met ambtenaren 
en gemeentebestuur alsmede met een 
vertegenwoordiging van aanbieders en 
bespreken of de set van kwaliteitseisen 
passend zijn en ondersteunend aan de 
doelstellingen van beleid.
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https://www.inkoopsociaaldomein.nl/onderwerpen/kwaliteit/documenten/brochures/2021/09/22/kwaliteitskaders-en--standaarden
https://www.inkoopsociaaldomein.nl/onderwerpen/kwaliteit/documenten/brochures/2021/09/22/kwaliteitskaders-en--standaarden
https://www.inkoopsociaaldomein.nl/onderwerpen/kwaliteit/documenten/brochures/2021/09/22/kwaliteitskaders-en--standaarden
https://www.inkoopsociaaldomein.nl/publicaties/brochures/2021/09/22/kwaliteitspassages-in-inkoopdocumenten
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VISIE | STAP 3 | Formuleer maatschappelijke resultaten  | 2 van 4

Noteer: Wat zou er over 4 jaar anders moeten zijn dan nu voor de inwoners van jouw gemeente?

Probeer een goed beeld te krijgen wat 
er speelt in jouw gemeente op terreinen 
als armoede, veilig opgroeien, mee
doen en eenzaamheid. Hoe gaat het 
met de inwoners? Als je dit beeld hebt, 
denk dan na over de volgende vragen: 
Waar zou jij het verschil willen maken? 
Waar vind je dat extra inzet nodig is? 
Wat zou er over 4 jaar anders moeten 
zijn dan nu voor de inwoners? 

WAT KUN JE ZELF DOEN?

VISIE | STAP 4 | Formuleer kwaliteitseisen t.a.v. ondersteuning en zorg  | 2 van 3

Noteer: Wat versta jij onder goede, verantwoorde zorg en ondersteuning (met name in relatie tot de 
maatschappelijke waarden en leidende principes)?

Pak de eerder geformuleerde leidende 
principes erbij. Denk na over wat jij 
verstaat onder goede, verantwoorde 
zorg en ondersteuning. Waar zou die 
aan moeten voldoen? Stel dat een 
inwoner een ondersteuningsvraag 
heeft en aanklopt bij het lokale team. 
Wat vind jij dan belangrijk hoe de 
inwoner wordt geholpen (denk aan 
leidende principes zoals: normaliseren, 
eigen regie, 1 gezin/1plan/1regie etc.) 

WAT KUN JE ZELF DOEN?

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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Noteer: De kwaliteitseisen die jullie als raad belangrijk vinden goede, verantwoorde zorg en ondersteuning? 

Ga als raadsleden met elkaar in 
gesprek over kwaliteit. Neem daarbij 
als uitgangpunt de eerder geformu
leerde maatschappelijke waarden en 
leidende principes. Wat zijn de 
ove r  eenkomsten in wat jullie verstaan 
onder goede en verantwoorde zorg en 
ondersteuning? Kun je dit formuleren 
in de vorm van kwaliteitseisen? 

WAT KUN JE ALS RAADS- 
  LEDEN SAMEN DOEN?

VISIE | STAP 4 | Formuleer kwaliteitseisen t.a.v. ondersteuning en zorg  | 3 van 3
HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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STURING
Wil jij als raadslid sturen in het sociaal 
domein? Dan zijn er bepaalde zaken die 

je moet weten en die je kunt doen. 

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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WELKE INSTRUMENTEN HEB IK OM INVLOED UIT TE OEFENEN?3

Op deze pagina’s geven we informatie die je nodig hebt om te kunnen sturen.

Je stuurt als gemeenteraadslid onder andere op basis van de visie. Hoe je tot een 
visie komt hebben we besproken in het onderdeel Visie . Daarnaast wil je volgen 
hoe het beleid in de praktijk uitpakt; daarover is meer te lezen in het onderdeel 
Informatie . Besturen is te zien als een cyclisch proces, waarbij je steeds weer 
leert en verbetert. Je moet je telkens afvragen: worden onze inwoners er beter van? 
Helpt de dienstverlening en ondersteuning hen echt en hoe zou het beter kunnen? 

Als raadslid ben je – samen met de rest van de gemeenteraad – verantwoordelijk 
voor het beleid in het sociale domein in jouw gemeente. In het beleidsproces kun je 
sturen; als raadslid heb je op verschillende momenten de mogelijkheid om invloed 
uit te oefenen op het beleid in het sociaal domein. Wat zijn die momenten?  
We lichten het toe aan de hand van de stappen van het beleidsproces.

Er zijn instrumenten die je kunt inzetten om jouw standpunten naar voren te 
brengen. Raadsinstrumenten die je binnen het gemeentehuis kunt gebruiken en 
buiten het gemeentehuis. In de filmpjes over onderwerpen agenderen, besluit 
nemen in de raad en informatie en toezegging krijgen zie je hoe je binnen het 
gemeentehuis aan de slag kunt. In de infographic Van straat naar de raad zie je 
bijvoorbeeld hoe je buiten het gemeentehuis aan de slag kunt.

Weten bij wie je moet zijn, helpt om tijdig informatie en ideeën op te halen en 
vervolgens daarmee in en vanuit de gemeenteraad te sturen. We geven een 
overzicht van hoofdrolspelers in het sociaal domein.

Op verschillende terreinen in het sociaal domein zien we dat regionaal wordt 
samengewerkt tussen gemeenten. Dat kan op een aantal manieren. Meer inzage in 
regionale samenwerking en de sturingsmogelijkheden voor jouw als 
volksvertegenwoordiger vind je hier

STURING | STUREN IN HET SOCIAAL DOMEIN

HET BELEIDSPROCES TOEGELICHT

WIE ZIJN DE HOOFDROLSPELERS IN HET SOCIAAL DOMEIN? REGIONALE SAMENWERKING

STUREN IN HET SOCIAAL DOMEIN

1

2 4

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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STURING | 1 | Het beleidsproces toegelicht1)

1.
Vraagstuk
agenderen

2.
Beleid

voorbereiden

3.
Beleid

vaststellen

4.
Beleid

uitvoeren

5.
Beleid

evalueren

6.
Beleid

aanpassen

Als volgt zijn de stappen in het beleidsproces aangegeven: 
Over het algemeen werkt de cyclus van het beleidsproces als 
volgt. De gemeenteraad geeft kaders mee aan het college van 
burgemeester en wethouders (B&W), die vervolgens beleid 
voor het sociaal domein opstelt. De gemeenteraad stelt de 
voorgelegde beleidsplannen en verordeningen vast (zie ook de 
staalkaarten  voor de verschillende wetten). 

Daarna vindt uitvoering plaats door maatschappelijke partners 
zoals zorg en welzijnsorganisaties, inwonersinitiatieven en via 
dienstverlening door de gemeente zelf. Met regelmaat wordt 
het beleid geëvalueerd, waarbij ook de ervaringen van en 
effecten bij inwoners door de gemeenteraad worden bezien. 
De gemeenteraad ziet erop toe of het college van B&W de 
plannen die zij hebben aangenomen uitvoert en of deze naar 
behoren en binnen budget worden volbracht. Het kan blijken 
dat het bestaande beleid aangepast moet worden; het college 
gaat hier dan weer mee aan de slag (beleid voorbereiden). 

1) bronverwijzing: Bovens et al. (2017). Openbaar bestuur

Bron: Hoogerwerf, A. & Herweijer, M. (red.) (2014). Overheidsbeleid. Een 
inleiding in de beleidswetenschap (9de druk). Alphen aan den Rijn: Kluwer.

WAT KUN JE ZELF DOEN?DE STAPPEN IN HET BELEIDSPROCES

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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STURING | 1 | Het beleidsproces toegelicht

ALLEREERST MOET EEN VRAAGSTUK OP DE AGENDA 
KOMEN VAN DE RAAD OF HET COLLEGE VAN B&W, 
STAP 1.
Dit kan om diverse redenen gebeuren, zoals een 
wetswijziging (denk aan de invoering van het 
abonnementstarief in de Wmo), een gebeurtenis in 
de samenleving (denk aan ophef over de 
‘boodschappen  boete’), een financieel probleem 
(denk aan de tekorten in het jeugdhulpbudget) of 
verbetering van het huidige beleid. 

Als raadslid heb je een belangrijke taak bij de 
agenda vorming, zowel binnen als buiten het 
gemeentehuis kun je daarvoor informatie 
verzamelen, 

zie infographic Van de straat naar de raad .

Signalen van inwoners, maatschappelijke 
organisaties, gemeenteambtenaren, lokale media of 
andere belangrijke betrokkenen kunnen input leveren 
voor de agenda. Door de juiste vragen te stellen of 
moties in te dienen kun je als raadslid onderwerpen 
op de agenda krijgen.

In dit filmpje  zie je hoe je dat kunt doen.

Voorkom dat je met name stuurt naar aanleiding van 
incidenten of selectief bepaalde onderwerpen oppakt. 
Benut de kennis en inzichten van de gemeente
ambtenaren en maatschappelijke organisaties; zoek 
hen op om de maatschappelijke issues waarop je 
beleid wilt maken beter in beeld te krijgen.

IN STAP 2 BELEID VOORBEREIDEN, GAAN BELEIDS - 
AMBTENAREN MET HET VRAAGSTUK AAN DE SLAG
Wat is het probleem of de kans, welke doelen moeten 
bereikt worden en welke oplossingsrichtingen zijn 
mogelijk? De ambtenaren raadplegen diverse 
bronnen, zoals data en onderzoeksrapporten, en 
spreken met belanghebbenden en de lokale 
adviesraad sociaal domein. Ze analyseren de 
informatie en formuleren adviezen voor het beleid. 
Het beleidsvoorstel dat hieruit volgt, komt op tafel bij 
de betrokken wethouder(s) en het college. 

Als raadslid is het belangrijk om vooraf zo duidelijk 
mogelijk aan te geven welke maatschappelijke 
resultaten je behaald wilt zien, in termen van effecten 
bij inwoners. Ga ook in gesprek met het college 
welke rol de leidende principes uit het beleidskader 
hebben voor het nieuwe beleid. Dat geeft richting. 
Belangrijk is het college te vragen expliciet aan te 
geven wat het nieuwe beleid zal betekenen voor de 
inwoners. Probeer zoveel mogelijk dezelfde waarden 
in het nieuwe beleidsproces mee te geven. Als het 
college tevreden is over het beleidsvoorstel, stuurt 
het college dit naar de gemeenteraad. 

IN STAP 3 BELEID VASTSTELLEN, DEBATTEERT 
EN STEMT DE GEMEENTERAAD OVER HET 
BELEIDSVOORSTEL VAN HET COLLEGE
Als raadslid kun je voor en tegen stemmen. Het is 
ook mogelijk om te sturen door middel van een 
amendement op het beleidsvoorstel. Bij een 
meerderheid in de gemeenteraad, kun je dan vragen 
om een wijziging. Als de raad akkoord is, kan het 
college het beleid gaan uitvoeren, al dan niet met 
aanpassingen op verzoek van de raad.

STAP 1 STAP 2 STAP 3

1.
Vraagstuk
agenderen

2.
Beleid

voorbereiden

3.
Beleid

vaststellen

4.
Beleid

uitvoeren

5.
Beleid

evalueren

6.
Beleid

aanpassen
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https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=straat
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=agenderen
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IN STAP 4 UITVOERING VAN BELEID, VERTALEN 
BELEIDSAMBTENAREN HET BELEID EERST NAAR 
CONCRETE ACTIES.
Welke diensten en voorzieningen zijn nodig? Welke 
aanbieders van ondersteuning en zorg kunnen die 
leveren en onder welke voorwaarden? Als inkoper 
heeft de gemeente de opdracht om voldoende, 
goede en betaalbare ondersteuning en zorg in te 
kopen voor het sociaal domein. Elke gemeente koopt 
deze zelf in, met eigen regels en tarieven. Voor het 
inkopen van specialistische hulp werken gemeenten 
vaak samen. Overigens kan de gemeente ook zelf 
uitvoerder zijn, bijvoorbeeld in de (regionale) Dienst 
Werk & Inkomen en het Wmoloket.

Als raadslid kun je meedenken en beslissen over 
de uitgangspunten bij en vormen van inkoop en 
aanbesteden. Ga hierover in gesprek met college en 
ambtenaren. 

MET REGELMAAT VINDT EVALUATIE VAN UITVOERING 
EN BELEID PLAATS, STAP 5.
Levert het beleid de beoogde resultaten op? En hoe 
is het met de uitgaven gesteld? De gemeente 
evalueert het gevoerde beleid op basis van eigen en/
of extern onderzoek. Vanuit de Wmo zijn gemeenten 
verplicht de ervaringen cliënten op te halen met de 
toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van 
ondersteuning en hoe de ondersteuning bijdraagt 
aan de zelfredzaamheid en participatie. Vanuit de 
Jeugdwet zijn aanbieders verplicht de kwaliteit van 
hun ondersteuning en zorg te meten, te toetsen en zo 
nodig te verbeteren. Ook moeten gemeenten een 
rekenkamer(functie) hebben die het beleid van de 
gemeente onderzoekt.

Als raadslid gebruik je de leidende principes en het 
beoogde maatschappelijke resultaat als toetssteen. 
Door te spreken met inwoners en gebruik te maken 
van de evaluatieinformatie, kun je de vragen stellen: 
in hoeverre is het gelukt om het maatschappelijke 
resultaat te behalen? In hoeverre is het gelukt om de 
leidende principes in te zetten? Wat leren we 
hiervan? Wat moeten we bijstellen?

IN STAP 6, BELEID AANPASSEN
In stap 6, beleid aanpassen ten slotte, verwerkt de 
gemeente de resultaten van de beleidsevaluatie in 
haar beleid. De gemeente kan op basis hiervan 
ervoor kiezen het beleid voort te zetten, bij te stellen 
of te beëindigen.

STAP 4 STAP 5 STAP 6

1.
Vraagstuk
agenderen

2.
Beleid

voorbereiden

3.
Beleid

vaststellen

4.
Beleid

uitvoeren

5.
Beleid

evalueren

6.
Beleid

aanpassen
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STURING | 1 | Het beleidsproces toegelicht

WAT KUN JE ZELF DOEN?STUREN OP INZET VAN MIDDELEN

Er is een aantal vaste momenten waarop je als raadslid invloed 
kunt uitoefenen op de inzet van middelen in het sociaal domein 
en op eventuele bijsturing daarvan: 

1.  Hoofdlijnen voor de gemeentebegroting meegeven aan het college 
van B&W via de kader of voorjaarsnota (voorjaar)

2.  Bespreking van de najaarsnota kan tot bijstelling van de lopende 
begroting leiden

3. Gemeentebegroting volgende jaar vaststellen (najaar)

4.  Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag, waarin het 
college aan de raad verantwoording aflegt over het gevoerde beleid 
(voorjaar daaropvolgend jaar).

De wijze van inkoop en aanbesteden van ondersteuning en zorg bij 
sociaalwerk en zorgorganisaties kan ook periodiek onderwerp van 
gesprek zijn in de gemeenteraad, omdat deze van invloed zijn op de 
uitvoering.

Meer lezen? Zie inkoopsociaaldomein.nl  en 
Keuze lumpsumfinanciering in Leeuwarden .

In het onderdeel Keuzekaarten  komt ook het onderdeel sturen op 
middelen. Immers, het maken van keuzes door de raad voor wat betreft 
de verdeling van middelen is een expliciete taak van de gemeenteraad.
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https://www.inkoopsociaaldomein.nl/
https://www.inkoopsociaaldomein.nl/publicaties/praktijkverhalen/2021/10/04/heldere-geschiktheidseisen-en-selectiecriteria-plus-keuze-voor-lumpsumfinanciering-in-leeuwarden
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• Zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten in 
het Sociaal Domein. Klik hier  voor info over deze wetten.

• Gemeenten kunnen desgewenst bepaalde taken samen 
met andere gemeenten uitvoeren, via regionale 
samenwerking en/of een gemeenschappelijke regeling.

• Binnen de wettelijke kaders kunnen gemeenten eigen 
beleid ontwikkelen. 

• Klik hier  voor een uitleg over de hoofdrolspelers binnen 
de gemeente 

• Kunnen een beroep doen op de gemeente voor 
ondersteuning en zorg.

•  Kunnen zelf ook een bijdrage leveren, bijvoorbeeld als 
vrijwilliger of mantelzorger.

•  Participeren in de beleidsontwikkeling.
• Kunnen burgerinitiatieven  opzetten.

• Bij de uitvoering van het sociaal domeinbeleid wordt 
samengewerkt met een grote diversiteit aan zorg en 
dienstverleners

zie bijvoorbeeld in de Infographic Wie is wie in de 
wijk?  en Infographic Hervorming zorg en 
ondersteuning  (vilans.nl).

• Klik hier  voor een overzicht van aanbieders van 
jeugdhulp.

• Kunnen mensen met een arbeidsbeperking in dienst 
nemen, en bijvoorbeeld gebruik maken van loonkosten
subsidie (zie de staalkaart Participatiewet )

• Sociaal werk- en ontwikkelbedrijven richten zich specifiek 
op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden 
hen beschut werk (zie de staalkaart Participatiewet )

Het sociaal domein is een complex veld met veel partijen die met elkaar 
samenwerken. De komende pagina’s laten we zien welke partijen dit zijn 
en welke rol zij hebben.

2. BURGERS

1. GEMEENTEN 3. AANBIEDERS3. AANBIEDERS

4. WERKGEVERS

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl/monitor+zorgzame+gemeenschappen+def/rapport+mzg/default.aspx
file:///C:/Users/hixan/Downloads/infographic-wie-is-wie-in-de-wijk.pdf
file:///C:/Users/hixan/Downloads/infographic-wie-is-wie-in-de-wijk.pdf
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vilans.nl%2Fkennis%2Finfographic-hervorming-zorg-en-ondersteuning&data=04%7C01%7CH.Xanten%40movisie.nl%7Cd94c012276f847d6465708da036fa052%7C9406e05e2c4646b58fc450c7700f101a%7C1%7C0%7C637826075219578111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vZ5VkQtONutZ84iKy6dwIkw0zQ7kGQCRkg7QPScP7Qo%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vilans.nl%2Fkennis%2Finfographic-hervorming-zorg-en-ondersteuning&data=04%7C01%7CH.Xanten%40movisie.nl%7Cd94c012276f847d6465708da036fa052%7C9406e05e2c4646b58fc450c7700f101a%7C1%7C0%7C637826075219578111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vZ5VkQtONutZ84iKy6dwIkw0zQ7kGQCRkg7QPScP7Qo%3D&reserved=0
https://www.nji.nl/transformatie-jeugdhulp/overzicht-jeugdveld-nederland
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De gemeenteraad is het hoogste 
bestuursorgaan in de gemeente.
De gemeenteraad geeft aan wat er 
in een gemeente moet gebeuren 
en ziet toe op het werk van de 
burgemeester en wethouders. De 
gemeenteraad stelt de kaders vast 
voor uitvoering van het beleid door 
het college. Daarnaast controleren 
zij het college of de uitvoering 
volgens de kaders verloopt. 

Het college bestaat uit de 
burgemeester en de wethouders 
en vormt het dagelijks bestuur 
van de gemeente. 
Het college van burgemeester en 
wethouders (ook wel college van 
B&W genoemd) vormt het dagelijks 
bestuur van de gemeente. De 
bevoegdheden die het college 
heeft liggen vast in de Gemeente
wet. In deze wet is vastgelegd 
welke taken de Rijksoverheid bij 
gemeenten heeft neergelegd.  
Zij zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het beleid en  
leggen verantwoording af aan de 
gemeenteraad. 

Beleidsambtenaren houden zich 
bezig met het maken van  
het beleid voor de verschillende 
onderdelen van het sociaal 
domein. Wat is nodig om de 
samenleving te helpen en te 
voldoen aan alle wettelijke eisen? 
Dit doen zij in samenspraak met 
maatschappelijke partners in de 
gemeente. Samen kijken ze wat 
werkt en wat bijgestuurd moet 
worden. 

Interne dienstverleners: er wordt 
binnen het sociaal domein met 
veel verschillende partijen 
gewerkt. Er zijn specifieke functies 
bijvoorbeeld voor de inkoop van 
zorg en contractmanagement. 

GEMEENTERAADSLEDEN LEDEN VAN HET COLLEGE B&W

WIE SPELEN BIJ DE GEMEENTE EEN ROL IN HET SOCIAAL DOMEIN?

BESTUURDERS AMBTENAREN

BELEIDSAMBTENAREN INTERNE DIENSTVERLENDERS

Ondersteuning van de raad: wettelijke en nietwettelijke hulptroepen 

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://lokale-democratie.nl/cms/view/2326f6b0-109b-4d34-b79a-4e0f79bf9d5d/raadsleden
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WELKE AANBIEDERS WERKEN ZOAL IN HET SOCIAAL DOMEIN?

BESCHERMD WONEN

DAGBESTEDING

VEILIG THUIS-ORGANISATIES

THUISZORG

SOCIAAL WERKERS

MEE-ORGANISATIES

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING

Is voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale 
problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben.

Bestaat uit activiteiten overdag met een groep mensen, onder begeleiding van 
professionals.

Is opvang en begeleiding voor mensen en gezinnen die dak of thuisloos zijn.  
Deze situatie is meestal ontstaan door meerdere problemen die elkaar beïnvloeden

De coöperatieve vereniging MEE NL zet zich met de regionale MEEorganisaties  
in voor een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon kunnen 
meedoen. Ook bieden zijn onafhankelijke client ondersteuning. 

Ondersteunen mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving. 
Samen met andere professionals, vrijwilligers en het eigen netwerk worden mensen 
gestimuleerd en geholpen om hun draai te vinden.

Is zorg die bij mensen thuis wordt gegeven. Het kan gaan om persoonlijke 
verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook om huishoudelijke hulp.

Is het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale 
organisaties die slachtoffers, daders en omstanders deskundige hulp en advies 
bieden. Veilig Thuis biedt ook ondersteuning aan professionals

Geïnspireerd door ‘Zo werkt de zorg’, De Argumentenfabriek, september 2021)
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Jeugdzorgorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders 
daarbij. Dat kan op veel manieren: thuis of in een instelling, kort of lang, 
individueel of als gezin. Meestal krijgen kinderen en jongeren de hulp 
vrijwillig; soms besluit de kinderrechter daartoe. Het liefst wordt 
voorkomen dat (gedwongen) hulp nodig is.

Het UWV heeft expertise, kennis en ervaring binnen 4 kerntaken.
Werk – Het stimuleren van mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. 
Hierbij wordt samengewerkt met gemeenten en private partijen. Werkgevers worden 
ondersteund bij het vinden van personeel.
Indicatiestelling – Er wordt beoordeeld volgens vastgestelde criteria ziekte en 
arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor reintegratie en het benutten van 
participatiemogelijkheden.
Uitkeren – het UWV verzorgt tijdig en correct uitkeringen als werken niet of niet direct 
mogelijk is.
Gegevensbeheer – Het UWV zorgt ervoor dat mensen slechts 1 keer gegevens over werk 
en uitkering aan de overheid hoeven te geven.
Deze bedrijven bieden passend en duurzaam werk én de mogelijkheid voor mensen met 
een beperking om zich te ontwikkelen. 

draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een veilige 
ontwikkeling van kinderen. Het zijn een gecertificeerde instellingen en 
voeren intensief systeemgericht casemanagement uit in gezinnen met en 
zonder een maatregel, zoals een ondertoezichtstelling, voogdij of 
jeugdreclassering. Ook kunnen ze regelen dat er jeugdhulp komt. 

Deze instelling houdt toezicht op de naleving van voorwaarden die 
door de rechter zijn opgelegd, en begeleidt de jongere daarbij. 
Toezicht en begeleiding voor jeugdreclassering is erop gericht om te 
voorkomen dat de jongere opnieuw strafbare feiten pleegt.

Reintegratiebureaus worden ook ingeschakeld voor mensen die een uitkering ontvangen 
van de gemeente. Met behulp van reintegratieinstrumenten als jobhunting, sollicitatie 
begeleiding en scholing worden de cliënten van de gemeente begeleid naar werk.

Bij een WerkgeversServicepunt krijgen werkgevers onder andere informatie en 
ondersteuning als zij iemand aan willen nemen die moeilijker aan het werk komt. Denk 
bijvoorbeeld aan informatie over de Participatiewet en de banenafspraak, voorzieningen 
en financiële regelingen.

WELKE ORGANISATIES WERKEN ZOAL IN HET SOCIAAL DOMEIN?

JEUGDZORG WERK EN INKOMEN

WERKGEVERSSERVICEPUNTEN

JEUGDRECLASSERING

JEUGDBESCHERMING

JEUGDHULPORGANISATIES

REÏNTEGRATIEBUREAUS

UWV

Geïnspireerd door ‘Zo werkt de zorg’, De Argumentenfabriek, september 2021)
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WELKE PROFESSIONALS WERKEN ZOAL IN HET SOCIAAL DOMEIN?

HULP- EN ZORGVERLENERS

Een orthopedagoog houdt zich bezig met 
de behandeling van kinderen en jongeren 
die in het dagelijks leven in hun ontwikkeling 
geremd worden door bijvoorbeeld psychische 
problemen of stoornissen, geestelijke 
beperkingen of leerstoornissen.

Een kinder en jeugdpsychiater is de medisch 
opgeleide specialist die werkzaam is in het 
veld van de jeugdhulp. Hij onderzoekt 
kinderen met complexe, ernstige psychische 
problemen en behandelt en begeleidt hen 
en hun ouders.

ondersteunt mensen die moeite hebben 
hun weg te vinden in de samenleving. Samen 
met andere professionals, vrijwilligers en 
het eigen netwerk stimuleer en helpt de 
sociaal werker mensen om hun draai te 
vinden.

Hulp bij praktische zaken zoals: administratie, 
geldbeheer, post afhandelen en meer zoals 
het maken van een planning.

De gezinsvoogd begeleidt ouders en 
kinderen en helpt bij het oplossen van de 
problemen. Een gezinsvoogd wordt 
toegewezen door de kinderrechter en de 
hulp moet worden geaccepteerd.

Een kinder en jeugdpsycholoog onderzoekt 
en behandelt psychologische problemen bij 
kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Geïnspireerd door ‘Zo werkt de zorg’, De Argumentenfabriek, september 2021)

(ORTHO)PEDAGOOG

JEUGDPSYCHIATER

SOCIAAL WERKERBEGELEIDER

GEZINSVOOGD

JEUGDPSYCHOLOOG

Hulp- en Zorgverleners

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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Een casemanager is een onafhankelijke en 
vaste begeleider voor mensen met dementie 
én hun naasten, vanaf de diagnose tot aan 
het overlijden of eventuele opname in een 
verpleeghuis. De casemanager weet de weg 
in het woud van professionele instellingen en 
organisaties in de regio en kan bemiddelen 
bij het regelen van zorg en helpen bij het 
maken van keuzes.

De huisarts fungeert als eerste 
aanspreekpunt voor de inwoner. De 
belangrijkste taken van de huisarts zijn het 
spreken en diagnosticeren van patiënten, het 
voorschrijven van medicijnen en het 
eventueel doorverwijzen naar specialisten. 
De huisarts werkt voor specifieke 
doelgroepen samen met o.a. de specialist 
ouderengeneeskunde of de jeugdarts. 

Geïnspireerd door ‘Zo werkt de zorg’, De Argumentenfabriek, september 2021)

WELKE PROFESSIONALS WERKEN ZOAL IN HET SOCIAAL DOMEIN?

HULP- EN ZORGVERLENERS

Wijkverpleging is verpleging en verzorging in 
de eigen omgeving, thuis. Deze zorg kan 
nodig zijn vanwege bijvoorbeeld ziekte of 
een lichamelijke beperking. Samen met de 
huisartsenzorg is wijkverpleging erop gericht 
mensen zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen, ondanks ouderdom, ziekte of 
beperking.

Er zijn twee typen praktijkondersteuners, de 
POHGGZ en de POHsomatiek. 
De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de 
begeleiding en behandeling van patiënten 
met psychische, psychosociale of 
psychosomatische problemen. Hierbinnen 
kunnen de doelgroepen jeugd (0 tot 18), 
volwassenen en ouderen worden 
onderscheiden. De POHGGZ onderhoudt 
ook contacten met het (zorg)netwerk in de 
wijk. Zo vinden cliënten sneller, gerichter en 
beter hun weg.
De POH-somatiek begeleidt patiënten met 
een lichamelijke chronische aandoening, 
zoals diabetes mellitus, astma/COPD en 
hart en vaatziekten. Voor ouderen met 
meerdere aandoeningen is de POH vaak het 
aanspreekpunt. 

WIJKVERPLEEGKUNDIGE

PRAKTIJKONDERSTEUNER 
HUISARTS(POH)

CASEMANAGER
DEMENTIE

HUISARTS

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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Geïnspireerd door ‘Zo werkt de zorg’, De Argumentenfabriek, september 2021)

WELKE PROFESSIONALS WERKEN ZOAL IN HET SOCIAAL DOMEIN?

DIENSTVERLENERS

Een werkconsulent begeleidt mensen en 
richting participatie en/of werk. 
Werkconsulenten werken met een grote 
diversiteit aan doelgroepen zoals bijvoor
beeld mensen met een lange afstand tot de 
arbeidsmarkt, statushouders, dak en 
thuislozen en mensen met een beperking. 

De jeugdconsulent komt in verschillende 
vormen voor bij de gemeente. De 
jeugdconsulent verwijst kinderen, jongeren 
en ouders door naar de jeugdhulp
voorzieningen, vaak als onderdeel van een 
toegangsteam. De jeugdconsulent kijkt 
welke hulp nodig is en biedt zelf soms ook 
lichte vormen van hulp. 

Een inkomensconsulent behandelt 
aanvragen levensonderhoud, beoordeelt 
aanvragen Bijzondere Bijstand, verzorgt 
inkomstenverrekeningen en mutaties in de 
woon/leefsituatie (bijstandsuitkering en 
andere inkomensondersteuning).

Een arbeidsdeskundige is expert op het 
gebied van de sociale, maatschappelijke, 
juridische en financiële aspecten van 
verzuim. Hij onderzoekt welke stappen 
werkgever en werknemer kunnen zetten om 
terugkeer naar het werk mogelijk te maken.

Jobcoaching is een veelvuldig ingezet 
instrument om mensen met afstand tot 
arbeidsmarkt aan het werk te helpen. 

Een Wmo consulent is werkzaam bij de 
gemeente en handelt zorgvragen van 
burgers af voor WMOvoorzieningen. De 
taak van een consulent is om vast te stellen 
of een voorziening moet worden verleend.

WERKCONSULENT

JEUGDCONSULENT

INKOMENSCONSULENTARBEIDSDESKUNDIGE

JOBCOACH

WMO-CONSULENT

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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Er zijn instrumenten die je kunt inzetten om jouw standpunten 
naar voren te brengen. Raadsinstrumenten die je binnen het 
gemeentehuis kunt gebruiken en buiten het gemeentehuis. In 
de filmpjes over onderwerpen agenderen, besluit nemen in de 
raad en informatie en toezegging krijgen zie je hoe je binnen 
het gemeentehuis aan de slag kunt.

In de infographic 'Van straat naar de raad' zie je bijvoorbeeld hoe je buiten 
het gemeentehuis aan de slag kunt om signalen van inwoners op te halen en 
vervolgens naar de politieke arena te brengen.

Bij 'Maatschappelijk verantwoorden' hebben we een infographic toegevoegd 
met een werkwijze waarbij je als raad zelf informatie ophaalt bij organisaties 
in jouw gemeente. Daarnaast een video  met ervaringen uit Almere.

WELKE INSTRUMENTEN HEB IK OM INVLOED UIT TE OEFENEN BINNEN HET STADHUIS?

WELKE INSTRUMENTEN HEB IK OM INVLOED UIT TE OEFENEN BUITEN HET STADHUIS?

HOE HAAL IK INFORMATIE ‘VAN DE STRAAT NAAR DE RAAD’?

ONDERWERPEN AGENDEREN EEN BESLUIT NEMEN BINNEN DE RAAD INFORMATIE VERKRIJGEN

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDEN

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://vimeo.com/374926140
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=straat
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=onderwerpen agenderen
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=besluit nemen
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=informatie verkrijgen
https://vimeo.com/374926140
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=onderwerpen agenderen
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=straat
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=besluit nemen
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=informatie verkrijgen


ESSAY

De Raad van Almere praat met 
maatschappelijke instellingen in de 
stad. Op een inhoudelijke en 
menselijke manier. Het gaat niet 
om cijfers, subsidies en statistieken, 
maar over visie, missie en wat zo'n 
instelling nu eigenlijk voor de stad 
betekent. Ook horen de raadsleden 
wat er leeft, wat nodig is en of de 
gemeente kan helpen. Deze 
methode heet Maatschappelijk 
verantwoorden en het levert goede 
resultaten op. Er is nu eerst -nog 
zonder politieke betekenis- 
gesproken met bijvoorbeeld het 
Leger des Heils en in een volgende 
vergadering komt de politiek wel 
aan bod. Daar is die Raad 
uiteindelijk ook voor bedoeld: 
belangen wegen en keuzes maken.

VIDEO

Lor

RAAD

M
AA

TS
CHAPPELIJK VERANTWOORDEN

Opstellen factsheets
infographics

Informatie verzamelen
over de organisatie

Voorbereidend gesprek
met de bestuurder

Overdracht 1e concept
factsheets

Opstellen definitieve
vragenlijst

Verslag maken

Evaluatie & reflectie

RAPPORTEREN AAN DE RAAD

VERKENNERSGROEP

• 4-5 raadsleden

• Afstemming rolverdeling
   (VZ + leden)

Het traject na het gesprek
Per gesprek rapporterenaan de raad

Op de Politieke Markt

Infodossier voor de raad

Verkennersgroep rapporteert
aan de raad

RAPPORTEREN

• Gesproken met ....  (1 organisatie)
• Wat ons opviel in het gesprek: ...
• Vooraf gespreksverslag met
   samenvatting belangrijkste punten

• U kunt hier de verslagen en
   voorbereidende documenten vinden
• Deze leden gaan door, deze leden
   komen erbij ...• De volgende organisaties zijn: ...

• Wij rapporteren .... aan u onze bevindingen

• Training on-the-job,
    verantwoordingsvragen

• Met bestuurder

3-4 maand

• Met verkenningsgroep

• Na 2 geprekken, 2 nieuwe leden

Bestuderen en analyseren van:
• jaarverslagen
• strategisch beleidsplan
• website
• trends en ontwikkelingen

VERANTWOORDINGSGESPREK

4 - 6 M
A

A
N

D
EN
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https://vimeo.com/374926140
http://pruimpraat.nl/wp-content/uploads/Griffie-Essay-5-Publiek-verantwoorden-1.pdf
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Er zijn meerdere redenen om als gemeenten samen te werken in een regio. 
In het sociaal domein zijn belangrijke redenen onder andere:

• Beschikbaarheid en continuïteit van (hoogspecialistische) zorgvormen
• Schaalvoordelen
• Ondersteuning en zorg bieden over de gemeentegrenzen heen. 

Gemeenten kunnen op vijf manieren samenwerken. 
Deze staan in de Wet gemeenschappelijke regelingen , dit zijn:

Het verschil tussen deze vijf vormen zit vooral in de 
nabijheid van de uitvoering van gemeenschappelijke 
regeling en de gemeente en daarmee ook voor de 
gemeenteraad. Bij een regeling zonder meer is de 
samenwerking voornamelijk op basis van afspraken en 
blijven de gemeenten zelf dicht betrokken bij wat er 
gebeurt in de regio. Als raadslid kun je de wethouder 
hierop bevragen. Bij een openbaar lichaam bijvoorbeeld 
wordt er een nieuwe organisatie opgericht die zelf veel 
beslissingen neemt op basis van afspraken. 

Het kan voorkomen dat per inhoudelijk onderwerp 
een andere regionale samenwerking is bedacht. 
Op de regioatlas  kun je de verschillende 
samenwerkingen vinden van jouw gemeente. 

Het sturen op een regionale samenwerking vraagt om 
een andere manier van werken dan het sturen binnen de 
eigen gemeente. Dit komt omdat de gemeenteraad vaker 
op een grotere afstand staat van de uitvoering. Daarnaast 
moeten meerdere gemeenteraden zich buigen over de 
kaders en de samenwerking. Dit zorgt voor een 
bestuurlijke complexiteit en kan zorgen voor een 
democratisch gat.

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden heeft 
veel informatie staan op het leerportaal  hoe je 
als gemeenteraad hier mee om kunt gaan. 

STURING | 4 | Regionale samenwerking

REGELING ZONDER MEER

CENTRUMGEMEENTE

GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN

BEDRIJFSVOERINGORGANISATIE

OPENBAAR LICHAAM

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/intergemeentelijke-samenwerking
https://www.regioatlas.nl/
https://www.raadsleden.nl/actueel/themas/raad-in-de-regio
https://vng.nl/artikelen/regeling-zonder-meer
https://vng.nl/artikelen/regeling-zonder-meer
https://vng.nl/artikelen/centrumgemeente
https://vng.nl/artikelen/gemeenschappelijk-orgaan
https://vng.nl/producten-diensten/diensten/slim-samenwerken/bedrijfsvoeringsorganisatie
https://vng.nl/artikelen/openbaar-lichaam
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INFORMATIE
Om te monitoren
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INFORMATIE

Gemeenteraadsleden hebben informatie nodig om goed te kunnen 
monitoren en sturen in het sociaal domein. Welke informatie hebben 
raadsleden zoal nodig om hun kaderstellende en controlerende rol 
goed uit te kunnen voeren? Hoe benut je daarin cijfers en ervaringen?

In dit onderdeel:

DRIE FUNCTIES VAN INFORMATIE

HOE KOM IK ALS RAADSLID AAN PASSENDE INFORMATIE?

HOE DUIDEN WIJ ALS RAAD DE INFORMATIE?

1

2

3

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS
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INFORMATIE | 1 | Drie functies van informatie

Als gemeenteraadslid benut je informatie over het sociaal domein.
Die informatie heeft drie functies:

De juiste informatie kan jou als raadslid helpen 
om de grootste problemen te signaleren. Bij het 
opstellen van visie en beleid, kan de informatie 
richting geven aan welke vraagstukken de 
hoogste prioriteit moeten krijgen. De informatie 
is het begin van het gesprek in de gemeente
raad over wat er nodig is voor inwoners en 
welke rol de gemeente hierin kan spelen. Zie 
ook stap 3 bij Visie . Ook gedurende de 
periode waarin bepaald beleid van kracht is, 
blijft het belangrijk om te volgen hoe het gaat 
met de inwoners. Maatschappelijke 
ontwikkelingen kunnen immers veel impact 
hebben op het leven van inwoners, waardoor 
informatie een beperkte houdbaarheid heeft.

Als gemeenteraad heb je de taak om na te gaan 
of jullie visie en het beleid tot uitdrukking komen 
in de uitvoering. Met de juiste informatie kun je 
controleren in hoeverre de gestelde doelen zijn 
behaald en de leidende principes daarbij zijn 
toegepast (zie stap 2 bij Visie ). Door tussen 
gemeenteraad en college van B&W duidelijke 
afspraken te maken over het meten van 
maatschappelijke resultaten – waaronder welke 
indicatoren, manier en frequentie van monitoren – 
kom je tot een gedeelde ‘meetlat’ die gedragen 
wordt door de raad.

Maatschappelijke uitdagingen in het sociaal 
domein zijn vaak niet eenvoudig op te lossen. 
Die ene makkelijke oplossing bestaat vaak niet. 
De werkelijkheid is vaak complex en niet zo 
maakbaar als dat we zouden willen. Dit betekent 
dat gemeenten samen met de partners in het 
veld nog te leren hebben; het begint met het 
samen duiden van informatie (zie hierna onder 
punt 3 ). Door de juiste informatievoorziening 
in te regelen, kun je als gemeenteraad 
evalueren hoe het beleid uitpakt. Het kan zijn 
dat het beleid te weinig aansluit bij de 
problemen in de gemeente of dat sommige 
leidende principes niet goed werken in de 
praktijk. Het helpt om ook de maatschappelijke 
partners en inwoners te vragen om mee te 
denken met de gemeente(raad). 

SIGNALEREN CONTROLEREN EN VERANTWOORDEN

DRIE FUNCTIES VAN INFORMATIE

LEREN EN VERBETEREN1 2 3

Bron van deze informatie: www.movisie.nl/publicatie/wegwijzermonitoringsociaaldomein 

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://www.movisie.nl/publicatie/wegwijzer-monitoring-sociaal-domein
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INFORMATIE | 2 | Hoe kom ik als raadslid aan passende informatie?

Het is van belang om binnen de gemeente(raad) 
goede afspraken te maken over de gewenste 
informatievoorziening. Wat wil je bijvoorbeeld weten 
voorafgaand aan de vaste momenten in het jaar, 
waarop je als gemeenteraad invloed kunt uitoefenen 
op de inzet van middelen in het sociaal domein? Denk 
aan de gemeente begroting, de voor en najaarsnota. 

Maak ook afspraken over de evaluatie van – de 
uitvoering van – het beleid. Welk onderzoek en welke 
informatie verwacht je wanneer van het college van 
B&W? Vraag vooral ook om informatie over de 
(beoogde) maatschappelijke resultaten en wat daarop 
is bereikt (zie het ondereel Visie ). Hetzelfde geldt 
voor de regionale samenwerkingen en de resultaten 
daarvan; het is belangrijk daar als raadslid ook goed 
en tijdig over geïnformeerd te zijn. Maak duidelijke 
afspraken over hoe je als raad geïnformeerd wilt 
worden vanuit de regio, zodat je niet voor voldongen 
feiten komt te staan of op basis van onvolledige 
informatie besluiten moet nemen.

Een manier om grip te krijgen in de regio is gebruik te 
maken van raadsrapporteurs zoals beschreven in het 
vlak hiernaast.

METHODE DUISENBERG
In de regio WestBrabant West  maken ze gebruik van een 
raads rapporteur op basis van de methode Duisenberg .

In de gemeenteraad worden meerdere rapporteurs aangesteld die 
gevraagd worden de begroting of een bepaald thema voor te bereiden en 
vragen te inventariseren die namens de gehele commissie of volks
vertegenwoordiging worden gesteld aan de verantwoordelijke bestuurder. 
Zij zijn verantwoordelijk voor de informatie over het thema en rapporteren 
dat ook terug. Uit onderzoek bleek dat de gemeenteraad deze manier van 
werken bijdroeg aan de informatiepositie van raadsleden. 

Gemeenten hebben de informatievoorziening 
over het sociaal domein verschillend 
georganiseerd, blijkt uit het onderzoek onder 
zestien gemeenten Hoe worden gemeente 
raden geïnformeerd over het sociaal domein?  
(Gemeente Almere, 2019, p.2). 

Een enkele gemeente bundelt alle informatie. 
Bijvoorbeeld in Almere , waar één monitor 
via een website wordt aangeboden.

De gegevens in de monitor worden elk kwartaal 
geactualiseerd. Maar in de meeste gemeenten is de 
monitor niet één product of één informatiebundel. 
Daar is een min of meer continue informatiestroom. 
Veel gemeenten verantwoorden over het sociaal 
domein door een apart programma en begrotings
paragraaf in de programmabegroting en jaar 
rekening, en daarnaast worden raadsleden 
geïnformeerd via commissievergaderingen, raads  
 informatiebrieven, cliëntervaringsonderzoeken, 

themabijeenkomsten en beleidsnota’s of evaluaties. 
In de praktijk wordt vaak veel informatie gedeeld 
met gemeenteraden waardoor het niet meer 
duidelijk is wat prioriteit heeft en het lastig is om de 
informatie te duiden.

In de Wegwijzer monitoring in het sociaal 
domein  (VNG & Movisie, 2020) vind je 
handvatten voor het opzetten van goede 
monitoring; om zo de ontwikkelingen in het 
sociaal domein te kunnen volgen en de 
effecten van het gemeentelijke beleid op een 
rij te krijgen en te beoordelen.

In de Etalage Monitoring Sociaal Domein  
zijn voorbeelden van monitors in 
verschillende gemeenten te vinden.

Meer over het gebruik van kwalitatieve informatie in 
de monitor vind je hier . 

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsrapporteur-versterkt-positie-raad-op-jeugdzorg#:~:text=De%20methode%2DDuisenberg%2C%20vernoemd%20naar,inventariseren%20die%20namens%20de%20gehele
https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=duisenberg
https://almere.notubiz.nl/document/8187129/1#search=%22rol%20gemeenteraad%22
https://almere.notubiz.nl/document/8187129/1#search=%22rol%20gemeenteraad%22
https://monitorsociaal.almere.nl/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-01/Wegwijzer-Monitoring-sociaal-domein_0.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-01/Wegwijzer-Monitoring-sociaal-domein_0.pdf
https://www.vngrealisatie.nl/producten/etalage-monitoring-sociaal-domein
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Je kunt als raadslid daarnaast ook gebruik maken van:

Adviesraad Sociaal Domein

College B&W

Gemeenteambtenaren, zoals directeuren, 
beleidsadviseurs, contractbeheerders, 
gemeentelijke ombudsman en griffie

Rekenkamer

Naast het raadplegen van inwoners, 
maatschappelijke organisaties, werkgevers 
e.d.):

Lokale democratie 
Een initiatief van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Waar staat je gemeente 

Staat van de Jeugd 

Leefbarometer 

CBS in uw Buurt 

KIS Wijkmonitor  
Over diversiteit, integratie, participatie en 
kansengelijkheid

Veiligheidsmonitor 

Woonzorgwijzer 

Movisie  
Kennis en aanpak sociale vraagstukken, zie 
www.movisie.nl/gemeenteraadsleden  

Nederlands Jeugdinstituut, Zie de pagina voor 
gemeenteraadsleden 

Vilans  
Kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning

INFORMATIEBRONNEN INTERN INFORMATIEBRONNEN EXTERN KENNISINSTITUTEN
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https://lokale-democratie.nl/cms/view/2326f6b0-109b-4d34-b79a-4e0f79bf9d5d/raadsleden
http://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://staat-van-de-jeugd.nl/
https://www.leefbaarometer.nl/home.php
https://cbsinuwbuurt.nl/
https://kis-wijkmonitor.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/veiligheid-en-recht/veiligheidsmonitor
https://woonzorgwijzer.nl/
https://www.movisie.nl/
http://www.movisie.nl/gemeenteraadsleden
https://www.nji.nl/transformatie-jeugdhulp/informatie-voor-gemeenteraadsleden
https://www.nji.nl/transformatie-jeugdhulp/informatie-voor-gemeenteraadsleden
https://www.vilans.nl/
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Het gebruik van informatie staat of valt met de duiding daarvan. 
Vaak heb je informatie uit verschillende bronnen zoals een 
gemeentelijke monitor, cliëntervaringsonderzoek en gesprekken 
met stakeholders, die je samen wilt brengen. Daarom is het 
belangrijk om die informatie samen goed te duiden. Daarbij kun je 
als raad ook inwoners en maatschappelijke partners betrekken. 

Vragen die bij het duiden kunnen helpen:

a.  Herken je de cijfers/resultaten in de praktijk?

b.  Kunnen wij de cijfers/resultaten verklaren? (welke ontwikkelingen 
zijn van invloed? Verschuivingen doelgroep, wijzigingen 
problematiek, welke context?)

c.  Wat vinden wij ervan?

d.  Wat betekent dat voor de toekomst? Welke acties komen hier uit 
voort?

Datagedreven werken en het duiden van data is een effectief 
middel om te leren en verbeteren. Maar vooral als het past in 
een gezamenlijk traject van gemeente en maatschappelijke 
partners, zoals in Wageningen . Daarmee creëer je een 
gezamenlijk startpunt.

ONDERZOEK MONITOR SOCIAAL DOMEIN 
In opdracht van de raadsgriffie van de raad van 
Almere deed Onderzoek & Statistiek van de 
gemeente Almere een verkennend onderzoek naar 
hoe raadsleden worden geïnformeerd over het sociaal 
domein, en hoe het samenspel tussen raad en 
college eruit ziet. Hiertoe zijn 24 telefonische 
interviews uitgevoerd met 10 ambtenaren en 14 
raadsleden uit in totaal 16 gemeenten, variërend van 
13.000 tot 330.000 inwoners.

Lees hier het onderzoek Monitor Sociaal 
Domein .

EXPERIMENTEREN MET KWALITATIEVE DATA 

Een goede informatiepositie van de gemeenteraad is van groot belang om de juiste positie te 
kunnen bepalen met betrekking tot vraagstukken binnen het sociaal domein. Het zorgt er ook 
voor dat de gemeenteraad de verantwoordelijkheid kan nemen die van hen verwacht wordt. 
De informatiepositie gaat niet alleen over het ontvangen van informatie; het gaat ook over het 
aan het stuur zetten van de gemeenteraad omtrent het geven van betekenis aan informatie. 
Gemeenteraadsleden moeten behalve informatie vertalen naar passend beleid ook op basis 
van kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunnen controleren of dit beleid goed wordt 
uitgevoerd en het beleid kunnen bijsturen.

Omdat de monitor beperkt is en slechts één manier is om de gemeenteraadsleden te 
informeren, is de werkplaats Sociaal Domein/Windesheim Flevoland (WSDFlevoland) 
gevraagd een nieuwe werkwijze te ontwikkelen om de raadsleden een meer kwalitatief 
perspectief te geven en hen te informeren over de ervaringen van de inwoners.

Bekijk hier de infographic Uitvoering experiment kwalitatieve info 

Bekijk hier het eindrapport Experiment kwalitatieve info 

Wat is de monitor sociaal domein?

Op welke manier hebben gemeenten de monitor 
sociaal domein ontwikkeld?

Wat levert de monitor sociaal domein op?

Wat ontbreekt in de monitor sociaal domein?

Wat maakt een monitor effectief?

IN DIT ONDERZOEK KRIJGT U ANTWOORD 
OP DE VOLGENDE VRAGEN:

1

2

3

4

5
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https://www.movisie.nl/artikel/gemeente-wageningen-duidt-cijfers-samen-praktijk
https://almere.notubiz.nl/document/8187129/1#search=%22rol%20gemeenteraad%22
https://almere.notubiz.nl/document/8187129/1#search=%22rol%20gemeenteraad%22
https://almere.notubiz.nl/document/11406480/1/Evaluatie_en_werkwijzer_Informeren_van_de_raad
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EINDRAPPORT
EXPERIMENT

KWALITIEVE INFO

Experiment
kwalitatieve

info

Kwalitatieve
info

Het generen van
kwalitatieve informatie 
vanuit de inwoners

DEEL 1

DEEL 2

DEEL 3

DEEL 4

Kernvraag van deel 1 is: Welke 
ervaringen hebben inwoners van de 
betreffende gemeente met thema’s 
behorend tot het sociaal domein.

Een werkwijze om in 
gesprek te gaan met de
raadsleden en/of college

Opdracht deel 2: Raadsleden en/of college 
uitdagen om de kwalitatieve informatie en 
de aanvullende kwantitatieve informatie te 
vertalen naar beleid en/of waardering van 
uitvoering beleid.

De gemeente Enschede 
experimenteerde ook 
met kwalitatieve 
gegevens. Zij zetten 
echter de beelden en 
ervaringen van 
wijkteams centraal. Klik 
hier voor het 'Huis van 
informatie' van de 
gemeente Enschede. 

Een methode om kwalitatieve 
informatie toe te voegen aan 
de monitor Sociaal Domein

Kernvraag van deel 3 is: Hoe kan de 
ontwikkelde methode voor het genereren 
van kwalitatieve informatie en de werkwijze 
om een gesprek aan te gaan met de 
gemeenteraad worden gebruikt door kleine, 
middelgrote en grote gemeenten.

Borging ontwikkelde werkwijze

Kernvraag van deel 4 is: Hoe borgen we 
de ontwikkelde werkwijze zodanig dat alle 
gemeenten in Nederland (groot en klein) 
deze werkwijze kunnen gaan toepassen?

Een goede informatiepositie van de gemeenteraad is 
van groot belang om de juiste positie te kunnen 
bepalen met betrekking tot vraagstukken binnen het 
sociaal domein. Het zorgt er ook voor dat de 
gemeenteraad de verantwoordelijkheid kan nemen 
die van hen verwacht wordt. De informatiepositie gaat 
niet alleen over het ontvangen van informatie; het 
gaat ook over het aan het stuur zetten van de 
gemeenteraad omtrent het geven van betekenis aan 
informatie. Gemeenteraadsleden moeten behalve 
informatie vertalen naar passend beleid ook op basis 
van kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunnen 
controleren of dit beleid goed wordt uitgevoerd en het 
beleid kunnen bijsturen. 

Omdat de monitor beperkt is en slechts één manier is 
om de gemeenteraadsleden te informeren, is de 
werkplaats Sociaal Domein/Windesheim Flevoland 
(WSD-Flevoland) gevraagd een nieuwe werkwijze te 
ontwikkelen om de raadsleden een meer kwalitatief 
perspectief te geven en hen te informeren over de 
ervaringen van de inwoners. 

Dit vraagstuk is in 4 delen opgepakt:

monitor
sociaal
domein

UNIEK
SAMENSPEL

HOMEINFORMATIESTURINGVISIEKENNIS

https://almere.notubiz.nl/document/11406480/1/Evaluatie_en_werkwijzer_Informeren_van_de_raad
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/43c2f2b4-c4b5-4b9f-a49a-bd27b6390b61
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