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1. Inleiding  
De gemeente Etten-Leur bereidt zich voor op de decentralisaties in het sociaal domein. Het Rijk 

decentraliseert per 1 januari 2015 een groot aantal taken binnen het sociaal domein naar de lokale 

overheid. De 3 decentralisaties betreffen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de 

Jeugdwet (JW) en Participatiewet (PW). Het Rijk beoogt daarmee de maatschappelijke ondersteuning 

dichter bij de inwoner te brengen met minder regeldruk en eenvoudigere regels. Door te 

decentraliseren gaat het Rijk er vanuit dat het ook effectiever, efficiënter en goedkoper kan.  

1.1. Wat komt er daadwerkelijk over naar gemeenten?  

Vanaf 1 januari 2015 treden de nieuwe Wmo en de Jeugdwet in werking. Met het inwerking treden 

van deze nieuwe wetten wordt de gemeente verantwoordelijk voor een aantal taken, die nu nog 

onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Jeugdzorg vallen (zie verder in dit 

hoofdstuk). Behalve deze veranderingen treden er ook twee andere ontwikkelingen op die van 

invloed zijn op het sociaal domein: de invoering van de Participatiewet (PW) per 1 januari 2015, 

inclusief de noodzakelijke herstructurering van de WVS en het traject Passend Onderwijs (PO). 

Daarnaast is er een aantal landelijke ontwikkelingen dat van invloed is op de Wmo. Er komt een 

nieuwe Wet langdurige zorg voor de zwaarste, langdurige zorg. Hierdoor krijgen ouderen maar ook 

inwoners met een verstandelijke beperking en vooral ook inwoners met psychische problemen met 

een lichte zorgvraag (zorgzwaartepakket 3(zzp) voortaan ondersteuning thuis. Sinds begin 2013 gold 

dat al voor nieuwe cliënten met een zzp 1 en 2. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat onze 

inwoners die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning langer thuis blijven wonen en dus mogelijk 

een beroep doen op de Wmo. Met elkaar leiden deze wettelijke veranderingen tot een omvangrijke 

stelselwijziging met een prominentere rol voor ons als gemeente.  

Met de hiervoor genoemde decentralisaties staan wij voor de opgave om een nieuw stelsel van 

maatschappelijke ondersteuning te bouwen. De nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet 

geven ons straks weliswaar meer verantwoordelijkheden, maar minder financiële middelen ten 

opzichte van de huidige zorgsystemen. Dat maakt het noodzakelijk dat wij een ander stelsel bouwen, 

een stelsel waarin het gaat om een andere manier van denken en handelen, om een integrale en 

gebiedsgerichte dienstverlening aan onze inwoners en om regionale samenwerking. Participatie en 

eigen kracht zijn de sleutelbegrippen. Niet het compensatiebeginsel, recht op zorg of denken in 

termen van producten.  

Wij streven er naar om op 1 januari 2015 klaar te zijn om onze nieuwe rol richting inwoners en 

maatschappelijke partners waar te maken. Deze opgave houdt in dat we voor 1 januari 2015 keuzes 

maken over besteding en verdeling ons budget, over de wijze waarop we ondersteuning bekostigen, 

sturen en monitoren over hoe we de ondersteuning lokaal en regionaal organiseren.  

Dit beleidsplan richt zich vooral op het beleid ten aanzien van de nieuwe taken, die in het kader van 

de decentralisaties overkomen. Er zijn echter diverse beleidsterreinen, die raken aan deze drie 

decentralisaties en waarvoor afzonderlijke beleidsplannen zijn vastgesteld, zoals het Wmo-

beleidsplan ‘Op eigen kracht’ en de Nota Jeugdbeleid. Deze twee beleidsplannen reiken wat betreft 
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beleid verder dan dit onderhavige beleidsplan en blijven daarom van kracht, tenzij in dit beleidsplan 

daarvan wordt afgeweken. 

Vooropgesteld wordt, dat dit beleidsplan Sociaal Domein geheel past binnen de ambities van de 

Toekomstvisie “Etten-Leur doet het gewoon”. 

1.2. Visie Sociaal Domein 

In maart 2012 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie “Etten-Leur doet het gewoon” vastgesteld. 

Hierin staat wat voor gemeente Etten-Leur in 2020, met een doorkijk naar 2030, wil zijn. De 

toekomstvisie gaat over mensen, samenwerking, balans en andere rollen. Dat zijn de vier essentiële 

uitgangspunten waarlangs we de komende jaren richting geven aan onze ambities. We geven 

inwoners maximale ruimte om hun eigen behoeften en wensen te realiseren, om samen te werken 

met of zelfs taken over te laten aan partners.  De rol van de overheid, dus ook die van ons als 

gemeente, verandert. De taak van de gemeente is vooral het garanderen van bepaalde 

basisvoorzieningen, de zorg voor anderen terugleggen in de samenleving en een vangnet bieden voor 

diegenen, die dat nodig hebben. 

Met de decentralisaties in het sociale domein draagt het kabinet eraan bij dat beleid het beste dicht 

bij de inwoner kan worden uitgevoerd. Gemeenten staan daardoor voor een grote opgave om naast 

de uitvoering van hun eigen autonome taken een steeds omvangrijker wettelijk takenpakket 

adequaat uit te voeren. We gaan daarbij steeds vaker een beroep doen op de eigen kracht van onze 

inwoners. Dit doen we door in te zetten op hulp aan de keukentafel met inzet van de inwoner, met 

een zo kort mogelijke afstand tussen de vraag naar en het aanbod van ondersteuning. Hoe beter het 

voortraject van de ondersteuningsvraag, hoe beter en vooral goedkoper het latere traject. 

Toegespitst op het sociale domein willen wij dat de inwoners van Etten-Leur: 

 Elkaar kennen, ontmoeten en helpen 

De Etten-Leurse samenleving is actief en betrokken. Er is een grote sociale betrokkenheid en 

saamhorigheid. We stimuleren initiatieven van inwoners, vrijwilligers en organisaties om de 

participatie en leefbaarheid in Etten-Leur te versterken. 

 Zelfredzaam zijn 

Onze inwoners zijn primair verantwoordelijk voor het oplossen van hun eigen problemen en houden 

zelf de regie over hun leven. Onze rol is gericht op het vergroten van de participatie van onze 

inwoners, aansluitend op wat onze inwoners zelf kunnen. Participatie gaat niet altijd vanzelf, soms is 

daarbij ondersteuning nodig. Er is een vangnet voor de kwetsbare groepen. 

 Meedoen aan de samenleving 

We willen dat al onze inwoners meedoen aan de samenleving. Zij hebben een eigen huishouden, 

onderhouden een sociaal netwerk en nemen deel aan de samenleving en de arbeidsmarkt. Door te 

verbinden, te faciliteren en ontwikkelmogelijkheden te bieden, weten we naar tevredenheid van 
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onze inwoners de kwaliteit van het voorzieningenniveau op de verschillende onderdelen van het 

sociale domein te behouden. 

Onze Toekomstvisie “Etten-Leur doet het gewoon” is de basis geweest voor de afzonderlijke visies 

voor de drie decentralisaties. Voor de Wmo is dat het visiedocument “Goed voor elkaar” en voor de 

Jeugd is dat het visiedocument “Schets Zorg voor Jeugd”.  

1.3. Maatschappelijke effecten 

De decentralisaties staan niet op zichzelf en kunnen gezien worden als een eerste stap in de richting 

van een brede maatschappelijke cultuuromslag. Van zorgen voor naar zorgen dat en meer gericht op 

wat inwoners zelf nog kunnen. Wat is het maatschappelijk effect wat bereikt moet worden?  

Wij bewerkstelligen dat al onze inwoners kunnen meedoen en dat de sociale cohesie in Etten-

Leur toekomstbestendig is, waardoor onze inwoners zoveel mogelijk voor zichzelf kunnen 

zorgen maar ook voor anderen.  

 

Om dit maatschappelijk effect te bereiken, willen we het volgende realiseren:  

Bij onze inwoners: 

 de sociale netwerken functioneren:  
 er ontstaan spontane inwonerinitiatieven en projecten uit de samenleving;  

 mensen kennen elkaar;  

 er zijn meer vrijwilligers (in beeld);  

 inwoners met een hulpvraag weten zich gesteund en verzekerd van hulp door hun 

sociale netwerk en waar noodzakelijk door professionals;  

 

 het maatschappelijk bewustzijn is verbeterd:  
 mensen vinden het vanzelfsprekend dat ze elkaar helpen en hulp vragen aan een ander;  

 bewustwording van eigen kracht en zorgverlening zoals mantelzorg;  

 mensen kijken verder dan hun eigen gezin;   

 mensen durven het te melden als ze zien dat het mis gaat (bij een ander);  

 gemeente is niet het eerste aanspreekpunt voor hulpvraag.  

Bij de gemeente:  

 de gemeente is teruggetreden;  

 haar faciliterende rol is anders ingevuld;  

 zij is zichtbaar aanwezig in de woonservicegebieden;  

 werkt vindplaatsgericht.  

Bij de professionals:  

 de bestaande instellingen hebben zich aangepast aan de transformatie; 
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 de zorgvrager is met zijn netwerk leidend en de professionele zorg is aansluitend op de 

informele zorg; 

 nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan;  

 digitale hulpmiddelen zijn daadwerkelijk aanwezig en functioneren;  

 innovatie van hulp en hulpmiddelen heeft plaatsgevonden;  

 er zijn laagdrempelige voorzieningen in de buurt en deze nodigen daadwerkelijk uit om er 

gebruik van te maken;  

 eenheid in aanpak van vooral multiproblem casuïstiek;  

 aanpak voorkomt beroep op dure specialistische zorg.  

1.4. Beleidsplan  

Wij hebben als gemeente de wettelijke plicht om het gemeentelijk beleid aangaande de Wmo en de 

Jeugdwet vast te leggen in een beleidsplan. De gemeenteraad moet deze plannen voor 1 november 

vaststellen. De Participatiewet kent deze verplichting niet, maar we zijn wel verplicht een aantal 

verordeningen te maken. Daarvoor zijn ook beleidskeuzes noodzakelijk. Met het vaststellen van dit 

beleidsplan en de daaraan gekoppelde afzonderlijke beleidsplannen voldoen wij aan de wettelijke 

bepalingen.  

Dit beleidsplan is geen blauwdruk voor de komende vier jaren, maar een basis voor de 

doorontwikkeling. Aan dit beleidsplan is nu geen uitvoeringsplan toegevoegd. Onze insteek is om het 

eerst halfjaar van 2015 kennis en ervaring op te doen met de nieuwe zorgstelstels. Op basis van deze 

informatie stellen wij een uitvoeringsprogramma/activiteitenprogramma op. In dit programma 

nemen we dan tevens de ontwikkelpunten op zoals bedoeld met de transformatiefase.  

In het voorliggende traject zijn relevante beleidsdocumenten al ter besluitvorming aan de orde 

geweest. Voor de Wmo zijn dat het Visiedocument “Goed voor elkaar” en het “Transitieplan AWBZ”. 

Voor Jeugd zijn dat het Visiedocument “Schets Zorg voor Jeugd” en het bijbehorende 

“Inrichtingskader Zorg voor Jeugd”. Beide visies en inrichtingsplannen vormen de kaders voor dit 

beleidsplan. 

In dit “Beleidsplan Sociaal Domein” schetsen we op hoofdlijnen hoe wij als gemeenten de nieuwe 

sociaal maatschappelijke ondersteuningstaken gaan vormgeven.  Dit document beoogt vooral de 

verbinding te zijn richting tussen de afzonderlijke beleidsplannen van de verschillende 

decentralisaties. Er is gekozen voor een zogenaamde modulaire aanpak die als volgt kan worden 

aangegeven:  
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De beleidsplannen vormen de basis voor de bijbehorende verordeningen die wij tegelijkertijd aan de 

gemeenteraden ter vaststelling voorleggen. Daarin worden de regels vastgesteld op grond waarvan 

inwoners een beroep kunnen doen op maatschappelijke ondersteuning en/of jeugdvoorzieningen.  

1.5. Communicatie 

Communicatie is van essentieel belang om de transitie en de transformatie te laten slagen. Zowel 

voor de korte en langere termijn blijft communicatie een speerpunt van beleid. Om hier concreet 

vorm aan te geven is regionaal een communicatieplan met een communicatiekalender tot 1 januari 

2015 opgesteld.  

Communicatie vindt plaats op verschillende niveau’s, namelijk van algemene aard en op cliëntniveau. 

Van algemene aard: gericht op informatievoorziening, de stand van zaken, mentaliteitsverandering 

e.d. Op cliëntniveau: gericht op het overgangsrecht e.d. Indien nodig werken we hierbij samen met 

aanbieders om de informatie zo goed mogelijk bij de verschillende doelgroepen te laten “landen”.  

De globale planning van de communicatie is: 

Augustus 2014:  websites vullen 

September 2014:  communicatie over beleidsplan 

Oktober 2014:   cliëntcommunicatie 

Het regionale communicatieplan wordt waar nodig aan de lokale situatie en activiteiten aangepast 

en wordt lokaal uitgevoerd. Wij zullen de adviesraden hierover met regelmaat informeren. Daarnaast 

maken wij zoveel mogelijk gebruik van lokale communicatiekanalen en betrekken wij hierbij cliënten 

(organisaties), aanbieders en maatschappelijke partners. 

Beleidsplan sociaal 
domein: integraal 

deel 

Beleidsplan Wmo 
2015 

Verordening 

Beleidsplan Jeugd 

Verordening 

Beleidsplan 
Participatiewet 

Verordeningen 
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Voorafgaand aan dit beleidsplan hebben wij in een drietal bijeenkomsten met de adviesraden in een 

informele setting een aantal onderwerpen in het kader van de Wmo bediscussieerd. Binnen de 

Jeugdwet is steeds gesproken met ouders. De input hieruit is zoveel als mogelijk verwerkt in dit 

beleidsplan. 

Op 11 juli heeft het college besloten dit beleidsplan voor inspraak vrij te geven. Adviesraden, 

zorgaanbieders en maatschappelijk partners hebben vervolgens 6 weken de tijd gekregen om hun 

advies te geven. Op 3 september 2014 is een informele bijeenkomst geweest tussen de 

gemeenteraad en de aviesraden. Onderwerpen als communicatie, kwetsbare inwoners en eigen 

kracht en sociaal netwerk zijn hier uitgebreid bediscussieerd. Op basis van deze inspraak hebben wij 

dit beleidsplan verder uitgewerkt.  

1.6. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het proces om van transitie te komen tot transformatie beschreven. Hierna 

volgt in hoofdstuk 3 een omschrijving van de nieuwe taken van de verschillende decentralisaties. In 

hoofdstuk 4 en 5 worden de respectievelijk de lokale/regionale aanpak en de gebiedsgerichte aanpak 

aan de orde gesteld. In hoofdstuk 6 komen de financiële aspecten aan de orde. Tot slot komen in 

hoofdstuk 7 de risico’s aan de orde.  
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2. De transitie- en transformatie-opgave 
Met ingang van 2015 staan wij voor de opgave om onze inwoners ondersteuning te bieden op het 

gebied van opvoeden en opgroeien, begeleiding en beschermd wonen en naar eigen vermogen te 

participeren in de samenleving. Een opgave met veel minder financiële middelen dan tot nu toe het 

geval is. Een opgave dus, die zowel inhoudelijk als financieel, bijzonder complex is. Gezien deze 

complexiteit onderscheiden we in het proces een transitiefase en een transformatiefase. 

2.1. De transitie-opgave 

We hebben te maken met een omvangrijke stelselwijziging. Wij streven er naar om per 1 januari 

2015 klaar te zijn om onze nieuwe rol richting inwoners, zorgaanbieders, ondernemers en onderwijs 

uit te voeren, de zogenaamde transitieopgave. De opgave houdt in dat we voor 1 januari 2015 keuzes 

maken over de besteding en verdeling van ons budget, over de wijze waarop we de ondersteuning 

lokaal en regionaal organiseren, hoe we de ondersteuning bekostigen en sturen. Dit alles in lijn met 

de visies, die zijn vastgesteld ten aanzien van de Jeugdzorg en de begeleiding en de contourennota in 

het kader van de Participatiewet.  

Daarnaast hebben we te maken met het overgangsrecht, zowel binnen de Jeugdzorg als de Wmo. 

Transitie-arrangementen en overgangsrecht om de continuïteit van zorg te garanderen, de 

zorginfrastructuur in stand te houden en frictiekosten te beperken. Dit wettelijke verplichte 

overgangsrecht laat ons weinig ruimte tot verandering en vernieuwing van beleid direct al per 2015. 

Op basis van de Wet op de Jeugdzorg en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning dient de 

gemeente per 1 november 2014 een beleidsplan vast te stellen. Deze tijdsdruk geeft ons niet de 

gelegenheid om in samenspraak met onze inwoners en partners een geheel vernieuwd beleid te 

ontwikkelen en in uitvoering te brengen.  

Dit beleidsplan is geen blauwdruk voor de komende vier jaren. We zorgen er eerst voor dat we per 1 

januari 2015 klaar zijn om de eerste klanten te ontvangen om deze op een zorgvuldige manier die 

ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Daarna gaan we vanaf 2015 dit beleidsplan, maar dat 

geldt eveneens voor de verordeningen en beleidsregels, doorontwikkelen: transformeren. 

Hierbij dient vermeld te worden dat de decentralisatie Jeugdzorg een stap verder zet dan de 

transitie-opgave. Omdat de gemeente op dit terrein nog geen taken had, is een nieuw stelsel voor 

Zorg voor Jeugd ontwikkeld. Ook dit stelsel is nog niet af, maar wordt nog verder doorontwikkeld. 

2.2. De transformatie-opgave 

We hebben de ambitie om het sociaal domein te transformeren. We willen de manier van 

ondersteunen veranderen. We willen een omslag maken, waarbij we centraal stellen wat onze 

inwoners zelf willen en kunnen.  

Om samen de beoogde vernieuwing te realiseren, hebben wij in de visies op de Jeugdzorg en de 

begeleiding een aantal leidende principes benoemd. Principes, die leidend zijn voor de drie 

decentralisaties en die leidend zijn voor de stappen die we de komende jaren gaan zetten. 

 We gaan uit van de eigen kracht van onze inwoners. 
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We zetten in op zelfredzame inwoners. We spreken hun zelfoplossend vermogen aan. We stimuleren 

inwoners om binnen hun eigen netwerk oplossingen te zoeken voor hun hulpvragen. Wij 

hebben/houden tegelijkertijd aandacht voor inwoners in een kwetsbare positie, waarbij het 

zelfoplossend vermogen (tijdelijk) niet aanwezig is. Door ondersteuning aan te bieden in en met 

behulp van de directe leefomgeving, de opvoedkracht te versterken, mensen met een beperking te 

stimuleren tot deelname aan de arbeidsmarkt en werkgevers te bewegen hen in dienst te nemen, 

door vrijwilligers en mantelzorgers te faciliteren en mensen met een inkomensgerelateerde 

problematiek te ondersteunen in hun specifieke financiële problematiek etc. Dit vraagt om maatwerk 

in de ondersteuning, waarbij de inwoner centraal staat. Anderzijds stimuleren wij dat inwoners 

anderen in hun omgeving helpen waar nodig. 

 We werken zoveel mogelijk vanuit de eigen regie van onze inwoners 

Ons perspectief is dat ook inwoners met ondersteuningsvragen zoveel mogelijk regie voeren over 

hun eigen leven. Op het moment dat inwoners vragen of problemen hebben, zoeken zij in eerste 

instantie zelf en met elkaar naar oplossingen. We realiseren ons dat zelf regie voeren soms niet lukt, 

dan bieden wij ondersteuning. Deze ondersteuning richten we zo in, dat het vermogen tot 

regievoeren door de cliënt zelf wordt vergroot en dat deze aanvullend is aan de eigen informele 

ondersteuning. We geven onze inwoners de ruimte om zoveel mogelijk zelf keuzes te maken over de 

ondersteuning die zij nodig hebben en op welke wijze zij die ondersteuning wensen in te zetten. Wij 

zijn ons er hierbij van bewust, dat er grenzen zijn aan wat mensen zelf of met behulp van hun 

netwerk kunnen oplossen. 

 We werken volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur 

We voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen werken. We maken de cliënt zelf eigenaar en 

regisseur van het eigen plan. Wanneer de cliënt dit zelf niet kan, ondersteunen wij daarin. Door dit 

eigenaarschap brengen we coördinatie aan in de te leveren ondersteuning.  

 Wij ontzorgen en laten het normale leven leidend zijn 

We willen problemen en hulpvragen zoveel mogelijk voorkomen, ervoor zorgen dat inwoners op 

eigen kracht hun weg kunnen vinden. We zetten daarom in op sterke basisvoorzieningen en richten 

ons op preventieve ondersteuning.  

Niet alleen de transitiefase vereist een zorgvuldige overgang van de nieuwe taken maar vooral de 

transformatiefase vereist van ons richting onze inwoners zorgvuldig handelen. Het  doorontwikkelen 

en/of wijzigen van verordeningen kunnen consequenties hebben voor onze inwoners. Dit zullen wij 

met de nodige zorgvuldigheid en in samenspraak met de adviesraden doen. 

Bovenstaande ambitie kunnen wij niet alleen waarmaken. Samen met onze maatschappelijke 

partners, beroepskrachten en onze inwoners gaan wij stapsgewijs vanaf 1 januari 2015 deze 

beleidsnota doorontwikkelen. Zo zullen we gezamenlijk innovatieve voorzieningen ontwikkelen, zoals 

voor de dagbesteding. Ook gaan we gezamenlijk inzetten op de beoogde cultuuromslag, waarbij 

eigen kracht, inzet van het informeel netwerk, wederkerigheid, zelfredzaamheid en participatie 
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leidend zijn. Bovendien gaan we zoveel als mogelijk zwaardere zorg ombuigen naar het versterken 

van inwonerinitiatieven, inwonerkracht, sterke basisvoorzieningen en preventieve activiteiten. 

Met deze stapsgewijze vernieuwing gaan we onze taken binnen het daarvoor bestemde rijksbudget 

uitvoeren. 

2.3. Regierol van de gemeente 

De nieuwe verantwoordelijkheden en middelen vragen een sterke regierol van de gemeente. De 

gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de 

Participatiewet. Een deel van de taken wordt regionaal belegd. De gemeente stuurt op 

inwonerkracht en inwonerinitiatieven, de gemeente trekt zich terug op haar rol tot het bieden van 

basisvoorzieningen en een vangnet voor diegenen die dat nodig hebben, de gemeente sluit 

overeenkomsten af met aanbieders. Er zijn kortom diverse niveau’s voor het oppakken van haar 

regierol:  

 Op strategisch niveau 

De gemeente stuurt vanuit haar visie binnen de financiële kaders op het realiseren van de 

geformuleerde maatschappelijke effecten op de langere termijn. De leidende principes zijn de basis; 

de gemeente trekt zich terug op haar vangnetfunctie. Dit is een dynamisch proces en niet te 

realiseren op kort termijn.  

 Op tactisch niveau 

De gemeente stuurt op initiatieven van onze inwoners en onze partners en op de inrichting van de 

wijkteams nieuwe stijl.  

 Op operationeel niveau 

De gemeente stuurt periodiek op het nakomen van gemaakte afspraken en contracten op 

uitvoeringsniveau met zorgaanbieders, wijkteams nieuwe stijl e.d. 

Onze prioriteit is een zorgvuldige overgang van de nieuwe taken, waarvoor wij per 1 januari 

2015 verantwoordelijk zijn (transitieopgave). Aan de hand van de leidende principes 

vernieuwen wij vanaf 2015 stapsgewijs samen met onze partners het sociaal domein eveneens 

op een zorgvuldige wijze (transformatiefase). 
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3. Nieuwe taken 
In dit hoofdstuk geven wij een korte opsomming van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die 

wij als gemeene krijgen. In de onderliggende deel beleidsplannen zoomen wij verder in op de 

verschillende decentralisaties. 

In bijlage 1 hebben wij een beeld gegeven van de huidige situatie. Deze cijfers geven inzicht in het 

gebruik van diverse regelingen en voorzieningen, alsmede een gecombineerd gebruik hiervan.  

3.1. Beschrijving nieuwe taken Wmo 2015  

Vanuit de AWBZ komt een drietal taken over naar de Wmo 2015: begeleiding (individueel en groep), 

kortdurend verblijf (logeervoorzieningen) en beschermd wonen voor GGZ-cliënten (GGZ-C-

pakketten). Deze taken vallen nu nog onder de AWBZ en worden geïndiceerd door het Centrum voor 

Indicatiestelling. Zoals hiervoor omschreven zal het merendeel van de nieuwe Wmo-taken die 

overkomen de vorm van begeleiding en dagbesteding hebben (individueel en groepsgericht). De 

huidige AWBZ-functie begeleiding zoals die nu vanuit de AWBZ wordt verstrekt, is bedoeld om de 

zelfredzaamheid van mensen te bevorderen, te behouden of te compenseren. Deze vorm van 

begeleiding moet er voor zorgen dat een verblijf in een instelling zo lang mogelijk wordt uitgesteld. 

Dit uitgangspunt is tevens het uitgangspunt voor de Wmo 2015.  
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3.2. Beschrijving nieuwe taken Jeugdwet 

Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten taken op het gebied van jeugdzorg die nu nog 

uitgevoerd worden op rijks- en provinciaal niveau. In het nieuwe jeugdstelsel worden gemeenten 

verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp (inclusief jeugd-ggz, specialistische hulp (niet vrij-

toegankelijke zorg), jeugd met een verstandelijke beperking en gesloten jeugdhulp in het kader van 

ernstige opgroei- en opvoedproblemen) en voor de preventie en uitvoering van 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en Advies en Meldpunt Huiselijke Geweld en 

Kindermishandeling (AMHK).  

3.3. Beschrijving nieuwe taken Participatiewet 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht met als doelstelling om één 

regeling te creëren voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. 

In de PW worden de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel 

van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd.  

Als onderdeel van de wet wordt de instroom in de Sociale Werkvoorziening (SW) “oude stijl” 

beëindigd en wordt de toegang tot de Wajong beperkt tot volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikten. Mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, kunnen in een 

beschutte werkomgeving aan de slag. Met de PW wordt het principe van één regeling consequent 

doorgevoerd voor iedereen die in staat is te werken. Alle mensen met (gedeeltelijk) 

arbeidsvermogen die zijn aangewezen op ondersteuning, behoren per 1 januari 2015 tot de 

doelgroep van de PW. Voor de re-integratieondersteuning krijgt de gemeente een gebundeld re-

integratiebudget en meer instrumenten tot haar beschikking. Gemeenten bepalen op basis van 
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maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Voor iedereen uit deze 

doelgroep gaan dezelfde rechten en plichten gelden.  

De invoering van de PW staat niet op zich en hangt nauw samen met de eerder genoemde transities. 

De lokale infrastructuur wordt immers vormgegeven vanuit dezelfde visie en uitgangspunten. 

Dwarsverbanden zijn er op verschillende niveaus, te denken valt aan toegang, regie op cases, sturing 

en wijze van organiseren.  

3.4. Passend onderwijs 

Een andere landelijke ontwikkeling die van invloed is op gemeentelijk jeugdbeleid is de invoering van 

Passend Onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 heeft het onderwijs een zorgplicht om voor een leerling 

die extra ondersteuning nodig heeft, met de school een passende plek te zoeken. Dit kan op:  

 de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas; 

 een andere reguliere school in de regio;  

 het (voortgezet) speciaal onderwijs.  

Om hieraan vorm te geven werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Deze 

ontvangen budgetten voor extra ondersteuning die zij dan weer verdelen over de scholen waar de 

extra ondersteuning nodig is. In een ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe 

het passende onderwijs wordt gerealiseerd. Dit plan heeft een 4 jaarlijkse cyclus.  

3.5. Integraliteit 

De drie decentralisaties, maar ook het passend onderwijs en de ontwikkelingen aangaande de 

langdurige zorg vormen een grote uitdaging voor de gemeente. Het gaat immers om overdracht van 

nieuwe taken gekoppeld aan aanzienlijke financiële taakstellingen. Wij moeten meer doen met 

minder geld en de eigen kracht van inwoners  aanspreken. Omdat de verantwoordelijkheid van het 

sociaal domein nu bij één partij komt te liggen, ontstaan er vooral ook kansen. Wij kunnen over de 
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verschillende transities heen dwarsverbanden leggen b.v. door preventie en ondersteuning te 

bundelen en efficiënter aan te bieden. We denken daarbij aan de volgende zaken:  

 professionals bij de maatschappelijke partners in de verschillende transitietrajecten werken 

intensiever met elkaar samen vooral waar het gaat om multi problem gezinnen;  

 wij doen in de meest brede zin steeds meer een beroep op de eigen kracht van de inwoner;  

 er is een overlap in de doelgroep van de arbeidsmatige AWBZ-dagbesteding, de sociale 

werkvoorziening en beschut werken. De decentralisaties biedt ons de ruimte om dit beter in 

te richten;  

 wij zetten mensen met een uitkering in als vrijwilliger voor de organisatie van basis- en 

algemene voorzieningen van de Wmo. Zo betekenen ze iets voor anderen en leveren een 

tegenprestatie voor hun uitkering;  

 ook maatschappelijke partners zetten over en weer cliënten in als vrijwilliger;  

 de achterliggende problematiek van werkloosheid, zoals schuldensituatie of psychosociale 

problematiek, wordt eerder gesignaleerd en aangepakt;  

 gezamenlijke scholing van professionals in de “eigen kracht gedachte” en transitie 

overstijgende thema’s;  

 gemeenten vragen zorg- en welzijnsaanbieders om leerwerkplekken of banen voor mensen 

met een uitkering te creëren (social return on investment). 

Decentralisatie overstijgende thema’s zijn: integrale toegang, financiering, inkoop, communicatie, 

inwoner-en cliëntparticipatie. Ook uitwisseling en afstemming van (gemeentelijke) beleidsplannen, 

modellen en andere documenten overstijgen de afzonderlijke decentralisaties. Dit geldt ook voor de 

verbindingen tussen Wmo, Jeugd, publieke gezondheidszorg, onderwijs, welzijn en wonen.  

Integraliteit heeft ook grenzen. Zeker waar er sprake is van een proces van transitie naar 

transformatie. Het realiseren van de gestelde ambities vraagt om een veranderstrategie, wat gaan 

we doen in 2015:  

 werkende weg leren samen met het veld, zoals de integrale toegang en de wijkteams met 

verbinding naar het brede netwerk;  

 gezamenlijk ontwikkelen van innovatieve voorzieningen;  

 inzetten op een cultuurverandering. Vernieuwing is niet mogelijk zonder een cultuuromslag 

bij gemeenten, maatschappelijke partners, professionals en inwoners. Gezamenlijk inzetten 

op een gekantelde manier van werken waarbij eigen kracht, inzet van informeel netwerk, 

wederkerigheid, zelfredzaamheid en participatie leidend zijn.   
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4. Lokale en regionaal/landelijke aanpak  
In het kader van de uitwerking van de drie decentralisaties zijn wij samenwerkingsverbanden 

aangegaan, enerzijds op uitdrukkelijk verzoek van de landelijke overheid, anderzijds vanwege 

efficiency en schaalvoordelen. Zo werken we op de transitie van de Jeugdzorg samen met 9 

gemeenten (Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Halderberge, Rucphen, 

Zundert en Moerdijk) en op de AWBZ/Wmo en Participatiewet met 6 gemeenten (Roosendaal, 

Halderberge, Rucphen, Zundert en Moerdijk). Deze samenwerkingsverbanden zijn vooral gericht op 

het samen optrekken op de thema’s inkoop, communicatie, ICT, feiten en cijfers. Deze 

samenwerkingsverbanden zijn tot nu toe niet geformaliseerd. De komende jaren zullen wij kijken hoe 

de samenwerkingsverbanden zich ontwikkelen. Passend binnen de context van de decentralisaties 

organiseren en bepalen we zoveel mogelijk lokaal wat kan en regionaal wat moet.  

4.1. Lokaal 

De gemeente biedt de ideale schaal om maatwerk te leveren, aan te sluiten bij wat mensen wél 

kunnen, de eigen kracht en het sociaal netwerk te betrekken en naast individuele voorzieningen ook 

algemene voorzieningen te ontwikkelen. 

Lokaal wordt georganiseerd: 

 de toegang: de toegang en toeleiding wordt dichtbij de inwoners georganiseerd en wordt 

ingebed in de lokale infrastructuur; 

 preventie en signalering: het preventieve aanbod is algemeen toegankelijk, laagdrempelig en 

de bereikbaarheid is dichtbij (voorzieningen zoveel mogelijk dicht bij huis). Denk hierbij aan 

een consultatiebureaubezoek en vroegsignalering binnen de wijteams;  

 algemeen toegankelijke voorzieningen, zoals buurt/wijkhuizen, multifunctionele 

accommodaties, peuterspeelzalen, dagopvang voor ouderen, mantelzorgcafé e.d.; 

 maatwerkvoorzieningen: maatwerkvoorzieningen kunnen individueel en collectief verstrekt 

worden. Een gedeelte van deze collectieve voorzieningen wordt lokaal georganiseerd 

wanneer er sprake is van niet-specialistische voorzieningen, zoals dagverzorging voor 

ouderen. 

4.2. Regionaal/landelijk  

De meer specialistische voorzieningen worden omwille van efficiency en effectiviteit op regionaal 

niveau georganiseerd: anders is er te weinig keuze en/of een slechte verhouding tussen prijs en 

kwaliteit. Financiële voordelen worden behaald door regionaal in te kopen. De positie van de 

gemeenten ten opzichte van vaak regionaal werkende zorgaanbieders is sterker. Voor 

zorgaanbieders is een lager schaalvolume minder efficiënt en dit kan leiden tot een hogere kostprijs. 

Op regionaal niveau gaat het dan vooral om voorzieningen met een laag volume en om 

specialistische voorzieningen. 

Hoog specialistische ondersteuning wordt vooral bovenregionaal, soms landelijk, georganiseerd. Dat 

heeft te maken met de benodigde expertise voor een goede inkoop, risicospreiding en solidariteit 

(opvang fluctuatie benodigd aantal specialistische voorzieningen), efficiency (in het inkoopproces) en 

een sterkere positieve ten opzichte van de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. 
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Daarnaast zijn er nog een aantal landelijk werkende voorzieningen waarvoor landelijke afspraken 

worden gemaakt. Dit betreft bijvoorbeeld hoog gespecialiseerde kennis- en behandelcentra (ook wel 

aangeduid als toppreferente of topklinische zorg). Het gaat hier om centra met een relatief kleine 

doelgroep en (zeer) hoge kosten. Ook de VNG organiseert landelijke voorzieningen, zoals de 

landelijke doventolkvoorziening, slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys en de 24-uurs 

telefonisch en elektronisch luisterend oor en advies (Sensoor).  

Op het terrein van de drie decentralisaties werken we samen met meerdere gemeenten. De 

insteek hierbij is lokaal wat kan en regionaal wat moet, zonder hierbij afbreuk te doen aan de 

kwaliteit van ondersteuning. 
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5. Gebiedsgerichte aanpak  
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze we de vernieuwing vorm geven en hoe we de 

ondersteuning gaan organiseren, namelijk gebiedsgericht. We gaan hier met name in op de 

overstijgende onderwerpen, zoals de toegang, de cliëntondersteuning, inclusief beleid en de relatie 

met volksgezondheid. De niveaus van ondersteuning komen uitgebreid ter sprake in de drie 

deelplannen. 

5.1. De toegang  

De ondersteuning is bestemd voor alle inwoners ongeacht leeftijd, religieuze signatuur of afkomst. 

De ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen (leef-)omgeving van de inwoner en met 

behulp van de eigen omgeving en het sociaal netwerk daar omheen. De ondersteuning moet 

eenvoudig, praktisch en zoveel mogelijk informeel worden ingericht. Door het dicht bij huis 

organiseren van de ondersteuning kunnen wij onze inwoners effectiever van dienst zijn en kunnen 

wij een toekomstbestendige ondersteuning garanderen.  

Sedert 2013 zijn de vier sociale wijkteams operationeel in de woonservicegebieden. De sociale 

wijkteams zijn gestart als netwerkorganisaties, die laagdrempelig toegankelijk zijn, organisatie-

overstijgend vroegsignaleren, samenwerken en inwoners stimuleren in hun eigen omgeving en 

vanuit hun eigen kracht oplossingen te vinden en inwoners stimuleren om zich in te zetten voor hun 

buurt en buurtbewoners. 

De onzichtbaarheid en de behoefte aan meer regie van de huidige sociale wijkteams, maar vooral 

ook de komst van de drie decentralisaties noodzaken ons de huidige sociale wijkteams door te 

ontwikkelen. Hierbij wordt wat goed gaat behouden en worden ervaringen van elders meegenomen. 

Vanuit de centrale uitgangspunten van de drie decentralisaties zijn de volgende principes 

geformuleerd voor de toegang: 

 leidend zijn: eigen kracht, eigen regie, 1 gezin-1 plan-1 regisseur, het normale leven is 

leidend 

 de toegang is waar de inwoner het verwacht; 

 de toegang is zichtbaar en bereikbaar voor alle inwoners; 

 de gemeente regisseert en coördineert; 

 inwoners hoeven signaal maar 1 keer af te geven; 

 sturen op preventie, in samenwerking met het netwerk. 

Dit heeft geleid tot een nieuw inrichtingsmodel voor de wijkteams. De nieuwe (kern)wijkteams zijn 

compact van vorm en bestaan uit: 

 JOOP (de Jeugd Opvoed- en Opgroei Professional als generalist van de jeugdzorg) 

 RIA (Regie-assistent als generalist/regieassistente van de Wmo) 

 CEES (casemanager van de Participatiewet) 

 Wijkzuster 

 Wijkwerker 
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De teams worden aangestuurd door een coördinator vanuit de gemeente. Voor alle functies uit het 

wijkteam worden competentieprofielen opgesteld, waaraan de wijkteamleden moeten voldoen. Dit 

om de kwaliteit van dienstverlening te garanderen. De toegang tot de wijkteams ligt in de 

woonservicegebieden. In de vier woonservicegebieden oriënteren wij ons binnen bestaande 

voorzieningen op mogelijke inlooppunten voor de wijkteams. 

De doelstelling van de ‘nieuwe’ wijkteams is: 

 Kwesties op alle levensgebieden snel, licht, gericht en in samenhang oppakken; 

 Voorzien in toegang tot intensievere of specialistische vormen van ondersteuning (toegang 

tot niet vrij toegankelijke zorg); 

 Meer specialistische, duurdere hulp uit de tweede lijn terugdringen. 

Buiten de teams acteert een netwerk van vrijwillige en professionele organisaties. Dit netwerk is 

verantwoordelijk voor de afhandeling van een groot deel (80%) van de vragen en signalen van 

inwoners. Voor dit netwerk gelden dezelfde principes als voor het wijkteam. De doelstellingen voor 

deze netwerkorganisatie zijn: 

 Laagdrempelig toegankelijk; 

 Organisatieoverstijgende vroegsignalering; 

 In de keten samenwerken, onderling en met de wijkteams; 

 Inwoners stimuleren om in hun directe omgeving en vanuit hun eigen kracht oplossingen te 

vinden; 

 Inwoners stimuleren om zich in te zetten voor hun buurt en buurtbewoners. 

Dit betekent dat voor de gemeente Etten-Leur onderstaand model wordt uitgewerkt.  
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De verbinding tussen de wijkteams en de netwerkorganisatie is essentieel. De wijkteamleden werken 

naadloos samen met de professionals en vrijwilligers in de wijken maar hebben als generalisten de 

verantwoordelijkheid om te zorgen, dat de noodzakelijke zorg en/of hulp snel, adequaat, goed 

verdeeld en gedurende het gehele jaar beschikbaar is. De as wordt gevormd door  het wijkteam, zij 

zijn de spil in de coördinatie vanuit de gemeente en hebben naast hun directe taken ook een regie en 

katalysatorrol onder de oppervlakte: de eigen kracht in de samenleving. 

De verbinding tussen het wijkteam en de netwerkorganisatie krijgt ook zijn beslag in de stuurgroep 

Wijkteams. De rol van de Stuurgroep is het gezamenlijk sturen om de doelstellingen van de 

wijkteams en netwerkorganisatie tot uitvoering te brengen. Gelet hierop zal de samenstelling van de 

Stuurgroep een vertegenwoordiging zijn van de organisaties die de wijkteamleden leveren en  een 

vertegenwoordiging vanuit de netwerkorganisaties.  

Voor de realisatie van de nieuwe structuur van de wijkteams wordt een implementatieplan 

opgesteld, waarin de wijkteams overeenkomstig bovenstaand model concreet worden uitgewerkt.   

5.2. Inclusief beleid 

In een inclusieve samenleving zijn voorzieningen toegankelijk voor mensen met een beperking en 

kunnen zij aan de samenleving deelnemen.  

In het Wmo-beleidsplan ‘Op eigen kracht’ heeft de gemeenteraad al vastgesteld, dat Etten-Leur 

Wmo-proof moet worden. Etten-Leur is Wmo-proof wanneer de lokale samenleving ingericht en 

geschikt is voor iedereen, zodat iedereen ongeacht welke beperking en ongeacht welke leeftijd op 

een volwaardige wijze kan meedoen in de samenleving. Wanneer iemand daarin beperkingen 

ondervindt, moeten die worden gecompenseerd volgens de principes van goedkoop en adequaat. Dit 

kan door het verstrekken van een individuele voorziening, zoals bijvoorbeeld een rolstoel, maar 

vooral ook door te zorgen voor een goede en veilige woonomgeving en openbare infrastructuur, een 

goede toegankelijkheid van publieke gebouwen en voorzieningen, en het kunnen meedoen in het 

onderwijs en op de arbeidsmarkt. 

Bij inclusief gemeentelijk beleid wordt in alle fasen van elke beleidscyclus rekening gehouden met 

mensen met en zonder beperkingen. Hierbij gaat het zowel om beleidsontwikkeling als de uitvoering 

van beleid. 

De afgelopen jaren hebben we  geïnvesteerd om de Wmo-proofgedachte de rode draad te laten zijn 

in al het doen en handelen van onze organisatie. Zo maakt de Wmo-paragraaf onderdeel uit van elk 

college- en raadsvoorstel. Blijvende aandacht is noodzakelijk en met het wijkgericht werken en de 

inrichting van de woonservicegebieden investeren wij om het Wmo-proof denken en handelen 

organisatiebreed tot een automatisme te maken.  

Uiterlijk 1 juli 2015 zal het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking door de 

regering worden geratificeerd. Het doel van dit verdrag is om de mensenrechten van personen met 

een beperking te bevorderen, beschermen en waarborgen. Centrale begrippen in het verdrag zijn 

inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Het VN-Verdrag richt zich op gelijke 
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behandeling en gelijkheid door de wet, toegankelijkheid en mobiliteit, zelfstandigheid, onderwijs en 

arbeid, behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming.  

Bij de doorontwikkeling van het nieuwe Wmo-beleid in 2015 zullen wij de bepalingen van dit VN-

Verdrag als meetlat gebruiken en onderzoeken in hoeverre ons gemeentebrede beleid nog drempels 

heeft, die het participeren van mensen met een beperking belemmeren. 

We blijven investeren om het Wmo-proof denken en handelen organisatiebreed tot een 

automatisme te maken, zowel bij ontwikkeling van beleid als bij de uitvoering.  

Daarnaast gebruiken we de bepalingen van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met 

een beperking als meetlat voor het gemeentebrede beleid. 

5.3. De lokale aanpak in relatie tot ontwikkelingen in de gezondheidszorg 

Zorgverzekeraars 

Het is essentieel dat de samenwerking tussen de gemeente en de zorgverzekeraars (CZ en VGZ) 

wordt geïntensiveerd. We hebben een gezamenlijk belang, namelijk om tot een betere kwaliteit van 

dienstverlening te komen. Afstemming van het sociaal en medisch domein, het beheersen van de 

kosten en het delen van informatie over de zorg- en ondersteuningsvragen van onze inwoners, zijn 

onze belangrijkste gezamenlijke belangen. 

Vooralsnog vindt afstemming met de zorgverzekeraars alleen nog op regionaal niveau plaats. In 2015 

gaan wij de samenwerking met de zorgverzekeraars intensiveren om tot goede afspraken te komen 

op bovengenoemde drie onderdelen. Op de eerste plaats  om te komen tot concrete afspraken 

inzake de verbinding tussen het sociaal en medisch domein over de inzet van de wijkzuster/-

wijkverpleegkundige binnen het wijkteam.  

Met als doel te komen tot een betere kwaliteit van dienstverlening, gaan wij in 2015 de 

samenwerking met de zorgverzekeraar intensiveren op de eerste plaats om de verbinding 

tussen het sociale en het medisch domein te maken binnen de wijkteams.  

 

Huisarts 

Als poortwachter in de gezondheidszorg heeft de eerstelijnsgezondheidszorg, vooral de huisarts, een 

belangrijke functie. Niet alleen omdat inwoners vaak met hun vragen, veelal in de eigen wijk of het 

eigen dorp, naar de huisarts gaan voor een eerste beoordeling. Maar ook omdat een deel van de 

ondersteuning door de huisarts zelf door direct daaraan gelieerde eerstelijns-functies geleverd 

wordt. De inzet van de wijkzuster/wijkverpleegkundige in het wijkteam maakt het mogelijk om het 

sociale domein met het medische domein te verbinden. Ook hier zijn samenwerkingsafspraken 

tussen wijkteam, huisartsen en wijkverpleegkundigen noodzakelijk. Ook op het terrein van de 

Jeugdhulp, waarbij de huisartsen de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks door te verwijzen naar 

lichte en zware jeugdhulp en jeugd-ggz. 

Om te komen tot een efficiënte, uniforme en financieel beheersbare werkwijze intensiveren 
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wij het overleg met de lokale huisartsen om afspraken te maken over de verbinding tussen het 

medisch en sociale domein en met betrekking tot de verwijsfunctie naar lichte en zware 

jeugdhulp en jeugd-ggz. 

 

Geestelijke gezondheidszorg (Ggz) 

Ook de Ggz maakt een beweging naar voren door ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij huis te 

organiseren en om een beweging van de tweede naar de eerste lijn te bevorderen. Dit om de kosten 

te beheersen en de toegankelijkheid te bevorderen. De huisarts speelt daarin een belangrijke 

regierol.  

Door deze beweging komt het Ggz-aanbod dichter bij de inwoner vindt er een omslag plaats naar 

minder specialistische en meer generalistische Ggz, waaronder ook preventie. Dit vereist een goede 

afstemming in de wijk. De Ggz is daarmee een sterke partner binnen de netwerkorganisatie. De 

lopende afspraken met Ggz Breburg inzake de lokale inzet van Ggz-consulenten t.b.v. de 0de en 1e 

lijnszorg (gebiedsgebonden consultatie) zetten wij voort, zodat de wijkteamleden en de 

netwerkorganisaties gebruik kunnen maken van de expertise van de Ggz-consulenten.  

We zetten de huidige samenwerkingsafspraken met Ggz Breburg voort inzake de 

gebiedsgebonden consultatie alsmede die binnen de netwerkorganisatie van de wijkteams. 

 

Publieke gezondheidszorg/GGD 

Gezonde inwoners ondervinden minder problemen om mee te doen in de samenleving. Zij doen dan 

minder beroep op zorg- en ondersteuningsvoorzieningen. Meedoen is ook gezond. Inwoners die 

meedoen aan de maatschappelij hebben minder gezondheidsklachten.  

In de landelijke preventienota ‘Gezondheid Dichtbij’ wordt het accent gelegd op de eigen kracht en 

de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Daarbij is het uitgangspunt dat participatie, 

gezondheid, zelfredzaamheid en welbevinden nauw met elkaar verweven zijn. 

De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke taak op het terrein van het lokaal 

gezondheidsbeleid als het gaat om de collectieve preventie en de maatschappelijke ondersteuning. 

De gemeente is volgens de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

publieke gezondheidszorg, waaronder de jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg en 

infectieziektebestrijding vallen. De taken die daarmee aan de gemeente zijn opgedragen zijn 

preventief van karakter, de gemeente beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van haar 

inwoners. De gemeente dient daartoe een uitvoeringsorgaan van het gemeentelijk 

gezondheidsbeleid in stand te houden. Voor Etten-Leur is dat de GGD West-Brabant.  

In het kader van de decentralisatie-opdrachten binnen het Sociaal Domein zijn er 3 rollen weggelegd 

voor de GGD te weten, de preventie-, monitoring- en vangnetfunctie.  
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Op basis van de gegevens uit de GGD-monitoren, de landelijke nota gezondheidsbeleid, het Wmo-

beleidsplan “Op eigen kracht”, de kadernota van de GGD West-Brabant en het nieuwe 

raadsprogramma, stellen wij voor de komende jaren de volgende speerpunten vast: 

 preventie op het gebied van alcohol- en drugsgebruik; 

 het voorkomen van depressie en eenzaamheid; 

 het bevorderen van een gezonde leefstijl (gezond eten, veel bewegen); 

 het bevorderen en optimaliseren van een veilige woon-, werk en leefomgeving; 

 een adequaat en effectief vangnet voor hen, die buiten boord vallen. 

Deze speerpunten pakken wij integraal op in verbinding met andere beleidsterreinen zoals 

onderwijs, sport, inrichting openbare ruimte. Samen met onze partners stellen we hiertoe voor de 

komende jaren een uitvoeringsplan op. 

In het kader van het volksgezondheidsbeleid stellen we de volgende speerpunten vast: 

alcohol- en drugsgebruik, depressie en eenzaamheid, gezonde leefstijl, een veilige woon-, werk 

en leefomgeving en tot slot een effectief vangnet. 

5.4. Informele ondersteuning en mantelzorg 

Veel inwoners verlenen voor kortere of voor langere tijd “mantelzorg” aan hun partner, ouders of 

andere familieleden, buren of vrienden. De meeste mensen vinden dat vanzelfsprekend, ze vinden 

dat zorgen voor dierbaren bij het leven hoort. Soms kan deze zorg echter behoorlijk zwaar vallen.  

De druk op de mantelzorger zal groter worden. Bij alle drie de decentralisaties wordt een groter 

beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van het sociale netwerk.  

Mantelzorgondersteuning en de inzet van vrijwilligers in de zorg vereisen de komende jaren daarom 

bijzondere aandacht. Dit sluit ook aan bij de doelstellingen, zoals die in het nieuwe raadsprogramma 

zijn verwoord.  

In de bijgevoegde deelplannen zullen wij ingaan op de ondersteuning van onze inwoners die 

mantelzorg verlenen om ervoor te zorgen dat zij het ook de komende jaren kunnen volhouden.  
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6. Financiën  
In  de Meicirculaire 2014 hebben wij duidelijkheid gekregen aangaande de budgetten  voor de drie 

decentralisaties. 

Op macroniveau vindt er in 2015 voor deze drie decentralisaties een toevoeging van € 10,4 miljard 

aan het gemeentefonds plaats. Deze middelen worden vanaf 2015 voor drie jaren verstrekt via één 

integratie-uitkering sociaal domein. De bestedingsvoorwaarden, zoals die aanvankelijk via het Sociaal 

Deelfonds werden gesteld, komen hiermee te vervallen. Dit betekent dat de middelen behorend bij 

de nieuwe taken in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en het gebundelde 

participatiebudget zoals dat per 2015 geldt, geheel vrij te besteden zijn voor gemeenten. Hierdoor 

worden gemeenten optimaal in staat gesteld om integraal beleid te voeren. 

Het betreft een integratie-uitkering, in de zin van artikel 5, tweede lid, van de Financiële-

verhoudingswet. De middelen blijven hierdoor voor de periode van drie jaar apart zichtbaar op de 

gemeentefondsbegroting. 

Als gevolg van de integratie-uitkering sociaal domein stellen wij voor de bestaande inrichting van 

onze programmabegroting te wijzigen. De programma’s 3 Leven en 4 Werk en Inkomen worden 

samen met de integratie-uitkering sociaal domein opgenomen in het nieuwe programma 3 

Samenleven. Op deze wijze bereiken we meer integraliteit zowel wat betreft de inhoud als ten 

aanzien van de verdeling van de middelen.  

Het college van burgemeester en wethouders legt verantwoording af aan de gemeenteraad over de 

wijze waarop de middelen worden ingezet alsmede over de rechtmatige en doelmatige besteding 

ervan.  

Wel zal het Rijk de uitvoering van de taken van het sociaal domein monitoren. Het Rijk ontvangt 

mede daartoe via het informatiesysteem Informatie voor derden (Iv3) per gemeente informatie over 

de besteding van de integratie-uitkering.  

6.1. Budgetten drie decentralisaties 

In de meicirculaire 2014 hebben wij duidelijkheid gekregen inzake de budgetten van de drie 

decentralisaties. In onderstaande tabel hebben wij de actuele bedragen voor Etten-Leur opgenomen. 

 

 

Etten-Leur 2015 2016 2017 2018 2019 

Wmo 2015 6.057.893                6.347.261                6.170.901                6.153.779                6.152.067                
Jeugd 10.179.329              10.033.812              9.694.361                9.754.094                9.754.094                
Participatie w.v. 
P-budget 806.503                    806.503                    809.152                    840.935                    874.043                    
WSW 6.552.039                6.052.504                5.561.682                5.108.615                4.774.624                
Totaal 23.595.764              23.240.080              22.236.096              21.857.423              21.554.828              

Integratie-uitkering sociaal domein 
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Belangrijke opmerkingen bij deze tabel :  

 De genoemde bedragen voor 2015 zijn gepubliceerd in de Meicirculaire 2014. Voor de jaren 

2016 en volgende zijn vooralsnog alleen de landelijke macrobedragen bekend gemaakt en 

geen verdeling hiervan per gemeente. Voor het meerjarig financieel perspectief zijn voor de 

jaren 2016-2019 de bedragen aangepast aan de ontwikkeling in de macrobedragen. Deze 

bedragen zijn dus geen officieel gepubliceerde cijfers, maar gebaseerd op een eigen 

berekening. 

 De bedragen voor de jaren 2016-2019 zullen nog gaan wijzigen, omdat voor Wmo 2015 en 

Jeugd vanaf 2016 een objectief verdeelmodel gaat gelden en dus een andere verdeling van 

de macrobedragen. 

 De bedragen lopen door tot en met 2019 terwijl het de bedoeling is dat de integratie-

uitkering in 2018 overgaat naar de algemene uitkering gemeentefonds. Met een overgang 

naar de algemene uitkering gemeentefonds is nu nog geen rekening gehouden. 

De verdeling van het beschikbare budget Jeugd en Wmo 2015 vindt voor 2015 plaats op basis van 

historische gegevens over het gebruik op gemeentelijk niveau. Vanaf 2016 worden de middelen 

verdeeld op basis van objectieve verdeelmaatstaven, zoals bijvoorbeeld aantal jongeren, ouderen en 

oppervlakte van de gemeente.  

De overgang in 2016 van de historische verdeling naar een objectief verdeelmodel kan leiden tot 

herverdeeleffecten tussen de gemeenten. Dit zou dus kunnen betekenen dat de omvang van de 

budgetten voor Etten-Leur in 2016 in meer of mindere mate positief danwel negatief afwijkt van de 

budgetten voor 2015. Naar verwachting worden in september (Wmo 2015) en in december van dit 

jaar (Jeugd) de objectieve verdeelmodellen gepubliceerd. Ook de uitkomsten van deze nieuwe 

verdelingen per gemeente worden dan duidelijk. 

Om de herverdeeleffecten beperkt te houden zal er hoogstwaarschijnlijk een overgangsregeling 

worden ingesteld, zodat gemeenten geleidelijk naar de nieuwe budgetten voor Jeugd en Wmo 2015 

kunnen toegroeien.  

6.2. Financiële kaders 

In de Kadernota 2015-2018 is opgenomen dat de beschikbare bedragen, die via de integratie-

uitkering sociaal domein beschikbaar komen, voor de komende drie jaren het uitgangspunt vormen 

voor de uitvoering van de drie decentralisaties. Deze bugettaire neutraliteit is voor ons dan ook de 

basis voor de implementatie van de jeugdzorg, de nieuwe Wmo-taken en de nieuwe Participatiewet, 

van inkoop van voorzieningen, het organiseren van de informatievoorziening, maar ook de inrichting 

van de organisatie op gemeentelijk en regionaal niveau etc. 

Wanneer wij meer inzicht hebben gekregen in het zorggebruik van de drie decentralisaties alsmede 

de resultaten van de inkoopprocessen kunnen wij dieper ingaan op de besteding en verdeling van de 

beschikbare gelden. 
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Daarnaast hebben wij een bedrag van € 3 miljoen gereserveerd om risico’s aangaande de invoering 

van de drie decentralisaties op te vangen. Van deze reserve Sociaal Domein hebben we inmiddels 

€ 500.000 vrijgemaakt als ‘werkkapitaal’ om het implementatietraject goed vorm te geven. Dit 

bedrag is met name bedoeld voor investeringen in tijdelijke uitbreiding van de formatie, ICT 

toepassingen, informatiebeheer, risicobeheer, trainingen personeel en communicatie. 
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7. Risico’s 
De decentralisatie van de taken van Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ-Wmo naar gemeenten is 

een enorme uitdaging. De nieuwheid van de materie en doelgroepen om de juiste kwaliteit zorg te 

leveren, de (te) krappe financiële middelen en de gevoeligheid van het onderwerp (het betreft 

kwetsbare groepen) maken dat dit onderwerp zeer risicovol is.  

We hebben een risico-inventarisatie opgesteld. In dit hoofdstuk brengen wij op hoofdlijnen deze 

risico’s in beeld, onderverdeeld naar financiële risico’s, organisatorische risico’s, politiek/bestuurlijke 

risico’s en juridisch/wettelijke risico’s. Op basis van deze risico’s zijn afzonderlijk per decentralisatie 

de beheersmaatregelen in beeld gebracht.  

7.1. Financiële risico’s 

We worden verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken met aanzienlijke kortingen op het 

budget. We moeten met minder financiële middelen vanaf 2015 ondersteuning gaan bieden aan 

onze inwoners. In de meicirculaire 2014 is duidelijk geworden welke middelen vanaf 2015 worden 

verstrekt via de integratieuitkering sociaal domein voor de drie decentralisaties. Veel is nog 

onduidelijk over het zorggebruik. Veel cijfers en informatie zijn nog gebaseerd op aannames. Het 

zorggebruik kan groter zijn dan waarmee rekening is gehouden.  

Vanwege het overgangsrecht ligt een groot gedeelte van het budget al vast. Hier hebben we geen 

ruimte tot onderhandelen. Tot slot is er sprake van een open einde regeling. Dit vereist 

budgetbewaking om tijdig het beleid aan te passen of extra budget vrij te maken. 

7.2. Organisatorische risico’s 

De uitvoering van nieuwe taken betekent het inrichten van nieuwe processen, voldoende capaciteit 

voor de uitvoering, andere deskundigheden en competenties. Dit brengt grote veranderingen teweeg 

voor de gehele bedrijfsvoering. 

Gezien de leidende principes voor de drie decentralisaties wordt een andere werkhouding gevraagd 

van niet ‘zorgen voor’ maar ‘zorgen dat’. Deze kanteling vraagt tijd. We zijn niet alleen afhankelijk 

van het verandervermogen van onze eigen organisatie maar eveneens van het verandervermogen 

van onze maatschappelijke partners en zorgaanbieders. Met trainingen en experimenten gaan we 

deze uitdaging aan. 

We sturen op een zorgvuldige overgang van ondersteuning per 2015. Toch zullen zich onverwachte 

situaties voordoen en daarop zijn we voorbereid samen met onze partners. Dit vereist in de 

aanvangsfase extra capaciteit, zowel op beleidsinhoudelijk als uitvoerend niveau. 

7.3. Politiek/bestuurlijke risico’s 

De gemeente wordt verantwoordelijk voor de nieuwe taken. De gemeenteraad stelt het beleidsplan 

vast en zet hiermee de koers uit voor de komende jaren. Er zit tijdsdruk op het 

besluitvormingsproces. Middels periodieke informatiebijeenkomsten wordt de nieuwe 

gemeenteraad meegenomen in de beleidsontwikkeling. 
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We werken samen met meerdere gemeenten. Niet alle samenwerkingsverbanden hebben dezelfde 

omvang, bij Jeugdzorg werken we samen met 9 gemeenten, bij de Wmo en de Participatiewet 

werken we samen met 6 gemeenten. Dit vraagt een heldere en open communicatie en een degelijke 

afstemming om geen vertragingen op te lopen.  

De inhoud van de nieuwe taken is zodanig, dat incidenten zich kunnen voordoen. Incidenten zijn niet 

te voorkomen maar leiden tot heftige reacties. De raad moet vertrouwen hebben in het college en 

de organisatie in een zorgvuldige uitvoering van de nieuwe taken. Proactieve communicatie in geval 

van een incident voorkomt maatschappelijke onrust. 

7.4. Juridisch/wettelijke risico’s 

De Wet op de Jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet laten veel beleidsvrijheid over aan de 

gemeente. Maatwerk is het uitgangspunt. Dit kan in de ogen van onze inwoners lijken op ongelijke 

behandeling en daardoor tot extra juridische procedures. Een zorgvuldig en open toegangsproces 

voorkomt dit. Op basis van jurisprudentie zal de strekking van de wet steeds duidelijker worden. 

Voortdurende monitoring van de jurisprudentie is noodzakelijk en zo nodig wordt het beleid en de 

uitvoering hierop aangepast. 

We kopen diverse producten van ondersteuning in, via aanbesteding en/of subsidiëring. Dit kan 

leiden tot procedures van zorgaanbieders. 

In het kader van de ondersteuning en hulpverlening vindt uitwisseling van persoonsgegevens plaats. 

Enerzijds dienen we te voldoen aan de privacywetgeving, anderzijds willen we dat hulpverleners 

samenwerken binnen wijkteams en de hulpverlening met elkaar afstemmen binnen het 

ondersteuningsplan. Dit vereist het maken van goede afspraken en heldere protocollen. 

De drie decentralisaties zijn een complexe opgave voor de gemeente en brengen financiële, 

organisatorische, politiek/bestuurlijke en juridische/wettelijke risico’s met zich mee. Deze risico’s 

zijn voor de decentralisaties afzonderlijk geïnventariseerd en de beheersmaatregelen zijn in beeld 

gebracht. Deze risicoinventarisatie vormt de basis voor de verdere implementatie van de drie 

decentralisaties. 
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Lijst met afkortingen 
 

Wmo  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  

PW   Participatiewet  

PO   Passend Onderwijs 

CIZ   Centrum voor Indicatiestelling  

IB  Individuele begeleiding  

Adl  algemene dagelijkse levensverrichting  

GB  begeleiding in de groep  

AMHK   Advies en Meldpunt Huiselijke Geweld en Kindermishandeling  

Wwb   Wet werk en bijstand  

Wsw  Wet sociale werkvoorziening  

Wajong  Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten  

SW  Sociale Werkvoorziening  

WLZ  Wet Langdurige Zorg 

ZZP   Zorgzwaartepakketten  

Wpg  Wet publieke gezondheid 

GGD  GGD West-Brabant 

JOOP  Jeugd Opgroei en Opvoed Professional 

RIA  Regieassistent 

CEES  Casemanager 



Deelplan Wmo 
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1. Inleiding 
Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Met 

de inwerking treding van deze nieuwe wet wordt de gemeente verantwoordelijk voor een aantal 

taken die nu nog onder de regeling Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Bij deze 

decentralisatie hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

 Uitgaan van mogelijkheden en niet van beperkingen; 

 Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen sociale netwerk en de 

financiële mogelijkheden van betrokkene en wordt de hulp dichtbij georganiseerd; 

 Voor diegene die, ook met steun van de omgeving, niet zelfredzaam kan zijn, is er op 

participatie gerichte ondersteuning en/of passende zorg; 

 De meest kwetsbare inwoners krijgen recht op passende zorg in een beschermde, 

intramurale omgeving in de nieuwe(nog vast te stellen) Wet Langdurige Zorg.  

1.1. Van negen prestatievelden naar drie doelen 

Met de nieuwe Wmo komen er in plaats van de 9 prestatievelden uit de ‘oude Wmo’ drie nieuwe 

doelen: 

 Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid 

en leefbaarheid in de gemeente en daarnaast het voorkomen en bestrijden van huiselijk 

geweld; 

 Beschermd wonen en het bieden van opvang (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, 

beschermd wonen en verslavingszorg vallen hier onder); 

 Het ondersteunen van de participatie en zelfredzaamheid van personen met een beperking 

of met chronische psychische of psychosociale problemen, indien mogelijk in de eigen 

leefomgeving 

Op basis van de nieuwe Wmo worden nagenoeg alle taken op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente wordt volledig 

verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van nieuwe doelgroepen zoals inwoners 

met ouderdomsbeperkingen (zowel somatisch als psycho-geriatrisch), inwoners met een 

verstandelijke beperking, inwoners met een psychische of pyschiatrische beperking, zintuigelijk 

gehandicapten en inwoners met een niet aangeboren hersensletsel. Als gevolg van de extra-

muralisering wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van 

een grote groep ouderen die langer zelfstandig blijven wonen. 

1.2. Financiële kaders en risico’s 

De gemeente heeft de opgave om de oude AWBZ-ondersteuning om te vormen naar nieuwe vormen 

van ondersteuning die uitgaan van het normale leven en van wat de cliënt zelf kan. Dit alles gaat 

gepaard met een forse bezuiniging van zo’n 11% op de nieuwe taken die worden overgeheveld en 

40% op het budget voor de oude taak hulp bij de huishouding. Hierdoor wordt het een forse opgave 

de (oude en nieuwe) Wmo-taken uit te voeren binnen de hiervoor beschikbaar gestelde 

rijksbudgetten.  
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Deze overgang brengt dus een behoorlijk financieel risico met zich mee voor de gemeente. Minder 

geld om voor dezelfde doelgroep de dienstverlening te organiseren, met de verwachting dat de 

gemeente in staat is deze zorg beter te verlenen. En voor 2015 geldt daarbij dat het overgangsrecht 

voor bestaande cliënten de gemeente beperkt in hun financiële ruimte om aanpassingen te doen.  

De beschikbare budgetten zijn met de meicirculaire van 2014 bekend geworden. Hiermee is 

inzichtelijk gemaakt welke budgetten de gemeente beschikbaar heeft voor het uitvoeren van de 

bestaande en nieuwe Wmo-taken. De gegevens over de bestaande AWBZ-cliënten worden echter 

pas na publicatie in de Staatscourant van de nieuwe Wmo overgedragen aan de gemeente, waardoor 

het inzicht op het huidige zorggebruik slechts in beperkte mate aanwezig is en we ons deels op 

aannames moeten baseren.  

Ontschotten en slim combineren van budgetten, inkopen op resultaten en een goede monitoring zijn 

manieren om de financiële risico’s te beperken. Met de nadruk op ‘beperken’ want de Wmo is en 

blijft een open-einde regeling.  

1.3. Van transitie naar transformatie 

In maart 2014 heeft het college het transitieplan vastgesteld. Dit transitieplan is het richtinggevend 

kader voor de vormgeving van de decentralisatie van de AWBZ-taken naar de nieuwe Wmo. Dit 

beleidsplan markeert de overgang van transitie naar transformatie. 

 Prioriteit is dat in dit beleidsplan met de bijbehorende nieuwe verordening, het realiseren 

van de toegang en de inkoop van maatwerkvoorzieningen zijn vastgelegd; 

 het verankert de activiteiten die wij in 2014 ondernemen om de decentralisatie van de 

AWBZ-taken naar de Wmo vorm te geven, inclusief de wettelijke taken die voortvloeien uit 

de nieuwe Wmo; 

 het geeft een eerste doorkijk naar de fase van verdere transformatie vanaf 1 januari 2015  

Met het vaststellen van dit beleidsplan leggen wij deze koers vast. Expliciete beslispunten en 

kaderstellende uitspraken hebben wij in de tekst met een kader weergegeven. 
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2. Visie 
Om invulling te geven aan de omvangrijke decentralisatie hebben de gemeenten Halderberge, 

Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert en Etten-Leur al in 2012 de krachten gebundeld. Dit heeft 

geresulteerd in het visiedocument ‘Goed voor Elkaar’, dat in 2013 door de gemeenteraden van deze 

zes gemeenten is vastgesteld als richtinggevend kader voor de verdere inrichting. In deze visie staan 

vier leidende principes centraal:  

1. Uitgaan van eigen kracht  

 We gaan uit van mogelijkheden en niet van belemmeringen  

 Iedereen heeft mogelijkheden en talenten om mee te kunnen doen  

 Van springplank tot en met vangnet  

 Eigen verantwoordelijkheid – maatschappelijke verantwoordelijkheid – professionele 

verantwoordelijkheid worden in deze volgorde aangesproken  

 Continue investeren in het versterken van eigen kracht van inwoners (zelfoplossend 

vermogen)  

2. Regie bij de persoon zelf  

 Ruimte geven aan inwoners 

 Eigen verantwoordelijkheid voor het vinden van de best passende oplossing  

 Bij gevaar of (ernstige) bedreiging snel ingrijpen  

 Professionele ondersteuning richten we zo in dat deze aanvullend en ondersteunend is aan 

de eigen informele ondersteuning (ondersteuning aan mantel- en vrijwillige zorg)  

3. Eén gezin, één plan  

 Integrale benadering (om te komen tot de best passende oplossing)  

 Integrale benadering zowel inhoudelijk als financieel   

4. Normale leven is leidend  

 Oplossingen zoeken we in algemene, collectieve en individuele voorzieningen, waarbij 

algemene voorzieningen voorgaan op collectieve en collectieve voorgaan op individuele, 

kortom maatwerk op werk, wonen en meedoen.  

 Preventie en tijdige signalering en zo mogelijk directe interventie om erger te voorkomen 

vinden we daarbij belangrijk. 

Bij het uitwerken van deze visie naar dit beleidsplan maar ook naar de acties die in 2014 zijn 

ondernomen om invulling te geven aan het transitieplan (zoals de inkoop van maatwerk-

voorzieningen) hebben wij zowel zorgaanbieders, adviesraden als cliëntvertegenwoordigers 

betrokken. 

Deze uitgangspunten zijn leidend geweest bij het vormgeven van de decentralisatie per 1 januari 

2015 en blijven leidend bij het verder vormgeven van de transformatie van het stelsel vanaf 1 januari 

2015. 
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3. Wat willen we bereiken? 
De centrale doelstelling – zoals vastgelegd in het transitieplan van maart 2014 – is dat 

 ‘iedere inwoner neemt naar eigen tevredenheid, op eigen kracht en tegen maatschappelijk 

aanvaardbare kosten actief deel aan de samenleving.’  

Dat willen we bereiken door een nieuw stelsel van maatschappelijke ondersteuning dat: 

 de inwoner die ondersteuning biedt die nodig is om in de samenleving te participeren. Hierbij 

is die inwoner regisseur van zijn oplossing en van zijn eigen specifieke ondersteuningsvraag 

en heeft hij keuzevrijheid. Bij het samenstellen van nieuwe arrangementen heeft iedere 

inwoner ‘recht’ op maatwerk. Het maatwerk past bij de specifieke vraag in plaats van een 

generieke oplossing voor ieder probleem. 

 de gemeente in staat stelt oude en nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning uit te (laten) voeren binnen de door het Rijk hiervoor beschikbaar gestelde 

budgetten, zonder dat daarbij een inwoner buiten boord valt, waarbij het uitgangspunt is dat 

processen (door gemeente) regelarm worden ingericht. 

 zorgaanbieders de ruimte biedt om op het juiste moment de juiste zorg te verlenen aan 

inwoners die dat nodig hebben, zonder daarbij gehinderd te worden door overbodige 

bureaucratie, waarbij het uitgangspunt is dat processen regelarm worden ingericht. 

Hiervan afgeleid hebben wij de volgende doelstellingen gedefinieerd: 

 De inwoner is regisseur van zijn eigen oplossing en heeft maximale keuzevrijheid 

 Er is voor onze inwoners met een hulpvraag een makkelijk te vinden ‘toegang’ die 

ondersteunt bij het vinden van oplossingen t.a.v. eventuele ondersteuning of zorgvraag.  

 Het voorliggend veld is voldoende toegerust in het bieden van oplossingen dichtbij het 

normale leven en neemt een actieve rol bij het ontplooien van activiteiten voor speciale 

doelgroepen. 

 Wij spannen ons maximaal in om inwoners met een beperking zo volledig mogelijk te laten 

deelnemen aan de maatschappij. 

 Het bereik van onze mantelzorgers wordt, in samenwerking met onze partners, verhoogd. In 

de komende vier jaar groeien we toe naar het bereik conform het aantal verstrekte 

mantelzorg-complimenten in 2013. Voor Etten-leur waren dat er 900. 

 Voor kwaliteit van de dienstverlening van de aanbieders groeien we de komende drie jaar 

toe naar de volgende score: voor 2015 van een voldoende, 2016 een ruimvoldoende en voor 

2017 een goed (meting via cliëntervaringsonderzoek). 
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4. De werking van het nieuwe stelsel 
Met de overgang van de functies begeleiding en dagbesteding krijgt de gemeente de 

verantwoordelijkheid voor het gehele stelsel van maatschappelijke ondersteuning van inwoners met 

een beperking.  We gaan daarbij uit van wat onze inwoners wel kunnen en organiseren de 

ondersteuning die nodig is dichtbij onze inwoners. 

Middels wijkteams in de vier woonservicegebieden gaan we de ondersteuning dichtbij organiseren. 

Hierover maken wij ook met aanbieders afspraken. 

Daardoor ontstaat er een ander evenwicht tussen hetgeen inwoners en hun omgeving zelf kunnen 

(organiseren) en wat de gemeente aan ondersteuning levert. Er wordt ingezet op de mogelijkheden 

van de inwoner, het stimuleren van eigen initiatief en het aanspreken van eigen 

verantwoordelijkheid. 

In het nieuwe stelsel onderscheiden we: 

1. Eigen kracht en informele zorg 

2. Algemene en voorliggende voorzieningen 

3. De toegang: het keukentafelgesprek 

4. Individuele maatwerkvoorzieningen 

 

 

4.1. Eigen kracht en informele zorg 

Als  kaderstellend uitgangspunt is vastgelegd dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 

leven en naar vermogen meedoen. Het nieuwe stelsel richt zich dan ook op het stimuleren, activeren 
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en ondersteunen van de eigen kracht. Initiatieven uit de samenleving stimuleren en faciliteren wij. 

Wij verwachten dit ook van onze professionals. Van de professionals verwachten wij ook dat zij 

vraaggestuurd werken en in al hun werk gericht zijn op het versterken en stimuleren van eigen 

kracht. Eigen kracht definiëren we hierbij als de mate waarin mensen in staat zijn – al dan niet met 

ondersteuning van het eigen netwerk –  om zonder aanvullende professionele zorg aan de 

samenleving deel te nemen. 

Essentieel voor het functioneren van het nieuwe stelsel is een goede basisinfrastructuur: het totaal 

aan laagdrempelige voorzieningen zoals vrijwilligersactiviteiten, mantelzorgondersteuning, 

sportverenigingen, welzijnswerk, onderwijs, werkgevers, huisartsen, fysiotherapeuten, algemeen 

maatschappelijk werk, etc. Deze basisinfrastructuur moet inwoners stimuleren en faciliteren om op 

eigen kracht aan de samenleving deel te nemen.  

Wanneer inwoners, al dan niet tijdelijk, in een kwetsbare positie verkeren of het risico lopen om 

hierin terecht te komen en niet op eigen kracht het sociale netwerk kunnen activeren, dan kan een 

‘externe’ ondersteuning bieden om het sociaal netwerk rondom de persoon te activeren (direct 

betrokkenen zoals ouders/kinderen of buren/vrienden, etc). Eveneens wordt  versterking gezocht in 

de basisinfrastructuur van algemene en voorliggende voorzieningen. Vanuit deze basisinfrastructuur 

werken wij eraan om onze inwoners in hun eigen kracht te zetten en de ondersteuning aan te laten 

sluiten op de vraag van onze inwoners.  

Aan de voorkant organiseren wij ook de informatie- en adviesfunctie goed, zodat inwoners 

gemakkelijk zelf antwoorden kunnen vinden op hun vragen, dan wel geholpen worden in het stellen 

van de juiste vragen via een website. Deze website heeft als belangrijkste doel het stimuleren van 

eigen kracht, het zelfstandig oplossen van vragen en problemen. 

De basisinfrastructuur van algemene en voorliggende voorzieningen is op orde. We realiseren een 

interactieve website, waarbij we gebruik maken van bestaande structuren, gekoppeld aan de lokale 

sociale kaart, die inwoners helpt bij het verhelderen van de vraag en het vinden van een passende 

oplossing. 

4.2. Niveaus van ondersteuning 

Bij de herinrichting van het sociaal domein voorzien we 3 niveaus van ondersteuning. Deze indeling is 

gebaseerd op de uitgangspunten AWBZ/Wmo 2015 en Jeugd zoals deze in regionaal verband zijn 

ontwikkeld (zie verder beleidsplannen Wmo 2015 en Jeugd).  

Kort samengevat hanteren we de drie niveaus van ondersteuning:  

 niveau 1: ondersteuning vanuit de samenleving;  

 niveau 2: ondersteuning bij opvoeden en opgroeien en bevorderen van zelf- en 

samenredzaamheid;  

 niveau 3: ondersteuning bij complexe, intensieve zorg (hoog-specialistische 

ondersteuning/zorg).  
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Niveau 1: ondersteuning vanuit de samenleving 

Deze ondersteuning is het fundament van de herinrichting van het sociaal domein en bestaat uit de 

volgende elementen:  

 De (pedagogische) samenleving:  

De (pedagogische) samenleving gaat uit van een samenleving waarin de inwoners samen 

verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor het opvoeden en opgroeien van kinderen. Er bestaat 

bereidheid om in de eigen sociale netwerken en in het publieke domein de verantwoordelijkheid 

voor elkaar en met elkaar te delen. Het is het preventieve fundament waar ontmoeting, elkaar 

kennen en gekend worden, het samen activiteiten organiseren, elkaar helpen en ondersteunen, 

activering en waardering samenkomen. De uitdaging is om de sociale samenhang en veerkracht in de 

wijken te versterken zodat problemen worden voorkomen, klein blijven en zoveel mogelijk in de 

sociale context worden opgelost. We weten dat veel inwoners al heel veel voor elkaar doen als 

vrijwilliger of mantelzorger. Deze inzet waarderen wij zeer en wij faciliteren deze.  

 Sterke (collectieve) basisvoorzieningen:  

De basis bestaat uit (basis)voorzieningen waar vrijwel alle (jonge) inwoners (samen)komen. We 

denken daarbij aan het verenigingsleven en laagdrempelige voorzieningen in bijvoorbeeld de 

gezondheidszorg. Deze voorzieningen zijn in basis vrij toegankelijk (niet altijd gratis) en hebben een 

regulier aanbod, al dan niet gekoppeld aan preventieprogramma’s. Deze voorzieningen versterken de 

eigen kracht van onze inwoners. Medewerkers en vrijwilligers van basisvoorzieningen kennen de 

mensen in hun wijk(vereniging) en zijn de eerst aangewezenen om snel op het spoor te komen van 

mensen met problemen. Zij maken hun signalen bespreekbaar en proberen tijdig te ondersteunen. 

Het verstevigen van deze infrastructuur is belangrijk.  

Niveau 2: ondersteuning bij opvoeden en opgroeien en bevorderen van zelf- en samenredzaamheid 

Wanneer inwoners er zelf, met hun sociaal netwerk of met behulp van basisvoorzieningen niet 

uitkomen, dan kan een beroep worden gedaan op verschillende soorten voorzieningen. 

 Algemene voorzieningen 

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen waar iedereen, of een bepaalde groep inwoners, gebruik 

van kan maken, soms met een lichte toets. Te denken valt aan maaltijdenservice, klusjesdiensten, 

boodschappenbus e.d. Daar waar nodig bieden we ondersteuning op het/de leefdomein(en) waarin 

de samen- en/of zelfredzaamheid onvoldoende is. De ondersteuning kan zowel groepsgericht als 

individueel gericht zijn. De gemeente is vrij in de keuze welke algemene voorzieningen zij treft. Het 

gebruik van algemene voorzieningen is vrij toegankelijk maar de gemeente kan wel een eigen 

bijdrage vragen. Bij een algemene voorziening is een uitgebreid onderzoek naar de 

persoonskenmerken en behoeften en formele toekenning niet nodig.  
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 Maatwerkvoorzieningen  

Wanneer bovenstaande voorzieningen niet toereikend zijn, komen inwoners in aanmerking voor een 

maatwerkvoorziening. Het gaat hierbij om specialistische ondersteuning en zorgtrajecten in het niet 

vrijtoegankelijk veld. Om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening is een 

keukentafelgesprek (onderzoek) naar de persoonskenmerken en behoeften nodig en een formele 

toekenning voor een maatwerkvoorziening.  

Niveau 3: ondersteuning bij complexe, intensieve zorg (hoog specialistische zorg en ondersteuning) 

Het betreft zeer specialistische – en hoog intensieve ondersteuning/zorg die geleverd wordt bij 

complexe problematiek met een hoge zorgintensiteit. Deze zorg is niet vrij-toegankelijk en kan niet 

altijd in de eigen omgeving geboden worden.  

We onderscheiden 3 niveaus van ondersteuning. We zetten in op een verschuiving van 

specialistische voorzieningen naar lichtere vormen van ondersteuning, laagdrempelig en dichtbij. 

Daarbij investeren we in preventie en vroegsignalering en het stimuleren van zelfredzaamheid en 

samenredzaamheid.  

4.3. Algemene en voorliggende voorzieningen 

Ondersteunend aan de eigen kracht van inwoners zijn er algemeen gebruikelijke en algemene 

voorzieningen: voorzieningen die normaal tegen een geaccepteerde prijs  te koop zijn en 

voorzieningen die bestemd zijn voor alle inwoners, zonder aanvraagprocedure. Voorzieningen die 

horen bij het ‘normale leven’, variërend van een gsm tot een boodschappendienst, een buurtbus of 

een bibliotheek. Deze voorzieningen zijn vrij toegankelijk en helpen een inwoner om eerst zelf zijn 

vraag op te lossen.  

Daarnaast zijn er voorliggende voorzieningen (zoals bijvoorbeeld voorzieningen op basis van de 

Zorgverzekeringswet). Als op basis van deze voorzieningen een passende oplossing gevonden kan 

worden op een ondersteuningsvraag kan er geen beroep meer gedaan worden op een Wmo-

voorziening. 

Naast deze voorzieningen met een meer algemeen karakter, kent het vrij toegankelijke veld ook een 

aantal meer specifieke Wmo-functies. 

4.3.1. Welzijnswerk 

Het welzijnswerk is een belangrijke schakel tussen de informele en formele netwerken, tussen het 

vrijwilligerswerk en de professionals. Om een goede basisinfrastructuur voor het sociale domein te 

realiseren en de nieuwe taken waar de gemeente per 2015 verantwoordelijk voor is vorm te geven, 

zullen we dit domein moeten beoordelen en zo nodig herschikken. 

Het welzijnswerk moet gericht zijn op het activeren, stimuleren en versterken van initiatieven van 

vrijwilligers en inwoners. Daarnaast hebben zij als taak te signaleren en signalen adequaat door te 

leiden. Het welzijnswerk kan ook vormen van kortdurende, individuele ondersteuning bieden, gericht 

op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Hiervoor maken wij 
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afspraken met het welzijnswerk. Inwoners kunnen hierdoor weer op eigen benen staan en hebben 

voldoende aan collectieve (welzijns)voorzieningen.  

We brengen het welzijnswerk en de zorgaanbieders dichter tot elkaar (middels de overlegtafels) om 

te komen tot een toekomstbestendige stuctuur voor het sociale domein. 

Hierbij zetten wij het welzijnswerk o.a. in om de eigen kracht van inwoners en informele zorg door 

vrijwilligers te ondersteunen en te versterken. 

4.3.2. Cliëntondersteuning  

In de Wmo 2015 is opgenomen dat de cliëntondersteuning georganiseerd moet worden voor het 

gehele sociale domein. Het gaat dus om de vormgeving van cliëntondersteuning binnen de drie 

decentralisaties: de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Er heeft integrale afstemming 

plaatsgevonden op dit gebied. 

In de uitwerking van het onderdeel cliëntondersteuning lopen, mede door de bestuurlijke afspraken 

tussen VWS, VNG en MEE op landelijk niveau, telkens twee discussies door elkaar: de discussie over 

de invulling van de verplichte algemene voorziening cliëntondersteuning uit de Wmo 2015 en de 

discussie over de toekomst van MEE en de verplichting tot het maken van bestuurlijke afspraken. Om 

vermenging van de discussies te voorkomen worden beide onderwerpen los van elkaar beschreven. 

De verplichte algemene voorziening cliëntondersteuning 

De term ‘cliëntondersteuning’ wordt in de huidige Wmo ook gebruikt, maar krijgt onder de nieuwe 

Wmo 2015 een andere invulling. Voor wat betreft de cliëntondersteuning nieuwe Wmo 2015 wordt 

aangesloten bij de wijze van gespreksvoering zoals deze is/wordt vormgegeven binnen elk van de 

drie decentralisaties. Voor de Wmo betreft dit de keukentafelgesprekken. Door het voeren van een 

‘breed (keukentafel)gesprek’ wordt in principe al impliciet invulling gegeven aan het begrip 

cliëntondersteuning. Door in te zetten op een integrale en gekantelde wijze van vraagverheldering en 

arrangeren is de oplossing voor de vraag passend voor de inwoner. Aanvullend aan dit brede gesprek 

wordt voor het jaar 2015 regionaal gekozen voor een basisvariant. Deze bestaat uit het beschikbaar 

stellen van cliëntondersteuning als ondersteuning bij het voeren van het (keukentafel)gesprek bij alle 

drie de decentralisaties. De ondersteuning zal beschikbaar zijn voor die cliënten die daar behoeften 

aan hebben. Het blijft nadrukkelijk een keuze van de inwoner om al dan niet te kiezen voor 

cliëntondersteuning. In het keukentafelgesprek wordt gewezen op de mogelijkheid van 

onafhankelijke cliëntondersteuning. 

De cliëntondersteuner treedt op als een onafhankelijke belangenbehartiger van de inwoner. Doel van 

de cliëntondersteuning is om de inwoner te helpen om zijn hulpvraag te verwoorden, inzicht en 

overzicht te krijgen in ondersteuningsvragen en mogelijke oplossingen en keuzes te maken.  Bij de 

ene cliënt kan de ondersteuning bestaan uit het formuleren van de juiste ondersteuningsvraag. Bij de 

ander kan de ondersteuning bestaan uit het komen tot de juiste resultaatsomschrijving. Tevens 

bieden wij de mogelijkheid om van cliëntondersteuner binnen de gecontracteerde aanbieder te 

wisselen, wanneer daartoe aanleiding mocht zijn.  
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In het kader van de transformatie zullen wij in 2015 de mogelijkheden verkennen voor een eventuele 

doorontwikkeling van cliëntondersteuning op basis van de opgedane ervaringen. Voor het 

organiseren van deze cliëntondersteuning zullen zowel regionale als lokale afspraken gemaakt 

worden.  

Toekomst MEE 

Per 1 januari 2015 krijgen de gemeenten de beschikking over de middelen die nu nog via een 

landelijke AWBZ subsidieregeling aan de 22 MEE organisaties in Nederland worden verstrekt voor 

cliëntondersteuning van mensen met een beperking. VWS, VNG en MEE Nederland hebben 

afgesproken dat gemeenten en MEE organisaties voor 1 mei 2014 afspraken moeten maken over de 

cliëntondersteuning vanaf 2015. Doel van de afspraken is de continuïteit van de cliëntondersteuning 

voor mensen met een beperking te waarborgen en eventuele frictiekosten bij MEE-organisaties te 

vermijden. De afspraken over de toekomst van MEE staan los van de keuzes die op terrein van de 

invulling van cliëntondersteuning onder de Wmo 2015 worden gemaakt. Het is daarmee dan ook niet 

gezegd dat MEE in de toekomst automatisch de aanbieder van cliëntondersteuning zal blijven. Het 

jaar 2015 wordt gezien als overgangsjaar. Voor dat jaar worden met MEE afspraken gemaakt over de 

taken die aan MEE worden toebedeeld en de daarbij behorende financiële en inhoudelijke 

kaders.  

Indien de klant zelf een onafhankelijke cliëntondersteuner wil inzetten dan is dat mogelijk. Als daar 

kosten aan verbonden zijn komen deze voor rekening van de klant. 

We voldoen aan de wettelijke verplichting om onafhankelijke cliëntondersteuning integraal en voor 

alle doelgroepen te realiseren als algemene voorziening. 

4.3.3. Mantelzorg  

In de gemeente Etten-Leur is al een bepaalde vorm van mantelzorgondersteuning en waardering van 

mantelzorgers gerealiseerd: het lokale steunpunt mantelzorg van HOOM. Mantelzorgers en ook 

zorgvrijwilligers zijn vanuit de visie van de participatiemaatschappij van onschatbare waarde. 

Natuurlijk blijft deze vorm van zorg voor naasten vrijwillig en blijft het verrichten van lijfgebonden 

zorg voorbehouden aan gekwalificeerde mensen. Het belang van de inzet van mantelzorgers neemt 

gezien het maatschappelijk doel van zelfredzaamheid toe. Ook de wetgever is dit niet ontgaan: hij 

verplicht de gemeente tot het vastleggen van de waardering van mantelzorgers. De manier waarop 

staat het gemeentebestuur vrij. 

Voorheen werd vanuit de landelijke overheid waardering richting mantelzorgers geuit middels het 

verstrekken van een mantelzorgcompliment. Wij willen het mantelzorgcompliment zoals het 

voorheen landelijk werd georganiseerd loslaten en ombuigen naar maatwerk. Dat betekent 

ondermeer dat er in de keukentafelgesprekken ook aandacht moet zijn voor de mantelzorger en de 

ondersteuning die nodig is. Rondom mantelzorg en informele zorg worden landelijke handreikingen 

en programma’s ontwikkeld. Het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) en Mezzo hebben de basisfuncties mantelzorg opgesteld. Deze basisfuncties nemen wij als 

uitgangspunt  voor het beleid. De basisfuncties bestaan uit: 
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1. Informatie 

2. Advies en Begeleiding 

3. Emotionele steun 

4. Educatie 

5. Praktische hulp 

6. Respijtzorg 

7. Financiele tegemoetkoming (bv vrijstelling van soll.plicht) 

8. Materiële hulp 

Waardering via groepsactiviteiten heeft als voordeel dat er grotere aantallen mantelzorgers worden 

bereikt en dat zij met elkaar in contact komen (lotgenotencontact). Mede daarom willen wij de dag 

van de mantelzorg in stand houden. We gebruiken dit platform om mantelzorgers te informeren, te 

bereiken, in beeld te krijgen en uiteraard ook om erkenning en waardering te geven. We zetten in op 

een hoog bereik van mantelzorgers overeenkomstig de aantallen (900) die bekend zijn in het kader 

van het mantelzorgcompliment. We willen de komende vier jaren naar dit aantal toegroeien. 

Verder werken wij vanuit het bestaande aanbod mantelzorgondersteuning aan het verder 

afstemmen van het ondersteuningsaanbod: denk bijvoorbeeld aan jeugdige mantelzorgers en 

werkende mantelzorgers. 

Iedere mantelzorger heeft een eigen ondersteuningsbehoefte. We zoomen daar verder op in en 

zullen de komende jaren verder beleid ontwikkelen. De activiteiten vanuit het lokale 

mantelzorgsteunpunt worden voortgezet. 

De gemeente Etten-Leur kiest bij het vormgeven van de waardering van mantelzorg voor een mix van 

activiteiten. Deze activiteiten richten wij deels op het collectief door middel van het organiseren van 

de dag van de mantelzorg en een hoog bereik van mantelzorgers, en deels gericht op het individu 

waarbij we het mantelzorgcompliment ombuigen naar ondersteuning in de vorm van maatwerk. De 

basisfuncties mantelzorg zijn daarbij uitgangspunt. 

Daarnaast wordt de mantelzorger nadrukkelijk betrokken bij de keukentafelgesprekken en daarbij 

wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van de mantelzorger maar ook naar de grenzen 

van de belastbaarheid en zijn ondersteuningsbehoefte. 

4.3.4. Preventie en vroegsignalering 

Een belangrijke functie is ook die van preventie en vroegsignalering: het voorkomen dat er 

problemen ontstaan door vroegtijdig actie te ondernemen voordat knelpunten kunnen ontstaan of 

verergeren. 

Van alle professionals die werkzaam zijn in het (vrij toegankelijke) veld – van leerkracht tot 

politieagent – wordt verwacht dat zij actief signaleren en signalen adequaat oppakken of 

doorgeleiden naar de juiste instanties. Daarnaast hebben ook de professionals in de wijkteams de 

taak om te signaleren en deze signalen vervolgens ook op te pakken.  
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Specifieke aandacht daarbij hebben we voor de groep ‘zorgmijders’: mensen die (psychische) 

gezondheidsproblemen hebben en zorg nodig hebben, maar nadrukkelijk geen hulp of zorg vragen of 

accepteren en zorginstellingen mijden. Een belangrijke rol om die groep te signaleren is weggelegd 

bij iedereen, zowel inwoners als in de wijk werkzame professionals. Van hen vragen we die signalen 

neer te leggen bij de toegang (wijkteams). Van met name maatschappelijk werk en GGZ vragen we 

hier actief op te reageren. 

Signalering/preventie is een belangrijke opdracht voor de wijkteams in Etten-leur. Zowel voor de 

wijkteams als voor de netwerkorganisatie 
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5. Inkoop van maatwerkvoorzieningen 
De Wmo 2015 maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van een diverse groep 

inwoners met een enorme variatie aan ondersteuningsvragen en evenzovele oplossingen voor deze 

ondersteuningsvragen. Wanneer de eigen kracht, het netwerk en het algemene 

voorzieningenaanbod ontoereikend zijn om passende ondersteuning te bieden kan de inwoner een 

beroep doen op maatwerkvoorzieningen Wmo of op een persoonsgebonden budget om de 

ondersteuning te organiseren. Onder een maatwerkvoorziening verstaan we een op de behoeften, 

persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten zoals 

bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding of dagbesteding.  

5.1. Relationeel aanbesteden 

De zes samenwerkende gemeenten hebben de krachten gebundeld om de maatwerkvoorzieningen 

voor de nieuwe Wmo taak gezamenlijk in te kopen bij (zorg)aanbieders. Inkoop van diensten voor 

gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening valt onder de zogenaamde 2B diensten, 

waardoor er een verlicht aanbestedingsregime geldt. Dit betekent dat gemeenten zelf de procedure 

van inkoop mogen bepalen. De colleges van de zes samenwerkende gemeenten hebben gekozen 

voor een relationele aanbesteding.  

De redenen om deze methode te gebruiken zijn: 

 Begeleiding is een divers product, verschilt per doelgroep en is maatwerk. Dit maakt het een 

complex product om te beschrijven. De gemeenten hebben nog onvoldoende deskundigheid 

om zelf (in een bestek) de dienstverlening te beschrijven die aanbieders moeten leveren. 

 Door de systematiek met overlegtafels kunnen de gemeenten in dialoog met de aanbieders 

de ”oude” dienstverlening ombuigen naar “nieuwe” dienstverlening. Relationeel 

contracteren stopt niet bij het afsluiten van de eerste overeenkomsten. Doel is juist om met 

elkaar in gesprek te blijven. Op deze manier kunnen er de komende jaren innovatieve 

oplossingen bedacht worden en worden toegevoegd aan de uitvoeringsovereenkomsten.   

 Bij deze methode kunnen de gemeenten en de aanbieders samen zoeken hoe zij het “oude 

systeem” kunnen omvormen, zonder de prijsstelling van de aangepaste dienstverlening te 

doen oplopen.  

Bij het relationeel aanbesteden maken we gebruik van fysieke en digitale overlegtafels waar concrete 

afspraken worden gemaakt met aanbieders. In dialoog met de aanbieders worden de te leveren 

dienstverlening en de bijbehorende eisen ontwikkeld en beschreven.  Aanbieders en gemeenten 

verkennen aan de overlegtafel samen de complexiteit van de materie en (innovatieve) oplossingen 

om de ”oude” dienstverlening om te buigen naar “nieuwe” Wmo-dienstverlening. Samen beschrijven 

de partijen de resultaten die met de maatwerkvoorzieningen gerealiseerd moeten worden en de 

bijbehorende kwaliteitseisen en tarieven. Daarover worden contracten gesloten. Vervolgens is de 

aanbieder in de uitvoering aan zet om vanuit zijn professionaliteit de inzet van activiteiten in overleg 

met de cliënt voor dat betreffende cluster/resultaat te bepalen. In het ondersteuningsplan van de 

cliënt wordt de inzet van de maatwerkvoorziening, in samenhang met de andere benodigde 

ondersteuning, uitgewerkt (tezamen vormt dit het arrangement).  
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Naast de overlegtafels is er ook een thematafel inkoop georganiseerd waarbij onder andere 

vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties input hebben gegeven op het onderwerp 

kwaliteitseisen en de inkoop van de maatwerkvoorziening. Deze input wordt verwerkt in de 

overeenkomst die gesloten wordt met de aanbieders. 

Het inkoopproces op basis van de methodiek van relationeel aanbesteden, zoals dat in 2014 is 

ingezet wordt in 2015 gecontinueerd om de dienstverlening te evalueren, bij te stellen en samen met 

aanbieders verdere innovaties door te voeren. 

5.2. Sturing en monitoring 

Het traject van relationeel aanbesteden, wat de zes samenwerkende gemeenten uitvoeren, moet op 

1 oktober 2014 leiden tot overeenkomsten voor maatwerkvoorzieningen voor de nieuwe Wmo taak. 

Deze overeenkomsten gaan in op 1 januari 2015. Elke aanbieder, die kan voldoen aan de gestelde 

eisen en die de gevraagde dienstverlening tegen het geboden tarief wil leveren, kan een 

overeenkomst met de gemeenten aangaan. Er worden geen volume afspraken gemaakt met de 

aanbieders. We hanteren het principe ‘budget volgt cliënt’. 

Monitoring middels contractbeheer krijgt voor de zes samenwerkende gemeenten bij de uitvoering 

van de Wmo 2015 een grotere rol en andere invulling dan bij de huidige uitvoering van de Wmo het 

geval is. Het behalen van de afgesproken resultaten is een belangrijke aanwijzing voor kwaliteit.  

Bij de inkoop van de nieuwe Wmo taak wordt door de samenwerkende gemeenten niet meer 

gewerkt met 'uurtje-factuurtje'. Afgesproken wordt welke resultaten met de inzet van de 

maatwerkvoorziening voor de cliënt behaald moeten worden. De aanbieder is aan zet om de inzet 

van activiteiten in overleg met de cliënt te bepalen. De omvang van het in te zetten aantal uren 

wordt dus niet vooraf bij het keukentafelgesprek bepaald.  

Dit vraagt om een andere manier van monitoring dan de welbekende PxQ systematiek waarbij 

nagegaan wordt of het aantal afgesproken uren ook daadwerkelijk is geleverd. Het behalen van het 

resultaat binnen de afgesproken termijn staat centraal. Het periodiek met elkaar (aanbieders en 

gemeente) doorspreken hoe het staat met het bereiken van de afgesproken resultaten is een 

belangrijke bouwsteen van de monitoring. Het ondersteuningsplan van de cliënt is de basis voor dat 

gesprek.  

Daarnaast zal periodiek bekeken worden of er aanleiding is een maatwerkvoorziening of een PGB te 

heroverwegen. In de verdere uitwerking van het onderdeel sturing en monitoring zal dit worden 

meegenomen. 

In de overlegtafels is de wijze van monitoring van de maatwerkvoorzieningen samen met de 

aanbieders uitgewerkt. In de overeenkomsten zijn de afspraken hierover vastgelegd. Er is een balans 

gezocht tussen regelarm en het verzamelen van voldoende informatie om te kunnen sturen. Onze 

intentie is om aan onze contractpartners alleen gegevens uit te vragen waar we als gemeente ook 

echt mee aan de slag gaan. Deze gegevensset ligt niet voor jaren vast. De overlegtafels worden ook 
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tijdens de uitvoering van de overeenkomsten voortgezet en zijn dé plek om met elkaar te bespreken 

of de afgesproken wijze van monitoring nog voldoet. 

De tevredenheid van inwoners over de geleverde ondersteuning is daarnaast één van de 

aanwijzingen voor kwaliteit. Als het resultaat telt dan is het oordeel van de cliënt over dat resultaat 

erg belangrijk. We gaan actief op zoek naar dit oordeel. Het jaarlijks verplicht uit te voeren 

cliëntervaringsonderzoek is één van de activiteiten die we in dat kader uitvoeren. Maar dat is in onze 

ogen niet voldoende. We willen verkennen of de thematafels voor cliënten, die we samen met 

Zorgbelang in de inrichtingsfase hebben georganiseerd, ook een methodiek zijn om het oordeel van 

cliënten in beeld te brengen over de uitvoering van de nieuwe Wmo taak.  

Maatwerkvoorzieningen kopen we in op basis van resultaten, niet op basis van aantal ingezette uren. 

Dit geeft aanbieders de ruimte om in overleg met de cliënt invulling te geven aan het 

ondersteuningsplan. De gemeente monitort en stuurt op outcome. 

We implementeren een andere wijze van monitoring waarbij in eerste instantie cliëntervaring en de 

mate waarin afgesproken resultaten worden gehaald de belangrijkste indicatoren zijn. Op basis van 

de overlegtafels met de aanbieders werken we wijze van monitoring verder uit. 
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6. Specifieke maatwerkvoorzieningen  
In de transitie van AWBZ verantwoordelijkheden naar de Wmo zijn een aantal onderdelen die 

specifieke kenmerken hebben. Dit omdat ze op inhoud afwijken zoals begeleiding in intramurale 

setting of begeleiding die meer op een andere AWBZ functie lijkt (zoals persoonlijke verzorging of 

behandeling) of omdat de (financiële) verantwoordelijkheid niet bij de eigen gemeente is belegd 

maar bij een centrumgemeente. Ook gaat het hier om begeleiding aan (zeer) kleine doelgroepen en 

komen de overgangsregelingen aan bod.  

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan deze specifieke maatwerkvoorzieningen en de wijze 

waarop de gemeente Etten-Leur hiermee om wil gaan.  

6.1. Kortdurend verblijf 

Onderdeel van de functie Begeleiding is ‘tijdelijk verblijf’: een tijdelijk intramuraal verblijf van een 

inwoner die zelfstandig woont van maximaal een aantal etmalen per week om de mantelzorger 

tijdelijk te ontlasten. In gevallen waarbij tijdelijk verblijf een bijdrage kan leveren aan het voorkomen 

van overbelasting van de mantelzorger of in geval van plotselinge uitval van de mantelzorger zien wij 

dit als een maatwerkvoorziening. Hierbij wordt echter nadrukkelijk gekeken naar eerste opvang 

binnen het eigen netwerk. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden die zorgverzekeraars binnen 

hun polissen voor mantelzorgondersteuning bieden. Deze mogelijkheden zijn voorliggend op het 

tijdelijk verblijf als maatwerkvoorziening.  

We maken met zorgverzekeraars afspraken over de financiering van kortdurend verblijf als onderdeel 

van het arrangement. Opvang binnen het eigen netwerk blijft daarbij altijd de eerste optie als 

kortdurend verblijf als middel om de mantelzorger te ontlasten aan de orde is. 

6.2. Persoonlijke verzorging 

Persoonlijke verzorging gaat vanuit de AWBZ naar de zorgverzekeringswet. De gedachte hierachter is 

dat persoonlijke verzorging voor de meeste mensen samenhangt met de verpleging die zij 

ontvangen. Echter, een klein deel (5%) van de persoonlijke verzorging die in het verlengde van de 

begeleiding ligt wordt onder de Wmo gebracht. In deze gevallen is er over het algemeen geen sprake 

van een somatische aandoening en/of primaire medische problematiek, maar is er behoefte aan 

ondersteuning bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) vanwege cognitieve problemen. 

Waar de grens ligt is moeilijk te bepalen, zeker waar mensen een divers ziektebeeld hebben. Dit 

wordt ook door de zorgaanbieders aangegeven aan de overlegtafel. Met de zorgverzekeraar willen 

we heldere afspraken maken over de verantwoordelijkheden over en weer.   

We maken met zorgverzekeraars afspraken over de verantwoordelijkheid voor persoonlijke 

verzorging.  

In de overlegtafel wordt met de zorgaanbieders verkend hoe de 5% persoonlijke verzorging die onder 

de Wmo komt te vallen gecontracteerd kan worden.  
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6.3. Beschermd wonen 

De gemeente wordt vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor het bieden van beschermd 

wonen van mensen met psychische of psychosociale problemen. Het gaat hier om het bieden van 

onderdak en begeleiding aan personen, waarbij de op participatie gerichte ondersteuning vanuit een 

beschermde woonomgeving centraal staat. Voor het bieden van beschermd wonen kan aanleiding 

bestaan indien iemand er vanwege psychische problematiek niet in slaagt om zelfstandig te wonen 

zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning. 

Voor de uitvoering van beschermd wonen worden de centrumgemeenten Maatschappelijke Opvang 

verantwoordelijk en we organiseren dit dan ook in overleg met de gemeente Breda. De 

centrumgemeente ontvangt voor de uitvoering van deze taak de hiervoor bestaande budgetten. 

Deze budgetten worden niet gekort. Voor bestaande cliënten geldt bovendien een ruimere 

overgangstermijn. Deze overgangstermijn houdt in dat cliënten die op 1 januari 2015 een indicatie 

hebben voor beschermd wonen, voor ten minste een periode van vijf jaar of voor de nog resterende 

duur van de indicatie gebruik kunnen blijven maken van beschermd wonen.  

Nu de (centrum)gemeente Breda de functie beschermd wonen uit gaat voeren, kunnen wij een 

integrale benadering (met partijen als jeugdhulp, onderwijs, wonen en welzijn) rond opvang, huiselijk 

geweld en beschermd wonen mogelijk maken. Dit wordt nader uitgewerkt in het regionaal kompas.  

Over beschermd wonen worden voor het jaar 2015 afspraken gemaakt met de centrumgemeente 

Breda. Deze afspraken worden nader uitgewerkt in het regional kompas. 

 

6.4. Inkoop van specifieke maatwerkvoorzieningen op landelijk niveau 

Met de decentralisatie van de Awbz-taken komen alle taken op het gebied van dagbesteding en 

begeleiding over naar de gemeente. Een beperkt deel hiervan is echter van een zodanig specifiek 

karakter voor een kleine doelgroep, dat we ons aansluiten bij het voorstel van de VNG de inkoop 

ervan op landelijke schaal te doen. Het betreft: 

 De specialistische begeleiding zintuiglijk beperkten. Deze vorm van ondersteuning wordt 

door een beperkt aantal aanbieders verzorgd. Reeds in 2012 is besloten tot landelijke inkoop 

hiervan. 

 Landelijke doventolk voorziening. Dit was een landelijke Awbz voorziening en wordt nu als  

Wmo-voorziening ingekocht door de VNG. Financieel betekent dit een onttrekking van 8 

miljoen aan het macrobudget ten behoeve van de uitvoering hiervan.  

 24 uur telefonisch oor. Een 24/7 bereikbaarheid van een ‘luisterend oor’ is een wettelijke 

verplichting die is opgenomen in de nieuwe Wmo. Voor de uitvoering van deze 

ondersteuning is geen alternatief voorhanden dan de organisatie die dit tot op heden 

uitvoerde: Sensoor. Besloten is om in VNG-verband deze ondersteuning landelijk in te kopen 

voor een periode van vier jaar. Hiervoor wordt 4,2 miljoen jaarlijks onttrokken aan het 

macrobudget. 
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 Ook eergerelateerd geweld, het knooppunt huwelijksdwang en de opvang mannelijke 

slachtoffers huiselijk geweld worden als landelijke voorziening gehandhaafd, evenals het 

landelijke telefoonnummer AMHK. 

We continueren vooralsnog de landelijk georganiseerde ondersteuning met zeer specifiek karakter 

en bezien op termijn of het wenselijk is deze vormen van ondersteuning regionaal en lokaal te gaan 

organiseren. 

6.5. Overgang bestaande cliënten AWBZ naar Wmo 

Het Rijk stuurt met betrekking tot de overheveling van de huidige AWBZ-cliënten naar de Wmo aan 

op een ‘zachte landing’: in de wet is een overgangsregeling opgenomen. De hoofdregel is dat 

personen die AWBZ-zorg ontvangen op het tijdstip waarop de aanspraak daarop ingevolge het 

wetsvoorstel vervalt (1 januari 2015), gedurende de looptijd van hun indicatiebesluit – maar uiterlijk 

tot en met 31 december 2015 – recht houden op die zorg, onder de condities die daarvoor onder de 

AWBZ van toepassing waren (ook wat betreft de eigen bijdragen en vervoer). Concreet betekent dit 

dat zij recht hebben op een vergelijkbaar aanbod van ondersteuning, maar niet dat die 

ondersteuning geleverd hoeft te worden door de zorgaanbieder van wie zij die ondersteuning tot nu 

toe hebben ontvangen. Voor het  beschermd wonen geldt een overgangstermijn van vijf jaar.  

Vanwege de financiële druk op de budgetten mogen wij als gemeenten ervoor kiezen om eerder met 

de cliënt in gesprek te gaan om samen een nieuw arrangement op te stellen onder de Wmo. 

Voorwaarde is dat de gemeente dat zorgvuldig doet én betrokkene zich daarin kan vinden.  

We kiezen voor een zachte landing. We zullen met de AWBZ-cliënten, die per 2015 overkomen naar 

de Wmo, in 2014 of 2015 in gesprek gaan om te kijken hoe we op basis van de Wmo 2015 tot een 

maatwerk-arrangement voor de ondersteuningsvraag kunnen komen. Bij de huidige zorgaanbieder is 

kennis en expertise aanwezig over deze groep, zowel op individueel (casus)niveau als over de 

specifieke kenmerken van bepaalde beperkingen. Deze deskundigheid willen wij betrekken bij het 

maken van nieuwe arrangementen voor de overgangscliënten.  

De keuze voor een ‘zachte landing’ betekent niet dat passief moet worden gewacht tot het 

verstrijken van de overgangsregeling en dat niet al een start gemaakt kan worden met de 

transformatie. Overgangscliënten kunnen op basis van vrijwilligheid aangeven dat ze bijvoorbeeld 

willen veranderen van aanbieder. Met deze cliënten wordt dan een keukentafelgesprek gevoerd om 

te komen tot een nieuw arrangement waarbij de kantelingsprincipes worden toegepast. 

We kiezen bij de overgang van bestaande AWBZ cliënten naar de Wmo voor een ‘zachte landing’. In 

2015 gaan we met deze cliënten in gesprek over de ondersteuning vanaf 2016 en maken daarvoor 

ondersteuningsarrangementen die Wmo proof zijn. De kennis en expertise die bij de zorgaanbieders 

over deze cliënten aanwezig is, willen we hierbij betrekken.  

6.6. Overgang Jeugdwet naar Wmo 

Speciaal aandachtspunt in dit kader is de overgang van cliënten van de jeugdwet naar de Wmo op 

het moment dat deze de leeftijd van 18 jaar bereiken. Ontschotting van de betreffende budgetten en 
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een tijdige afstemming binnen ‘de toegang’ moeten in dat geval garant staan voor een geruisloze 

overgang, waar de cliënt feitelijk niets van merkt en de zorg passend wordt gecontinueerd. 

Een zo geruisloos mogelijke overgang vinden wij belangrijk. De cliënt mag feitelijk niets merken. 

Vanuit Jeugd en Wmo samen maken we afspraken met de mensen uit de uitvoering en met de 

aanbieders om de geruisloze overgang te bewerkstelligen. 

6.7. Hulp bij het huishouden 

Met het overkomen van de nieuwe taken naar de gemeenten vindt er gelijktijdig een forse korting 

plaats op het budget voor hulp bij het huishouden. Hulp bij het huishouden valt niet direct onder de 

transitie Awbz. Met ingang van de Wmo 2015 is er niet langer een verplichting om de 

schoonmaakondersteuning (hulp bij het huishouden) als product aan te blijven bieden; het gaat om 

het behalen van de gewenste resultaten.  

Momenteel vindt onderzoek plaats naar een andere invulling van de voorziening hulp bij het 

huishouden die beter aansluit bij de nieuwe Wmo 2015 en ook bij de resultaatgerichte inkoop van de 

maatwerkvoorzieningen. Voor 2015 wordt de dienstverlening met de huidige aanbieders voortgezet 

en wijzigt er niets  voor de bestaande cliënten die nu hulp bij het huishouden ontvangen. Gezien de 

forse taakstelling op de hulp bij het huishouden, zijn wij genoodzaakt op een andere manier naar de 

hulp bij het huishouden te kijken.  Voor 2016 en verder zijn wij op zoek naar vernieuwing. Daarnaast 

sluiten wij niet uit dat wij genoodzaakt zijn ook ten aanzien van de andere Wmo-voorzieningen 

maatregelen te treffen, ook al voor 2015. Onze huidige en toekomstige cliënten zullen wij hierover 

uiteraard zorgvuldig informeren. 

6.8. Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 

Vanaf 1 januari 2014 heeft het Rijk een tweetal financiële regelingen voor chronisch zieken en 

gehandicapten afgeschaft: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de 

Compensatie Eigen Risico (CER). Gemeenten ontvangen een deel van het huidige budget om het 

wegvallen van deze regelingen te compenseren, te weten € 45 miljoen in 2014 oplopend tot € 268 

miljoen in 2017. Het college heeft besloten om in 2014 aan te sluiten bij de bestaande gemeentelijke 

regeling chronische zieken en gehandicapten. Voor 2015 en verder onderzoeken wij de mogelijke 

opties. 

6.9. Samenhang tussen arbeidsmatige dagbesteding en de Participatiewet  

Werkzoekenden die duurzaam niet beschikken over voldoende loonwaarde om regulier werk te 

aanvaarden of gebruik te maken van bij de overige doelgroepen van de Participatiewet genoemde 

ondersteuning vallen onder de doelgroep '(arbeidsmatige) dagbesteding. Zij worden volledig 

ontheven van de arbeidsplicht. Zij zijn niet in staat om aan het werk te komen of (op korte termijn) 

op te schuiven op de participatieladder. 

De invulling van de begeleiding van het gedeelte van deze doelgroep, die in aanmerking komt voor 

arbeidsmatige dagbesteding, zal gezamenlijk worden opgepakt vanuit de Participatiewet en de Wmo. 

Hier kunnen deze twee decentralisaties elkaar versterken om zo te komen tot een passend en 

betaalbaar aanbod voor deze doelgroep.  
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De krachten van de Participatiewet en de Wmo 2015 worden gebundeld om voor de doelgroep 

arbeidsmatige dagbesteding een passend en betaalbaar aanbod te realiseren.  
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7. Zorg in natura of persoonsgebonden budget? 
In de nieuwe Wmo is het recht op het inkopen van zorg door de cliënt met een persoonsgebonden 

budget (pgb) in plaats van het gebruik maken van aangeboden ‘zorg in natura’ gehandhaafd. Een pgb 

is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp nodig heeft en daarvoor in 

aanmerking komt, deze kan inkopen. Het is de tegenhanger van zorg in natura. Cliënten kunnen zelf 

de hulpverleners en begeleiders uitkiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt.  

Er zijn voor cliënten allerlei redenen om voor een persoonsgebonden budget te kiezen:  

 men wil zelf zijn/haar leven vormgeven.  

 men wil baas in eigen huis blijven.  

 men wil zelf hulpverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiën regelen.  

 men wil werken met hulpverleners met wie het klikt, men is dan niet afhankelijk van een 

toegewezen hulpverlener.  

 men wil zorg die niet door instellingen wordt geboden.  

 men wil zorg op tijden, waarop die zorg niet door instellingen wordt geboden.  

Kiezen voor een persoonsgebonden budget betekent dat iemand zelf de hulp en begeleiding regelt. 

Dat heeft veel voordelen, maar er zitten ook nadelen aan vast. Cliënten moeten zelf voor de 

volgende taken zorg dragen:  

 Op zoek gaan naar hulpverleners of een instantie die de hulp inschakelt.  

 Concrete afspraken maken en overeenkomsten (contracten) sluiten met hulpverleners.  

 De boekhouding bijhouden.  

De mogelijkheid om een beroep te doen op een pgb is wettelijk geregeld in de Wmo en geborgd in 

de nieuwe gemeentelijke verordening. Aan het verstrekken van een pgb is een aantal wettelijke 

voorwaarden verbonden. Zo moet de cliënt kunnen aantonen het pgb op verantwoorde wijze te 

kunnen besteden voor de uit te voeren hulptaken en wordt het pgb beheerd door een landelijk 

daarvoor aangewezen organisatie, de SVB en niet meer door de cliënt zelf zoals in de huidige situatie 

(het zgn. trekkingsrecht). Daarnaast moet de dienstverlening die de cliënt van het budget wil 

betrekken van goede kwaliteit zijn. Te denken valt daarbij aan bijvoorbeeld de betrouwbaarheid en 

continuïteit van de dienstverlening. 

Bekostiging van niet-professionals (bijvoorbeeld iemand uit het eigen netwerk) maken wij mogelijk 

vanaf 1 januari 2015 daar waar het de gebruikelijke zorg overstijgt.  De hoogte van het pgb is 

maatwerk (tot het maximale bedrag van Zorg in natura). Voor de bekostiging van een niet-

professional middels een pgb sluiten we voor de hoogte van het bedrag aan bij wat daarvoor de 

geldende norm is in de Wet langdurige zorg (Wlz). Criteria voor de vaststelling van de hoogte van een 

pgb werken wij nader uit. 

Cliënten worden altijd geïnformeerd over de mogelijkheden van een pgb. We maken het pgb ook 

mogelijk voor de bekostiging van niet-professionals.  
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8. Toezicht op de kwaliteit  
De Wmo 2015 (artikel 5.1) maakt de gemeente integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

Wmo, waaronder de kwaliteit van de geboden maatschappelijke ondersteuning. Het wetsvoorstel 

voorziet in basisnormen waaraan de geboden maatschappelijke ondersteuning dient te voldoen. Het 

wetsvoorstel maakt daarbij de door gemeente gecontracteerde aanbieders van maatschappelijke 

ondersteuning ook direct verantwoordelijk voor de toepassing van daartoe geformuleerde landelijke 

professionele standaarden. Deze standaarden worden vanuit de inkoop verplicht gesteld aan de 

aanbieders.  

Uit de memorie van toelichting van de wet blijkt dat het toezicht in meer algemene zin strekt tot het 

bewaken van de belangen van een goede ondersteuning en van de cliënten voor zover die belangen 

uitstijgen boven het belang van de individuele cliënt.  

Het past bij het decentrale karakter van onderhavig wetsvoorstel om het toezicht op de naleving van 

de wet en de gemeentelijke regels die op basis van de wet worden gesteld, ook aan de gemeente 

over te laten. De formulering in de Wmo omvat niet alleen de in het wetsvoorstel neergelegde regels 

en de regels die in een gemeentelijke verordening zijn opgenomen, maar ook voorwaarden die het 

college ter voldoening aan de wettelijke regels en verordeningen mogelijk in overeenkomsten met 

aanbieders heeft opgenomen.  

De gemeente stelt eisen aan de kwaliteit bij aanbieders door middel van afspraken die gemaakt 

worden bij de inkoop. De VNG ontwikkelt medio 2014 een standaardset kwaliteitsnormen waar we 

op aan zullen sluiten. 

Het college is vrij in de keuze van de inrichting van het toezicht en de plaats daarvan in de 

gemeentelijke organisatie. De aanwijzing kan categoriaal (bijv. ambtenaren in eigen dienst of van de 

GGD) of individueel (de heer of mevrouw x) zijn. 

In 2014 worden er functionarissen aangewezen om de kwaliteitsbewaking te borgen. Om de positie 

van de cliënten te versterken worden de ervaringen van cliënten betrokken om de kwaliteit van de 

ondersteuning te controleren en te verbeteren. We doen dit in de vorm van een periodiek cliënt-

ervaringsonderzoek. Dit onderzoek moet een beeld opleveren hoe het beleid in de praktijk is ervaren 

door de gebruikers ervan. Het gaat hier specifiek om de ervaringen van cliënten in plaats van 

uitsluitend te vragen naar hun tevredenheid. Hierbij zal worden aangesloten bij het verplichte 

cliëntervaringsonderzoek. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de 

aanbieders van maatschappelijke ondersteuning. De IGZ heeft het recht om in te grijpen als dat nodig 

is bij een instelling. Signalen van de IGZ worden dan ook actief in de gaten gehouden en kunnen 

aanleiding zijn voor extra controle bij aanbieders. 

Verder zetten wij pro-actief een controle-programma op en richten wij een systeem in waarmee we 

snel kunnen inspelen op calamiteiten en incidenten. De controles en cliëntervaringsonderzoeken 
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worden waar mogelijk regionaal geregeld omdat de inkoop op deze schaal is georganiseerd en de 

instellingen vaak regionaal actief zijn. 

We stellen eisen aan de kwaliteit van aanbieders op basis van de door de VNG ontwikkelde 

kwaliteitsnormen. 

We stellen functionarissen aan om de kwaliteitsbewaking te borgen en betrekken de resultaten van 

het cliëntervaringsonderzoek bij de controle van die kwaliteit. 

We richten op regionale schaal een pro-actief controle-programma in en een systeem waarmee we 

snel kunnen inspelen op calamiteiten en incidenten. 



Deelplan Participatie 

  



 

 

57 

 

Inhoud 

1. Inleiding ......................................................................................................................... 59 

2. Context Participatiewet ................................................................................................. 60 

2.1. Landelijke ontwikkelingen ................................................................................................. 60 

2.1.1. Wetgeving en kaders ................................................................................................. 60 

2.1.2. Sociaal akkoord ......................................................................................................... 60 

2.2. Regionale ontwikkelingen ................................................................................................. 61 

2.2.1. Schaal ........................................................................................................................ 61 

2.2.2. Gemeenschappelijke regeling Werkplein ................................................................. 61 

2.2.3. Sociale werkvoorziening ............................................................................................ 61 

2.2.4. Regionaal arbeidsmarktbeleid .................................................................................. 62 

2.3. Samenhang drie decentralisaties ...................................................................................... 62 

2.4. Meer met minder .............................................................................................................. 63 

2.4.1. Aantallen en budget .................................................................................................. 63 

3. Missie, visie en uitgangspunten .................................................................................... 65 

3.1. Relatie met andere decentralisaties ................................................................................. 65 

3.1.1. Missie: Wat willen we bereiken? .............................................................................. 65 

3.1.2. Visie: Hoe willen we dat bereiken? ........................................................................... 65 

3.2. Uitgangspunten ................................................................................................................. 66 

4. Doelstellingen en ambities ............................................................................................ 68 

4.1. Doelstellingen en prestatie-indicatoren............................................................................ 68 

4.1.1. Doelstellingen Participatiebeleid .............................................................................. 68 

4.1.2. Evenwichtige aandacht doelgroepen ........................................................................ 69 

4.2. Ambities invoering Participatiewet ................................................................................... 70 

4.2.1. Beleidslijn 1. Effectieve en efficiënte uitvoering ....................................................... 70 

4.2.2. Beleidslijn 2. Specifieke en op maat gesneden dienstverlening werkzoekenden ..... 70 

4.2.3. Beleidslijn 3. Gerichte en actieve werkgeversbenadering ........................................ 71 

4.2.4. Beleidslijn 4. In nauwe samenwerking met onze partners ....................................... 72 



 

 

58 

 

4.2.5. Beleidslijn 5. WWB-maatregelen: activerende maatregelen bij verstrekken 

uitkeringen ................................................................................................................................ 72 

5. Doelgroepen en aanpak ................................................................................................ 73 

5.1. Werkzoekenden ................................................................................................................ 73 

5.1.1. Inleiding ..................................................................................................................... 73 

5.1.2. Doelgroep 80% - 100% 'Direct aan het werk' ............................................................ 74 

5.1.3. Doelgroep 60% - 80% 'Re-integratie' ........................................................................ 74 

5.1.4. Doelgroep 40% - 60% 'Participatie' ........................................................................... 74 

5.1.5. Doelgroep 30% - 40% 'Beschut werken' .................................................................... 75 

5.1.6. Doelgroep 0% - 30% '(Arbeidsmatige) dagbesteding / zorg' ..................................... 75 

5.2. Werkgevers ....................................................................................................................... 75 

5.3. Een effectieve en efficiënte aanpak .................................................................................. 76 

5.4. Inzet passende instrumenten en dienstverlening ............................................................. 77 

5.4.1. Bemiddeling ............................................................................................................... 78 

5.4.2. Scholing ..................................................................................................................... 78 

5.4.3. Stimuleren eigen ondernemersschap ....................................................................... 78 

5.4.4. Beschut werk ............................................................................................................. 78 

5.4.5. Participatie en activering ........................................................................................... 80 

5.4.6. Creëren van extra plaatsingsmogelijkheden ............................................................. 80 

5.4.7. Loonkostensubsidie ................................................................................................... 80 

5.4.8. Baanbonus ................................................................................................................. 81 

5.4.9. No risk-polis ............................................................................................................... 81 

5.4.10. Begeleiding on the job............................................................................................... 82 

5.5. Werkgeversbenadering ..................................................................................................... 82 

5.6. Maatregelen WWB: keuzes tav individuele toeslag, studietoeslag, maatregelen/ 

handhaving en tegenprestatie ........................................................................................................ 84 

6. Vervolg ........................................................................................................................... 88 

  



 

 

59 

 

1. Inleiding 
Op 1 januari 2015 zal de Participatiewet van kracht worden. Deze wet wordt bezien in samenhang 

met de decentralisaties ten aanzien van de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo), maar ook met de processen rond de Werkvoorzieningschap (WVS)-groep en de huidige en 

nieuw te vormen Gemeenschappelijke regeling (GR) Werkplein.  

Deze nieuwe wet beoogt de arbeidsparticipatie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

te verhogen en in het bijzonder van mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf het moment van 

invoering worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen met arbeidsvermogen die 

ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. Hiertoe worden de Wet werk en bijstand 

(Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten (Wajong) (gedeeltelijk) samengevoegd en gewijzigd.  

De gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Zundert en Roosendaal menen dat 

regionale samenwerking noodzakelijk is om de uitdagingen omtrent de Participatiewet aan te gaan. 

Daarom hebben wij gezamenlijk beleid uitgewerkt voor de uitvoering van de Participatiewet. Dat 

gebeurt op een vergelijkbare wijze als bij de Jeugdzorg en de Wmo. In dit document wordt de visie 

op en de inrichting van de uitvoering van de Participatiewet gepresenteerd. 

Deze nota geeft het beleid van de samenwerkende gemeenten binnen de regio GR Werkplein voor 

de Participatiewet weer. In deze nota gaan we in hoofdstuk 2 in op de context van de 

Participatiewet. Welke landelijke en regionale ontwikkelingen zijn van invloed op de invoering van de 

Participatiewet. Ook staan we stil bij de kwantitatieve aspecten van de Participatiewet. Want wat 

betekent dit voor het aantal klanten dat ondersteuning nodig heeft op weg naar werk in de toekomst 

en een beroep op de gemeenten zal doen en het budget dat de gemeenten daarvoor ter beschikking 

krijgen? Hoofdstuk 3 beschrijft onze visie, waarbij we kijken naar wat we willen bereiken en welke 

daarbij behorende uitgangspunten we als regio willen hanteren bij de invoering en uitvoering van de 

Participatiewet. In hoofdstuk 4 benoemen we onze ambities en aanpak. In hoofdstuk 5 staan we 

uitgebreid stil bij de verschillende doelgroepen die we hebben benoemd, wat we hiervan kunnen 

verwachten en welke instrumenten we in gaan zetten om hen te ondersteunen op de weg naar werk. 

In het laatste hoofdstuk gaan we in op de financiële gevolgen van de invoering van de 

Participatiewet.   
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2. Context Participatiewet 

2.1. Landelijke ontwikkelingen 

2.1.1. Wetgeving en kaders 

Momenteel bestaan er in Nederland diverse regelingen om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt aan de slag te helpen en te houden. Deze regelingen slagen er (nog) onvoldoende in 

om mensen optimaal te laten participeren. Hierdoor zijn er nog teveel mensen die niet werken 

terwijl zij daartoe (deels) wel in staat zijn of die in een beschutte omgeving werken, terwijl dat niet 

nodig is. 

In de nieuwe Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) 

samengevoegd.  

De samenwerkende gemeenten (regio Etten-Leur-Roosendaal) herkennen zich in deze doelstelling 

van het kabinet. Het is belangrijk om uit te gaan van wat mensen wel kunnen om ze zo in staat te 

stellen zo veel mogelijk zelfstandig mee te doen aan de samenleving. Participatie, bij voorkeur via 

werk, zorgt voor sociale en economische zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde 

en levert een bijdrage aan de economie en aan de sociale cohesie binnen de regio. 

Concreet heeft de invoering van de Participatiewet de volgende wijzigingen op het terrein van werk 

en inkomen tot gevolg: 

 Afsluiten Wsw en (deel van de ) Wajong voor nieuwe instroom 

 Mogelijkheid tot creëren van arbeidsplaatsen voor personen met een arbeidsbeperking 

(beschut werk) 

 Invoering instrument loonkostensubsidie en no-riskpolis 

 Oprichting regionale Werkbedrijven t.b.v. plaatsing personen met arbeidsbeperking op 

garantiebanen 

 Regionale benadering werkgevers voor vacaturevervulling 

2.1.2. Sociaal akkoord 

In het Sociaal Akkoord dat in 2013 is afgesloten tussen Kabinet en sociale partners is opgenomen dat 

er 35 regionale Werkbedrijven komen. Deze Werkbedrijven zijn wettelijk verankerd in de 

Participatiewet. De 35 arbeidsmarktregio’s dienen via deze regionale Werkbedrijven een belangrijke 

rol te spelen bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Gemeenten hebben 

de lead bij de Werkbedrijven en werken daarbij samen met de sociale partners en het UWV.  

In het Sociaal Akkoord zijn tevens afspraken gemaakt over het door de overheid en werkgevers 

samen beschikbaar stellen van 125.000 banen/werkplekken voor mensen met een beperking in de 

periode tot en met 2026. Deze zogenaamde garantiebanen zijn bestemd voor de mensen met een 

arbeidsbeperking die niet het wettelijk minimum loon (WML) kunnen verdienen. De Werkbedrijven 

spelen een belangrijke rol bij het plaatsen van mensen op de extra banen en het ontzorgen van 
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werkgevers die een werkzoekende met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Een specifieke 

quotumwet is in voorbereiding, wanneer werkgevers onvoldoende garantiebanen realiseren. 

Voor de arbeidsmarktregio West-Brabant zal een Werkbedrijf tot stand worden gebracht, waar 

binnen het Regionaal Platform Arbeidsmarkt al het initiatief voor is genomen. Dit (rpA) is een 

bestaand overlegplatform, waar gemeenten, sociale partners en UWV reeds in samenwerken op het 

gebied van arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken. 

2.2. Regionale ontwikkelingen 

2.2.1. Schaal 

De Participatiewet dwingt gemeenten om na te denken over schaalgrootte en samenwerking. 

Logisch, want werkgevers en potentiële werknemers laten zich niet door gemeentegrenzen leiden. 

Regionale samenwerking is noodzakelijk om de inwoners in de regio een goede dienstverlening te 

bieden en te komen tot een effectieve en efficiënte uitvoering. 

De verschillende regelingen (Wsw, Wwb en Wajong) worden nu uitgevoerd binnen verschillende 

samenwerkingsverbanden op een verschillende schaal. Belangrijke samenwerkingsverbanden voor 

onze gemeenten zijn bijvoorbeeld WVS-groep, GR Werkplein, de op te richten Werkbedrijven, UWV 

en werkgevers. Deze verschillende samenwerkingsverbanden zijn zowel regionaal van aard als 

subregionaal. Bij regionale samenwerking gaat het om de schaal van West-Brabant (west) en in 

subregionaal verband om de 'vaste' samenwerkingspartners binnen de GR Werkplein. Voor WVS-

groep gaat het weer om een ander schaalniveau: de zes GR Werkplein-partners en de drie Brabantse 

Wal-gemeenten. 

De samenwerking binnen WVS-groep en de GR Werkplein beïnvloeden elkaar sterk en dienen dan 

ook in samenhang met elkaar bezien te worden. 

2.2.2. Gemeenschappelijke regeling Werkplein  

De gemeenteraden van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert 

hebben in november 2012 ingestemd met de vorming van een gezamenlijke werkorganisatie Werk & 

Inkomen. De gemeente Roosendaal verkent momenteel de mogelijkheden om toe te treden tot deze 

samenwerking. Het streven is om per 1 januari 2015 formeel te starten met de operationele GR  

Werkplein-organisatie. De vorming van deze organisatie kent door de invoering van de 

Participatiewet veel raakvlakken met de bestaande WVS-organisatie.  

2.2.3. Sociale werkvoorziening 

In onze regio is namens negen gemeenten de GR WVS-groep belast met de uitvoering van de Wsw. 

De invoering van de Participatiewet zal grote gevolgen hebben voor WVS-groep. De toegang tot de 

Wsw wordt volledig afgesloten voor nieuwe medewerkers. Wsw-werknemers met een 

dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. De rijksbijdrage voor bestaande 

medewerkers wordt daarentegen steeds lager. Gedurende de komende decennia neemt het bestand 

van Wsw-werknemers door natuurlijk verloop geleidelijk af. Dat wil dus zeggen dat de plekken die 

vrijkomen omdat mensen met pensioen gaan, om een andere reden het arbeidsproces verlaten, 
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verhuizen of een andere baan vinden, niet worden opgevuld. Dit heeft grote consequenties voor de 

bedrijfsvoering van WVS-groep. Herstructurering zal daarom noodzakelijk zijn.  

Mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening hebben na 1 januari 2015 geen 

recht meer op een Wsw-plek. De wachtlijsten komen te vervallen. VNG en sociale partners hebben 

afgesproken om mensen op de wachtlijst Wsw, evenals Wajongers, de eerste jaren prioriteit te geven 

bij de toeleiding naar de extra banen (de garantiebanen) bij reguliere werkgevers.  

2.2.4. Regionaal arbeidsmarktbeleid 

De basis van de regionale samenwerking op het terrein van arbeidsmarktbeleid is het rpA. In dit 

platform, opgericht in 2001, werken 19 gemeenten, onderwijs, UWV en werkgevers- en 

werknemersorganisaties samen aan het ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid en het 

oplossen van knelpunten op de regionale arbeidsmarkt. In dit platform zijn de bestuurders van de 

gemeenten Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Bergen op Zoom, Roosendaal en Geertruidenberg 

vertegenwoordigd.  

In het kader van het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! van de regio West-

Brabant wordt op een aantal onderdelen een gezamenlijke aanpak van de Participatiewet 

nagestreefd, die binnen het regionale samenwerkingsverband (vanuit rpA) uitgewerkt worden. Het 

gaat dan om: 

 Gecoördineerde werkgeversdienstverlening (waaronder communicatiecampagne; 

loonkostensubsidie en overige instrumenten voor werkgevers)  

 Beleid: visie, verordeningen en beleidsregels en instrumenten voor cliënten; 

 Wajong: samenwerking/aansluiting onderwijs & arbeidsmarktbeleid; 

 Samenwerking UWV; 

 Organisatie/ inrichting regionaal Werkbedrijf. 

2.3. Samenhang drie decentralisaties 

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en 

jeugd. Deze decentralisaties zijn in eerste instantie ingezet om de zorg en ondersteuning van 

inwoners beter en overzichtelijker te regelen. Daarnaast wordt hiermee invulling gegeven aan de 

veranderende maatschappij: van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Uiteraard is er ook 

een sterke financiële noodzaak voor verandering. Gemeenten onderschrijven de beweging om steeds 

meer taken van het sociaal domein onder te brengen bij één overheid; de gemeente, omdat die het 

dichtst bij de inwoner staat. Juist door het dichtbij de inwoner te organiseren zijn er meer 

mogelijkheden om maatwerk te leveren en bureaucratie te voorkomen. Om dit te realiseren hebben 

gemeenten wel de ruimte nodig om maatwerk te leveren. De aangekondigde bezuinigingen zijn een 

grote uitdaging en vereisen een grote mate van innovativiteit om de gestelde doelen te behalen  

De zes gemeenten pakken de decentralisaties zoveel mogelijk integraal op. De uitgangspunten die 

ten aanzien van de Wmo en de Jeugdzorg reeds regionaal geformuleerd zijn, worden dus 

overeenkomstig bij de Participatiewet van toepassing. In paragraaf 3.1 van deze nota gaan we verder 

in op de samenhang tussen de drie decentralisaties. 
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2.4. Meer met minder 

2.4.1. Aantallen en budget 

Door het afsluiten van de Wsw en Wajong voor nieuwe instroom krijgen gemeenten met een nieuwe 

instroom in de bijstand te maken. Op basis van aannames van het Ministerie van SZW zou het daarbij 

gaan om totaal zo’n 140 personen op jaarbasis voor onze regio1. Gezien het huidige aantal Wwb-ers 

(3.000 begin 2014, zie bijlage 1) in onze regio zou dit een jaarlijks beperkte stijging van het Wwb-

bestand betekenen. Maar doordat het hier een moeilijk bemiddelbare doelgroep betreft, bestaat wel 

het gevaar dat deze geringe extra jaarlijkse instroom cumuleert tot een forse stijging van het totale 

aantal uitkeringsgerechigden.  

Doelgroep 2015 2016 2017 2018 

Voormalig Wsw  70 70 70 70 

Nieuwe instroom voormalig Wajong 70 70 70 70 

Totaal 140 140 140 140 

Tabel 1: Verwachte nieuwe instroom in het kader van de Participatiewet (GR Werkplein regio Etten-
Leur + Roosendaal) 

 

In het kader van de Participatiewet worden het huidige participatiebudget en Wsw-budget 

samengevoegd tot één ontschot participatiebudget. Door de efficiencykortingen die met de 

invoering van de Participatiewet gepaard gaan, nemen de totaal beschikbare re-integratiemiddelen 

af. Dit terwijl we wel te maken krijgen met uitbreiding van de Wwb-populatie met moeilijk 

bemiddelbare doelgroepen. 

Voor de regio GR regeling Werkplein zal het naar verwachting gaan om een daling van het totale 

budget dat oploopt tot ruim € 11 mln. in 2018 (zie hieronder tabel 2. Zie bijlage 2 voor een overzicht 

van budgetten en kosten per gemeente). Daar komt bij dat de kosten van de Wsw een gegeven zijn 

(als gemeenten hebben wij geen invloed op het aantal Wsw-dienstverbanden en salariskosten), 

waardoor de kosten voor de Wsw zwaar gaan drukken op het totale participatiebudget. 

De budgettaire ruimte die over blijft voor de ondersteuning voor andere doelgroepen van de 

participatiewet is daardoor zeer beperkt. Dit maakt dat het noodzakelijk is om een aantal scherpe 

keuzes te maken ten aanzien van de inzet van middelen. Daarnaast zullen we in moeten zetten op 

het realiseren van efficiencyslagen in het uitvoeringsdomein werk en inkomen. 

  

                                                           

1
 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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  2014 2015 2016 2017 2018 

Participatiebudget "oude stijl" 4.856 4.602 4.602 4.617 4.799 

Wsw "oude stijl" 43.280 41.193 38.052 34.966 32.118 

Totaal 48.136 45.795 42.654 39.583 36.917 

            

Kosten Wsw* 46.720 44.976 42.286 39.828 36.979 

Ruimte P-budget tbv WWB 1.417 819 368 -244 -63 

Tabel 2: Verwachte ontwikkeling ontschot Participatiebudget GR Werkplein  (x € 1.000) *Kosten Wsw 
gebaseerd op begroting WVS 2014: kosten betreffen rijkssubsidie Wsw + aanvullende gemeentelijke 
bijdrage. 

 

  



 

 

65 

 

3. Missie, visie en uitgangspunten 

3.1. Relatie met andere decentralisaties 

De decentralisaties delen veel in hun visie en uitgangspunten. Zo gelden voor zowel de 

participatiewet, de decentralisatie Jeugdzorg en de decentralisatie Wmo de onderstaande 

uitgangpunten: 

 Eigen kracht versterken 

 Meedenken in plaats van overnemen 

 Participatie en stijging op de participatieladder 

 Een gezin, een plan een regisseur 

3.1.1. Missie: Wat willen we bereiken?  

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk inwoners van onze gemeenten naar eigen vermogen te laten 

participeren, bij voorkeur in regulier werk. We willen dat een ieder het maximale uit zijn of haar 

arbeidsontwikkeling2 haalt. Dit is van groot belang omdat participatie een positieve invloed op de 

zelfredzaamheid van onze inwoners heeft. Om dit te realiseren, motiveren, stimuleren en activeren 

wij onze inwoners om te participeren in de samenleving waarbij de focus ligt op (ontwikkeling naar) 

regulier werk.  

3.1.2. Visie: Hoe willen we dat bereiken? 

We gaan uit van een integrale benadering van de totale doelgroep van de Participatiewet. Door een 

integrale benadering willen we bereiken dat iedereen zijn of haar maximale loonwaarde kan 

realiseren en daarmee naar eigen vermogen kan participeren. 

Door de arbeidsontwikkeling op deze manier uit te werken bepalen we hoe we de 

arbeidsontwikkeling zo optimaal mogelijk weg kunnen zetten. De 'klant' (werkgever en potentiële 

werknemers) staat centraal en niet de organisatiestructuur. Belangrijk hierbij is dat de vraag van de 

werkgevers centraal staat bij de arbeidsontwikkeling van de werknemers. De potentiële werknemer 

wordt opgeleid en begeleid naar een baan waar op de arbeidsmarkt vraag naar is en waar de 

talenten en competenties van de potentiële werknemer ten volle worden benut. 

Met het organiseren van een gezamenlijke integrale arbeidsontwikkeling willen we dubbelingen in 

de keten voorkomen. Op dit moment voeren zowel de sociale werkvoorziening als de GR Werkplein 

(de samenwerkende gemeenten) arbeidsontwikkeling uit. Om dubbelingen in de keten te voorkomen 

willen we het proces van arbeidsontwikkeling integraal benaderen en vanuit één organisatie voor de 

regio organiseren. 

De dienstverlening op het gebied van arbeidsontwikkeling vindt zoveel mogelijk 'dichtbij huis' plaats. 

Op deze manier kunnen we gebruik maken van de lokale arbeidsmarkt en lokale voorzieningen en 

regie houden op de doelgroep.  

                                                           

2
 Het duurzaam ontwikkelen van gedrag, vaardigheden en kennis van mensen in relatie tot arbeid. 
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In samenwerking met het rpA (regio West-Brabant), brengen wij een regionale gecoördineerde 

werkgeversbenadering tot stand. Het streven is om te komen tot een uniforme 

werkgeversbenadering met een eenduidig aanspreekpunt voor werkgevers. Onze financiële kaders 

geven nadrukkelijk richting aan de inzet die we verrichten.  

We willen dat iedereen meedoet. Dit betekent dat we verwachten dat iedereen, naar vermogen, een 

tegenprestatie levert. Gemeenten hebben de regie hierop en moeten dit organiseren. 

We verwachten dat de potentiële werknemer zelf alles doet wat binnen zijn eigen kracht ligt om 

(tijdelijk) werk te vinden (of te behouden) dan wel te participeren en te voorkomen dat hij van een 

uitkering afhankelijk wordt.  

3.2. Uitgangspunten  

Gemeenten werken al een aantal jaren aan de voorbereiding van de veranderingen die met de komst 

van de Participatiewet op ons af komen. De ambitie hierbij is om zoveel mogelijk inwoners van onze 

gemeenten naar eigen vermogen te laten participeren. De hieronder benoemde uitgangspunten zijn 

daarbij leidend. 

 Primaire verantwoordelijkheid bij potentiële werknemers 

Dit geldt ook voor de andere twee decentralisaties en past in de huidige tijdgeest. De overheid trekt 

zich terug op haar kerntaken en gaat stimuleren in plaats van taken zelf overnemen van de inwoners.  

 1 gezin - 1 plan – 1 regisseur  

Waar ondersteuning nodig is, is die zo min mogelijk gefragmenteerd, zodat integraal maatwerk 

mogelijk is en afstemmingskosten en dure dubbelingen worden voorkomen. Hierbij is er ruimte voor 

lokale verbindingen in de 0-de en 1e lijn. 

 Verandering in denken en doen  

Potentiële werknemers zijn tot veel meer zelf in staat dan waar nu vanuit wordt gegaan. Dit vraagt 

om een andere houding van professionals in het werkveld. De aanpak gaat dan ook uit van een 

verandering in denken en doen. Van aanbodgericht naar vraaggericht en van denken in problemen 

naar denken in mogelijkheden. Maar ook van helpen naar stimuleren en regel-denken omzetten in 

doel-denken. Kortom, van een focus op risico’s en problemen naar een focus op kracht en talenten.  

 Wijk/kerngericht  

De ondersteuning wordt dichtbij de potentiële werknemer en zijn omgeving georganiseerd, zodat 

zijn/ haar eigen kracht en sociale netwerk optimaal ingezet wordt en er sprake kan zijn van 

wederkerigheid. Van personen die de stap naar de arbeidsmarkt nog niet kunnen maken, worden de 

mogelijkheden bezien om anderszins deel te nemen aan de maatschappij en een bijdrage te leveren 

aan wijk- of kerngerichte initiatieven. 
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 Behouden wat goed werkt 

Geen nieuwe organisaties/structuren optuigen als de meerwaarde ten opzichte van de bestaande 

structuren/ organisaties niet bewezen kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het Centrum voor Jeugd 

en Gezin, de Wmo keukentafelgesprekken, werkgelegenheidsprojecten etc.  

 Goede werkgeversbenadering 

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen kunnen wij alleen wanneer de 

werkgevers zich ook commiteren aan deze doelstelling en hun best doen arbeidsplaatsen voor de 

doelgroep te realiseren. Gemeenten kunnen dit niet zonder de hulp van werkgevers. Samen met 

werkgevers zullen we moeten inzetten op het bevorderen van de match tussen vraag en aanbod. 

Daarbij zal ingespeeld moeten worden op de wensen van de werkgever: uniformiteit van 

subsidieregelingen en arrangementen die gemeenten aanbieden en een eenduidige (regionale) 

toegang tot de dienstverlening door gemeenten3.  

 Streven naar uitvoering binnen rijksbudgetten 

De taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd binnen de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten.  

 Solidariteit voorop 

Samen zorgen voor specifieke voorzieningen op basis van een verdeelsleutel per voorziening.  

 Beperken van administratieve lasten en dubbelingen voorkomen  

De uitvoering van de Participatiewet wordt zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht. De 

administratieve lasten voor de inwoner, werkgever en de gemeente zelf worden zoveel als mogelijk 

beperkt en dubbelingen in de keten van werk en inkomen worden voorkomen. Alleen dan kan aan de 

doel- en taakstellingen van de Participatiewet voldaan worden. 

  

                                                           

3
 Kamerbrief ‘Participatiewet en quotum na sociaal akkoord’, Ministerie SZW, 27-6-2013, Kamerbrief 

‘Contouren participatiewet Ministerie SWZ 21-12-2012. 
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4. Doelstellingen en ambities  

4.1. Doelstellingen en prestatie-indicatoren 

Continuering van het huidige WWB-beleid binnen de nieuwe budgettaire kaders van de 

Participatiewet is niet mogelijk. Daarnaast krijgen gemeenten te maken met een veel bredere 

doelgroep en worden schotten tussen regelingen verwijderd. Slechts een kleine groep van het 

klantenbestand is straks in staat om zelfstandig de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Met de 

beperkte middelen die we nog beschikbaar hebben voor re-integratie kunnen we niet de gehele 

doelgroep in dezelfde mate ondersteunen bij hun arbeidsdeelname omdat het grootste deel van het 

budget wordt besteed aan de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening. Enerzijds vraagt dit om 

inzet op het reduceren van de uitvoeringskosten van de sociale werkvoorziening door 

herstructurering van ons Wsw-bedrijf WVS-groep. Anderzijds noodzaakt dit ons tot het maken van 

keuzes ten aanzien van de inzet van de nog resterende re-integratiemiddelen, zeker omdat niet 

verwacht kan worden dat de kosten van de Wsw op korte termijn voldoende teruggebracht kunnen 

worden. Dit betekent dat we ons beleid en de uitvoering moeten heroverwegen en bijstellen. 

4.1.1. Doelstellingen Participatiebeleid 

In de Participatiewet staat meedoen aan de samenleving door het verrichten van regulier betaald 

werk voorop. Ook de deelnemende gemeenten in de GR Werkplein i.o. streven ernaar om zoveel 

mogelijk inwoners naar eigen vermogen te laten participeren, bij voorkeur in regulier werk. We 

willen dat een ieder het maximale uit zijn of haar arbeidsontwikkeling haalt. Dit is van groot belang 

omdat participatie een positieve invloed op de zelfredzaamheid van onze inwoners heeft. Om dit te 

realiseren, motiveren en stimuleren, activeren wij onze inwoners om te participeren in de 

samenleving waarbij de focus ligt op (ontwikkeling naar) regulier werk. Naast deze missie streven de 

gemeenten de volgende doelstellingen na:  

1. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoner. De eigen verantwoordelijkheid van 

mensen staat voorop, waarbij de overheid ondersteuning biedt die aansluit bij de behoeften 

en mogelijkheden van inwoners. De inzet is om een verandering in de samenleving in gang te 

zetten van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. 

2. Iedereen die kan werken gaat aan de slag bij (gewone) werkgevers. Door de vergrijzing en de 

ontgroening neemt de totale beroepsbevolking in Nederland af, waardoor er op termijn, 

ondanks de huidige crisis, krapte ontstaat op de arbeidsmarkt. De deelnemende gemeenten 

hebben de ambitie een sociaal sterke regio te zijn waar iedere inwoner kan meedoen in de 

samenleving, waar niemand wordt uitgesloten en mensen zichzelf kunnen redden. Dit 

betekent vooral dat iedereen mee moet tellen en een rol moet hebben in de samenleving.  

3. Het verbeteren van de baankansen en het verhogen van de netto arbeidsdeelname van 

werknemers met een beperking. Uit rapportages van het SCP en cijfers van het CBS blijkt dat 

vooral werknemers met een beperking veel minder werk vinden dan werknemers zonder 
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beperking. Bovendien is de laatste jaren de netto arbeidsdeelname4 van deze groep mensen 

gedaald.  

4. Het in voldoende mate genereren van geschikte banen op de arbeidsmarkt voor de 

doelgroep. Hiervoor is eenduidige ‘werkgeversbenadering’ een effectief instrument waarbij 

de overheid op één wijze werkgevers benadert. 

5. Het terugdringen van het aantal aanvragen voor een uitkering. 

Naast het maatschappelijke belang dat de gemeenten hebben bij (arbeids)participatie van de 

inwoners, zijn de gemeenten ook gebonden aan een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van de 

beschikbare middelen. Behalve dat gemeenten geconfronteerd worden met dalende budgetten, 

betreffen de budgetten gemeenschapsgeld dat uit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid zo 

nuttig mogelijk ingezet moet worden. Dit betekent ten eerste dat we de middelen alleen gebruiken 

voor zover mensen ondersteuning ook echt nodig hebben. Ten tweede betekent het dat we heel 

goed moeten weten wat we doen. Daarom stellen we onszelf in ons participatiebeleid meetbare 

doelen. We meten regelmatig of we deze doelen halen en achterhalen de kritische succesfactoren 

van onze acties. Instrumenten die niet (goed) blijken te werken stellen we bij of schaffen we af. Bij de 

keuze van inzet van instrumenten gebruiken we de kennis van wat werkt en wat niet werkt die we 

zelf voortdurend bewust opdoen. Hiervoor hebben we de volgende set van indicatoren opgesteld die 

een goed en overzichtelijk beeld geven van de uitvoering en uitwerking van het participatiebeleid:  

 Indicator doelstelling 1: volume ontwikkeling aantal uitkeringen (afgezet tegen het landelijk 

gemiddelde) 

 Indicator doelstelling 2: loonwaardeniveau en -ontwikkeling van klanten 

 Indicator doelstelling 3: re-integratieactiviteit per doelgroep loonwaarde 

 Indicator doelstelling 4: aantal uitstroom 

 Indicator doelstelling 5: hoeveelheid uitkeringsmeldingen in verhouding tot het aantal 

toegekende uitkeringen 

4.1.2. Evenwichtige aandacht doelgroepen 

De Participatiewet schrijft voor dat gemeenten in hun re-integratiebeleid uitgaan van een 

evenwichtige aandacht voor de verschillende doelgroepen.  

Zoals gesteld zetten we onze middelen alleen in voor die personen die echt ondersteuning nodig 

hebben. Voor die personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt zal deze ondersteuning vooral 

begeleiding en bemiddeling betekenen, of korte vakgerichte scholing als dat de kansen op de 

arbeidsmarkt vergroot. Jongeren en ouderen, de doelgroepen die op dit moment het meest 

kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, geven we daarbij extra aandacht.  

                                                           

4
Hierbij wordt alleen gekeken naar personen die tenminste 12 uur per week werken. Bij bruto arbeidsdeelname 

gaat het om een percentage van de potentiële beroepsbevolking. 
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In financieel opzicht zullen we voornamelijk investeren in personen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. Het in stand houden van de huidige Wsw-arbeidsplaatsen, creëren van nieuwe 

beschut werk-plaatsen, het verstrekken van loonkostensubsidies en het bieden van intensieve 

begeleiding zullen het zwaartepunt van de uitgaven uit onze budgetten vormen. 

4.2. Ambities invoering Participatiewet 

De invoering van de Participatiewet vraagt om beleidsvorming ten aanzien van in te zetten 

instrumenten en inrichting van het uitvoeringsdomein. Bij de uitwerking van dit beleid 

onderscheiden we vijf beleidslijnen die in onderlinge samenhang moeten worden bezien. Deze 

samenhang is van belang bij het realiseren van de ambities en doelstellingen die we in het kader van 

de Participatiewet nastreven.  

4.2.1. Beleidslijn 1. Effectieve en efficiënte uitvoering 

De kortingen op de rijksbudgetten voor re-integratie en sociale werkvoorziening waar we in de 

komende jaren mee geconfronteerd worden, vragen om een effectieve en efficiënte aanpak van de 

Participatiewet. Dat vraagt een effectieve inzet van re-integratieinstrumenten, maar ook om een 

efficiencyslag in het uitvoeringsdomein werk en inkomen. We kennen twee primaire 

uitvoeringsorganisaties op het terrein van de Participatiewet in onze regio, te weten het 

intergemeentelijke samenwerkingsverband in de GR Werkplein en WVS-groep. Een effectieve en 

efficiënte uitvoering vraagt om een duidelijke taakverdeling tussen deze twee uitvoeringsorganisaties 

en een strikte aansturing vanuit de gemeente. We maken duidelijke keuzes ten aanzien van de 

uitvoering van de Participatiewet, waarbij we aandacht hebben voor: 

 Dienstverleningsproces op basis van een integrale ketenbenadering 

 Positionering van de nieuwe GR Werkplein in oprichting en WVS binnen het domein Werk en 

Inkomen 

 De competenties en kennis van de professionals in de uitvoering van de participatiewet 

 ICT en andere ondersteunende middelen 

Ambitie: In 2015 is het dienstverleningsconcept voor de Participatiewet gereed, waarbij inzichtelijk 

is gemaakt hoe de uitvoering van de dienstverlening wordt georganiseerd, door welke organisaties, 

en wat er nodig is binnen deze organisaties om de uitvoering van de Participatiewet volgens onze 

ambities uit te voeren. 

4.2.2. Beleidslijn 2. Specifieke en op maat gesneden dienstverlening werkzoekenden 

De verschillende doelgroepen waar we mee te maken krijgen, vragen om specifieke dienstverlening. 

Hiertoe ontwikkelen we een palet aan instrumenten waarmee we voor alle doelgroepen passende 

dienstverlening kunnen bieden. We werken tenminste het volgende uit: 

 Ambities en doelstellingen (SMART): welke doelstellingen streven we na voor de 

verschillende doelgroepen en welke prestaties streven we na? We benoemen hierbij 

concrete prestatieindicatoren; 
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 Dienstverleningsproces werk en inkomen: hoe geven wij het klantproces van instroom tot 

uitstroom vorm en welke partijen worden hierbij betrokken? Daarbij gaan we zoveel als 

mogelijk uit van een integrale ketenbenadering bij de arbeidsontwikkeling van de diverse 

doelgroepen; 

 Inzet van instrumenten: welke instrumenten zetten we in voor welke doelgroepen en onder 

welke voorwaarden en condities. 

Ambitie: In 2015 is het dienstverleningsproces voor de gehele doelgroep van de Participatiewet 

beschreven, inclusief de in te zetten instrumenten en te realiseren prestaties. De financiële 

consequenties van de aanpak die we nastreven zijn daarbij inzichtelijk gemaakt, waarbij zowel 

verwachte kosten als opbrengsten inzichtelijk zijn gemaakt en rekening wordt gehouden met de 

ontwikkeling van de doelgroepen van de Participatiewet. 

4.2.3. Beleidslijn 3. Gerichte en actieve werkgeversbenadering 

Zonder werkgevers geen vacatures. Daarom is de samenwerking met werkgevers onmisbaar in de 

uitvoering van de Participatiewet. De behoefte van de werkgevers is hierbij een belangrijk 

uitgangspunt bij de arbeidsontwikkeling van de werknemers. De potentiële werknemer wordt 

opgeleid en begeleid naar een baan waar op de arbeidsmarkt vraag naar is. We richten onze 

benadering van en dienstverlening aan werkgevers zodanig in dat deze samenwerking optimaal 

gestalte kan krijgen en onze doelstellingen ten aanzien van de Participatiewet gerealiseerd kunnen 

worden. Hiertoe wordt het dienstverleningsconcept voor het Werkgeversservicepunt 

'Participatiewetproof' gemaakt. Dit dienstverleningsconcept bevat tenminste: 

 Doelstellingen (SMART) en ambities: welke doelstellingen (kwantitatief en kwalitatief) 

hebben we ten aanzien van de werkgeversbenadering? Hiertoe benoemen we concrete 

prestatieindicatoren; 

 De manier waarop we de werkgeversbenadering inzetten. Daarbij streven we naar 

afstemming en coördinatie in de regio West-Brabant;  

 De inzet van de werkgeversbenadering op basis van een marktbewerkingsplan: welke 

sectoren en werkgevers bieden ons de beste kansen voor onze doelgroepen, hoe gaan we 

deze sectoren en werkgevers benaderen? Hierbij zoeken we aansluiting bij de regionale 

gecoördineerde werkgeversbenadering in de regio West-Brabant; 

 Inzet van instrumenten en werkgeversarrangementen: welke instrumenten zetten we in, 

voor wie en wanneer en hoe bieden we deze aan werkgevers aan teneinde de werkgever 

zoveel als mogelijk te ontzorgen. Hierbij streven we, op verzoek van de werkgevers in de 

regio, naar een uniforme regionale werkwijze binnen de regio West-Brabant. 

Ambitie: In 2015 is een dienstverleningsconcept voor het Werkgeversservicepunt opgesteld dat 

toegesneden is op de doelstellingen en ambities die wij in het kader van de Participatiewet 

nastreven. 
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4.2.4. Beleidslijn 4. In nauwe samenwerking met onze partners 

Naast bovengenoemde uitvoeringsorganisaties GR Werkplein en WVS speelt de samenwerking met 

werkgevers, UWV en onderwijs een belangrijke rol. In de regio West-Brabant zijn al deze partijen 

vertegenwoordigd in het rpA. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met deze partijen, op 

onderdelen via het rpA en waar nodig maken we specifieke samenwerkingsafspraken op het niveau 

van onze subregio.  

We zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking met de partijen binnen en buiten onze gemeenten die 

actief zijn in het speelveld van de jeugdzorg en Wmo. Een integrale aanpak in het kader van de drie 

decentralisaties is noodzakelijk om adequate zorg te bieden aan onze inwoners met een 

multiproblematiek en het realiseren van de doelstellingen en ambities binnen het gehele sociale 

domein binnen de financiële kaders van de drie decentralisaties. 

Ambitie: In 2015 zijn alle relevante samenwerkingspartners in beeld en zijn met hen 

samenwerkingsafspraken gemaakt over doel, inrichting en gewenste resultaten van de 

samenwerking. 

4.2.5. Beleidslijn 5. WWB-maatregelen: activerende maatregelen bij verstrekken 

uitkeringen  

Tegelijk met de invoering van de Participatiewet wordt de Wet WWB-maatregelen ingevoerd. Doel 

van deze wet is om ook de regels rond het verstrekken van WWB-uitkeringen zodanig aan te passen 

dat er een meer activerende werking van uitgaat. Zo wordt een kostendelersnorm ingevoerd, 

worden de arbeidsverplichtingen en daar aangekoppelde maatregelen geüniformeerd en wordt de 

plicht tot het verrichten van een tegenprestatie ingevoerd. 

Ambitie: op 1 januari 2015 zijn alle wetswijzigingen in het kader van de WWB-maatregelen zodanig 

doorgevoerd dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling van de Participatiewet 

om meer inwoners op de reguliere arbeidsmarkt te laten participeren. 

 

Hierna wordt de aanpak beschreven die wij voorstaan in het kader van de Participatiewet en de 

keuzes die we maken ten aanzien bovengenoemde beleidslijnen.   
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5. Doelgroepen en aanpak 

5.1. Werkzoekenden 

5.1.1. Inleiding 

De Participatiewet streeft het doel na zoveel mogelijk inwoners naar vermogen te laten participeren, 

bij voorkeur op de arbeidsmarkt. ‘Naar vermogen’: de wetgever bedoelt daarmee dat iedereen die in 

staat is loonvormende arbeid te verrichten dat ook doet, al is het maar in beperkte mate. Het 

zelfstandig verdienen van een inkomen van tenminste de eigen loonwaarde staat centraal in de wet. 

We gaan voor de doelgroepbepaling uit van de loonwaarde die een klant kan realiseren. Door deze 

uitsplitsing komen we tot vijf verschillende doelgroepen. Het is van belang om inzicht in het 

vermogen en de (on)mogelijkheden van de werkzoekende te krijgen. De doelgroepen zijn bepaald 

aan de hand van percentages gerelateerd aan de loonwaarde van de werkzoekenden: 

 80 – 100% direct aan het werk 

 60 – 80% re-integratie 

 40 – 60% participatie 

 30 – 40% beschut werken 

 0 – 30% arbeidsmatige dagbesteding / zorg 
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5.1.2. Doelgroep 80% - 100% 'Direct aan het werk' 

Bij de doelgroep 'direct aan het werk' gaat het om de werkzoekenden die zelfstandig aan de slag 

kunnen in een reguliere baan. Deze klantgroep is in staat om zelfstandig het minimumloon te 

verdienen, maar staat tijdelijk aan de kant door fricties op de arbeidsmarkt of persoonlijke 

omstandigheden. De inzet van de ondersteuning is hier gericht op het voorkomen van instroom in de 

uitkeringssituatie (zgn. poortwachter), door een directe match te maken met concrete kansen op de 

arbeidsmarkt. Werkgevers ontvangen voor deze doelgroep in principe geen financiële prikkel. Er 

wordt een groot beroep gedaan op de eigen kracht van de werkzoekenden. Deze mensen zijn in 

principe zelfredzaam. 

 We concentreren ons op snelle uitstroom en rechtmatigheid. 

5.1.3. Doelgroep 60% - 80% 'Re-integratie'  

Deze doelgroep bestaat uit werkzoekenden die in potentie voldoende loonwaarde hebben, maar die 

tijdelijk ondersteuning nodig hebben. De loonwaarde ligt (tijdelijk) tussen de 60%-80%. Bij deze 

doelgroep ligt de uitdaging in het realiseren van duurzame arbeidsinpassing door het verhogen van 

de loonwaarde en zo het beperken van de uitkeringsduur. Dit willen we bereiken door een 

ondersteuningsaanbod te doen dat de competenties van de werkzoekende versterkt en dat aansluit 

op de behoeften van werkgevers. Voor deze doelgroep is meer ondersteuning nodig dan voor de 

groep 'direct aan het werk'. Dat geldt ook voor de ondersteuning van de werkgevers, voor wie, op 

tijdelijke basis, ondersteuning en/of financiële prikkels mogelijk zijn. Ook kan van deze doelgroep een 

tegenprestatie worden gevraagd, als er geen passende re-integratievoorziening mogelijk is.  

 Het doel is om te groeien in de arbeidsontwikkeling. We streven naar het verhogen van de 

arbeidsproductiviteit en dus de loonwaarde tot boven het minimumloon en (op termijn) 

uitstroom naar regulier werk. 

5.1.4. Doelgroep 40% - 60% 'Participatie' 

De doelgroep 'participatie' bestaat uit werkzoekenden die nog onvoldoende loonwaarde hebben 

maar door arbeidsontwikkeling en de juiste ondersteuning toch een plaats vinden op de 

arbeidsmarkt. De loonwaarde ligt (tijdelijk) tussen de 40%-60%. Bij deze doelgroep ligt de uitdaging 

in de arbeidsontwikkeling en het plaatsen bij een werkgever met een financiële prikkel. Dit willen we 

bereiken door een ondersteuningsaanbod te doen dat de competenties van de werkzoekende 

versterkt en dat aansluit op de behoefte van de werkgevers in de regio. Voor deze doelgroep is meer 

ondersteuning nodig dan voor de doelgroepen met een loonwaarde van 60% tot 100%. Dat geldt ook 

voor de ondersteuning van de werkgevers, voor wie op duurzame basis ondersteuning en/of 

financiële prikkels mogelijk zijn. Ook kan van deze doelgroep een tegenprestatie worden gevraagd, 

als er geen passende re-integratievoorziening mogelijk is. 

 We streven naar een doorgroei in de arbeidsontwikkeling en dus de loonwaarde zodat de 

potentiële werknemer met ondersteuning aan het werk kan. 
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5.1.5. Doelgroep 30% - 40% 'Beschut werken' 

In onze visie bestaat de klantgroep 'beschut werken' uit werkzoekenden die een verdienvermogen 

hebben van tussen de 30% en 40%. Deze groep bestaat uit werkzoekenden die duurzaam 

ondersteuning nodig hebben, omdat er duurzaam sprake is van een lagere loonwaarde. De uitdaging 

is hier het optimaal benutten van de aanwezige loonwaarde en in te zetten op arbeidsontwikkeling 

om deze doelgroep arbeidsfit te houden voor het beschutte werk. De ondersteuning aan de 

werkzoekende heeft hier een duurzaam karakter, veelal in de vorm van begeleiding en een 

constructie die de lagere loonwaarde en de arbeidskosten met elkaar in balans brengt. De 

verwachting is dat niet veel mensen in deze doelgroep zullen doorstromen naar doelgroepen met 

een hogere loonwaarde. 

 We focussen ons op het zo optimaal mogelijk benutten van de arbeidsontwikkeling. 

5.1.6. Doelgroep 0% - 30% '(Arbeidsmatige) dagbesteding / zorg' 

Werkzoekenden die duurzaam niet beschikken over loonwaarde om regulier werk te aanvaarden 

en/of gebruik te maken van de bij de overige doelgroepen benoemde ondersteuning, vallen onder de 

doelgroep '(Arbeidsmatige) dagbesteding / zorg'. Zij worden volledig ontheven van de arbeidsplicht. 

Zij zijn niet in staat om aan het werk te komen of (op korte termijn) op te schuiven op de treden van 

de participatieladder. De invulling van de begeleiding van het gedeelte van deze doelgroep dat in 

aanmerking komt voor arbeidsmatige dagbesteding, zal gezamenlijk worden opgepakt vanuit de 

Participatiewet en de Wmo. Hier kunnen deze twee decentralisaties elkaar versterken om zo te 

komen tot een passend en betaalbaar aanbod voor deze doelgroep.  

 Deze doelgroep zal zoveel mogelijk sociaal/maatschappelijk meedoen en zo mogelijk met 

ondersteuning (on)betaald werk verrichten. 

5.2. Werkgevers 

Zoals bij de beschrijving van de verschillende doelgroepen ook al een aantal keer is aangestipt, zijn 

naast de werkzoekenden de werkgevers een belangrijke doelgroep van de gemeenten. 

De basisgedachte van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk te laten 

werken. Om dit te realiseren zijn er banen nodig die te vinden zijn bij werkgevers. Zonder werkgevers 

geen banen. Het is dan ook belangrijk om de werkgevers als een belangrijke klantdoelgroep te zien. 

Een klantgerichte- en vraaggerichte dienstverlening is belangrijk voor een succesvolle 

werkgeversbenadering. Er moet worden geïnvesteerd in werkgeverscontacten, onderhouden en 

uitbreiden van het bedrijvennetwerk en het verbeteren van de marktkennis. 

De regio West-Brabant is onder regie van het rpA in 2013 gestart met het vormgeven van een 

regionale gecoördineerde werkgeversdienstverlening. In samenwerking met werkgevers zetten we in 

op de volgende speerpunten voor de dienstverlening aan werkgevers in de regio West-Brabant: 

 Meer uitstroom en een tevreden klant; 

 Marktbewerkingsplan; 

 Eén aanspreekpunt werkgevers; 
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 Menukaart; 

 Eén registratiesysteem. 

5.3. Een effectieve en efficiënte aanpak 

Bijstand als laatste vangnet 

Zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente naar vermogen laten participeren is onze opgave. 

Daarbij bieden we ondersteuning aan die inwoners die op eigen kracht de weg naar de arbeidsmarkt 

niet weten te vinden. Werk boven uitkering staat centraal bij deze ondersteuning. Bijstand is het 

laatste vangnet en alleen voor die personen die echt niet in staat zijn zelfstandig een inkomen te 

verwerven. En het verstrekken van een bijstandsuitkering is in beginsel tijdelijk van aard, tot het 

moment dat een zelfstandig inkomen wel haalbaar is. De inwoner heeft daarbij de 

verantwoordelijkheid alles in het werk te stellen om de stap naar een zelfstandig inkomen mogelijk 

te maken. 

De eerder geformuleerde uitgangspunten ‘primaire verantwoordelijkheid bij potentiële werknemers’ 

en ‘verandering in denken en doen’, waarmee de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid 

van de werkzoekende inwoner wordt benadrukt, zullen dan ook tot uitdrukking komen in de manier 

waarop we onze dienstverlening organiseren.  

Versterken poortfunctie 

We streven ernaar de duur dat personen afhankelijkheid zijn van een uitkering zo kort mogelijk te 

houden, of beter nog, te voorkomen dat inwoners afhankelijk worden van een uitkering. Daarom 

starten we direct na de uitkeringsvraag bij de gemeente, dus nog voor uitkeringsintake en -

toekenning, met de begeleiding en bemiddeling naar werk. We vragen daarbij een maximale inzet 

van de belanghebbenden. 

De doelgroep ‘direct aan het werk’ zullen we zoveel mogelijk aan de voorkant van het klantproces 

naar de arbeidsmarkt begeleiden. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met andere 

(private) spelers op het terrein van arbeidsbemiddeling. 

Voor doelgroepen met een beperktere loonwaarde, waar direct bemiddelen naar werk niet verwacht 

kan worden, zetten we in op arbeidsontwikkeling. Door te investeren in de ontwikkeling van 

competenties en kwaliteiten vergroten we de loonwaarde, en daarmee de kansen op de 

arbeidsmarkt.  

Een dergelijke aanpak vraagt om een goede diagnose aan de kop van het proces, waarbij kansen en 

mogelijkheden van de persoon centraal staan. Maar ook de belemmeringen worden in beeld 

gebracht, en de mogelijkheden om deze belemmeringen weg te nemen om de weg naar de 

arbeidsmarkt te plaveien. Daarbij kan het gaan om directe (fysieke of psychische) obstakels die 

arbeid in de weg staan, maar ook om andere belemmeringen in de directe leefomgeving. Daarmee 

dient de ondersteuning op het terrein van werk en inkomen zorgvuldig integraal bezien te worden 

met de overige decentralisaties.  Een integrale benadering van problematieken en zorgverlening is 

essentieel. 
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Lokale toegang versus regionale uitvoering Participatiewet 

Daarmee raken we ook de (lokale) toegang tot de decentralisaties Wmo en Jeugdzorg. Een integrale 

benadering van de klantvraag borgen we door het principe van 1 gezin- 1 plan – 1 regisseur: de 

dienstverlening op het terrein van werk en inkomen wordt integraal met ondersteuning op de 

andere zorgvlakken bezien. En uitgevoerd. Voor de totale zorgvraag wordt één centrale regie 

gevoerd. Daarbij kan het primaat liggen bij de dienstverlener binnen het domein van werk en 

inkomen, maar ook binnen de domeinen Wmo of Jeugd. 

Om een dergelijke integrale aanpak mogelijk te maken, borgen we de aansluiting van de GR 

Werkplein in oprichting. Hierin zal de uitvoering van de participatiewet voor een groot deel gestalte 

krijgen, in samenwerking met de hulpverleners binnen de Wmo en Jeugdzorg. Omdat de toegang tot 

de dienstverlening op de twee laatstgenoemde terreinen lokaal verschillend ingeregeld kan worden, 

kan deze aansluiting van gemeente tot gemeente verschillen. 

Herschikking van het uitvoeringsdomein werk en inkomen 

De kortingen op de rijksbudgetten voor re-integratie en sociale werkvoorziening waar we in de 

komende jaren mee geconfronteerd worden, vragen om een effectieve en efficiënte aanpak van de 

Participatiewet. Dit betekent niet alleen een effectieve inzet van de ondersteuning die we aan 

werkzoekenden bieden, maar noodzaakt ook een efficiencyslag in het uitvoeringsdomein werk en 

inkomen.  

We kennen in onze regio twee uitvoeringsorganisaties die actief zijn op het terrein van de 

Participatiewet, te weten de eerdergenoemde intergemeentelijke sociale dienst in oprichting (GR 

Werkplein) en WVS-groep. Het afsluiten van de sociale werkvoorziening voor nieuwe instroom maakt 

dat er een overlap zal ontstaan tussen doelgroepen die nu onder de verantwoordelijkheid van WVS 

vallen en onder de Participatiewet instromen op de GR Werkplein. Een effectieve en efficiënte 

uitvoering vraagt om een duidelijke taakverdeling tussen deze twee uitvoeringsorganisaties en een 

strikte aansturing vanuit de gemeente. We staan een integrale ketenbenadering voor, waarbij 

begeleiding en regie van onze klanten primair wordt ondergebracht bij het GR Werkplein en de 

infrastructuur van WVS wordt benut voor de arbeidsontwikkeling. 

5.4. Inzet passende instrumenten en dienstverlening 

Om de doelstelling van de Participatiewet, zoveel mogelijk inwoners naar vermogen laten werken, te 

bereiken willen de gemeenten een effectief pakket van instrumenten aan de doelgroep aanbieden. 

De instrumenten die we als gemeenten inzetten zijn gericht op het verlagen van drempels voor 

bedrijven om mensen in dienst te nemen, het versterken van talenten en het wegnemen van 

belemmeringen bij werkzoekenden zodat zij makkelijker in aanmerking komen voor een baan. In het 

navolgende beschrijven we het instrumentarium waarmee we werkzoekenden en werkgevers in het 

kader van de Participatiewet zullen ondersteunen. Achtereenvolgens komen aan bod: 

Instrumentarium werkzoekenden: 

 Bemiddeling 

 Scholing 
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 Stimuleren zelfstandig ondernemerschap 

 Beschut werk 

 Participatie en activering 

Instrumentarium werkgevers: 

 Loonkostensubsidie 

 Baanbonus 

 No-risk polis 

 Begeleiding on the job 

5.4.1. Bemiddeling 

Dit instrument zetten we in voor de doelgroep waarvan geacht wordt dat zij tot loonvormende 

arbeid (eventueel met inzet van andere instrumenten zoals loonkostensubsidie) in staat zijn. Deze 

groep heeft een loonwaarde van 30%-100% van het wettelijk minimumloon. Dus ook voor mensen 

die een (zeer) kleine afstand hebben en vrijwel direct aan de slag kunnen bij een reguliere werkgever. 

Uiteraard doen we hier wel zo veel mogelijk een beroep op de zelfredzaamheid van onze inwoners. 

Private intermediairs uit de uitzendsector kunnen een zeer voorname rol gaan spelen in de 

bemiddeling van werkzoekenden met geen of zeer kleine afstand tot de arbeidsmarkt. We willen met 

de uitzendsector samenwerkingsafspraken maken om te komen tot structurele arbeidsinpassing. 

5.4.2. Scholing 

Scholing kan onderdeel van de arbeidsontwikkeling zijn. We investeren daarbij vraaggericht: alleen 

die scholing die concreet bijdraagt aan het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij 

gaan we uit van kortdurende vakgerichte scholing en zoeken we aansluiting bij de kansrijke sectoren 

en beroepen in West-Brabant. 

5.4.3. Stimuleren eigen ondernemersschap 

Zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, spelen een belangrijke rol in de economie en de 

samenleving: zij bevorderen de bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

Kleine bedrijven zijn een banenmotor. Uit onderzoek blijkt dat hoe kleiner de bedrijven zijn, hoe 

meer ze bijdragen aan de groei van de werkgelegenheid. Ook zzp-ers zijn economisch van belang. 

Gemeenten hebben er belang bij het zelfstandig ondernemerschap actief te stimuleren en om o.a. 

onbenut potentieel met betrekking tot (startend) ondernemerschap te bereiken en te benutten. De 

gemeenten willen dienstverlening aanbieden aan (startende) ondernemers op het gebied van 

voorlichting, screening van bedrijfsideeën op economische levensvatbaarheid en doorverwijzing naar 

financieringsmogelijkheid.  

5.4.4. Beschut werk 

Door de invoering van de Participatiewet wordt de Wsw afgesloten en wordt er begonnen met de 

opbouw van beschut werk. Beschut werk is een nieuwe voorziening binnen de Participatiewet en 

vervangt feitelijk de huidige arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening. We krijgen de 

mogelijkheid om een beschutte werkplek aan te bieden aan personen die uitsluitend in een 
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beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 

hebben. Op termijn kunnen landelijk 30.000 van deze beschut werk-arbeidsplaatsen gecreëerd 

worden. 

De gemeente heeft vrijheid bij het invullen van deze voorziening, we bepalen zelf of beschut werk 

wordt aangeboden en in welke omvang. In het sociaal akkoord is afgesproken dat gemeenten het 

nog te vormen regionaal Werkbedrijf moeten betrekken bij de vormgeving van beschut werken. De 

Participatiewet zegt het volgende over de voorziening beschut werken: 

 Het betreft een dienstverband waarop de branche cao van toepassing is of indien geen cao 

dan tenminste conform het WML. De gemeente bepaalt hoe dit dienstverband wordt 

georganiseerd (bij gemeente zelf, SW bedrijf, aparte BV, NV of stichting of bij een reguliere 

werkgever) 

 Gemeenten krijgen de mogelijkheid loonkostensubsidie in te zetten (maximaal 70% van het 

wettelijk minimumloon) 

 Het College bepaalt of iemand in aanmerking komt voor beschut werk, maar het UWV voert 

de vaststelling uit of iemand werkelijk tot de doelgroep behoort o.b.v. nader te bepalen 

regels (amvb) 

 Gemeenteraad stelt bij verordening regels vast mbt beschut werk waar in ieder geval staat: 

 De wijze waarop wordt bepaald of mensen in aanmerking komen voor beschut werk 

 Welke voorzieningen worden aangeboden om het beschut werken mogelijk te 

maken 

 Hoe de omvang van het aanbod wordt bepaald 

Op basis van de huidige informatie zijn we voornemens om beschut werken te gaan organiseren voor 

de doelgroep van de Participatiewet met een loonwaarde van 30-40% van het wettelijk 

minimumloon. De uitvoering van het beschut werken zal georganiseerd worden via ons SW-bedrijf 

WVS-groep. Bij voorkeur wordt de beschutte werkplek ingevuld door middel van detachering bij een 

reguliere werkgever. Het is voornaam dat er bij beschut werk sprake is van maatwerk, zodat de 

persoon in kwestie zo veel mogelijk kan participeren op de arbeidsmarkt. Voor de voorziening 

beschut werk zal gebruik worden gemaakt van het instrument loonkostensubsidie. De organisatie 

van beschut werk wordt in afstemming gedaan met het nog te vormen regionaal Werkbedrijf in onze 

arbeidsmarktregio. De activiteiten voor beschut werk binnen WVS-groep hebben vele raakvlakken 

met de voorziening arbeidsmatige dagbesteding zoals beschreven in de Wmo. De doelgroep die 

gebruik maakt van deze voorziening heeft een te beperkte arbeidscapaciteit om structureel 

loonvormende arbeid te realiseren. Toch streven we er naar een infrastructuur te ontwikkelen voor 

het beschut werk waarbij ook invulling kan worden gegeven aan de arbeidsmatige dagbesteding.  

Omdat de loonkosten voor beschut werk zwaar zullen drukken op de toch al beperkte financiële 

ruimte in het beschikbare Participatiebudget (zie paragraaf 2.4.1), zullen we terughoudend moeten 

zijn met het aanbieden van beschut werk. Gezien ook de onzekerheid die nog heerst omtrent de 

financiële ruimte voor de inzet van loonkostensubsidies (zie onderstaand), kunnen we in deze fase 

nog geen concrete uitspraken doen over de inzet van dit instrument. Ook de mate waarin de huidige 
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Wsw-dienstverbanden in de komen de jaren worden afgebouwd zal hierop van invloed zijn. Indien 

het aantal Wsw-ers door natuurlijk verloop sneller afloopt dan de toegekende middelen voor Wsw-

oude stijl, biedt dit wellicht nog financiële ruimte voor het creëren van beschutte arbeidsplaatsen 

voor personen met een arbeidsbeperking. 

5.4.5. Participatie en activering 

Voor personen voor wie plaatsing op een reguliere arbeidsplaats, ook met inzet van 

loonkostensubsidie, nog niet haalbaar is, zetten we in op arbeidsontwikkeling om uiteindelijk toch de 

stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken. Door het bieden van ontplooiingskansen en 

mogelijkheden om maatschappelijk te kunnen participeren kan een bijdrage geleverd worden aan 

deze arbeidsontwikkeling. Maar ook wanneer deze ontwikkeling niet het primaire doel is, kan 

maatschappelijk participeren een doel op zich zijn, met name om sociaal isolement te voorkomen of 

te bestrijden.  

Binnen onze regio kennen we diverse lokale werkgelegenheidsprojecten, waar 

uitkeringsgerechtigden in het kader van arbeidsactivering en participatie een breed scala aan 

activiteiten kunnen verrichten. Het kan dan gaan om activiteiten die direct aansluiten op een 

specifieke vraag op de arbeidsmarkt met als doel het opdoen van werkervaring en –ritme, maar ook 

om maatschappelijk nuttige activiteiten die een bijdrage leveren aan de fysieke leefomgeving in onze 

gemeenten of doelstellingen in het kader van de Wmo. 

5.4.6. Creëren van extra plaatsingsmogelijkheden 

De garantiebanen zoals afgesproken in het sociaal akkoord zullen vermoedelijk niet voldoende zijn 

om de toename in omvang van de nieuwe doelgroep volledig op te kunnen vangen en naar werk te 

begeleiden. We zullen dus zelf ook moeten werken aan het realiseren van arbeidsplaatsen voor 

mensen met een beperking. Op dit moment wordt hier al rekening mee gehouden bij 

opdrachtverstrekking door de gemeente en bij het verlenen van subsidies (Social Return on 

Investment). Maar ook indirect via partners van de gemeente, zoals zorginstellingen, 

woningcorporaties en andere werkgevers. 

5.4.7. Loonkostensubsidie 

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken iemand met een arbeidsbeperking in dienst te 

nemen, biedt de Participatiewet de mogelijkheid om loonkostensubsidie in te zetten.  

Deze loonkostensubsidie kan worden ingezet voor mensen die, als ze een volledige werkweek 

werken, niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het gaat dus om mensen die per uur niet 

100% productief kunnen zijn. De loonkostensubsidie wordt ter dekking van een deel van de 

salariskosten verstrekt aan de werkgever en kan, waar nodig, structureel worden ingezet. De 

middelen voor de inzet van het instrument loonkostensubsidie worden daarom beschikbaar gesteld 

via het inkomensdeel WWB (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten 

(BUIG)).  

De werkgever betaalt de werknemer het cao-loon of, als er geen cao-loon is, minimaal het wettelijk 

minimumloon. De sociale partners krijgen drie jaar de tijd om in alle cao’s lage reguliere loonschalen 
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op te nemen tussen 100 procent wettelijk minimumloon en 120 procent wettelijk minimumloon, te 

beginnen op 100 procent wettelijk minimumloon. In 2017 moeten alle cao’s hieraan voldoen.  

De loonkostensubsidie die verstrekt kan worden bedraagt het verschil tussen het wettelijk 

minimumloon en de loonwaarde en wordt vermeerderd met de werkgeverslasten. De hoogte van de 

loonkostensubsidie dient gebaseerd te worden op de loonwaarde van de werknemer en mag 

maximaal 70 procent van het wettelijk minimumloon bedragen. De loonwaarde wordt door de 

gemeente in samenspraak met de werkgever op de werkplek vastgesteld op basis van een vooraf 

bepaalde transparante en objectieve methode.  Omdat het bij inzet van loonkostensubsidie kan gaan 

om een structurele inzet van middelen, is er (financieel) veel aan gelegen dat er zo veel mogelijk 

loonwaarde wordt gerealiseerd. Dit kan door talenten van de werkzoekende zo veel mogelijk te 

benutten en in te zetten op arbeidsontwikkeling.  

De verordening voor de loonkostensubsidie zullen de zes samenwerkende gemeenten 

bovenregionaal vormgeven met de andere gemeenten in onze arbeidsmarktregio. Hierbij ligt een 

duidelijke relatie met de regionale werkgeversdienstverlening. In de verordening moet in ieder geval 

het volgende worden bepaald: 

 de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort, en 

 de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld. 

Met betrekking tot de wijze waarop de loonwaarde wordt bepaald zal het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid in de komende maanden nog vaststellen welke methodieken voor 

loonwaardemeting gebruikt mogen worden. Er volgt hieromtrent nog een Algemene Maatregel van 

Bestuur. Ook de mate waarin rekening zal worden gehouden met verstrekte loonkostensubsidies bij 

het vaststellen van de hoogte van inkomensdeel WWB is nog niet bekend. Vooralsnog kunnen we 

daardoor nog geen definitieve invulling geven aan het instrument loonkostensubsidie.  

Op basis van de huidige informatie zijn de zes samenwerkende gemeenten voornemens om het 

instrument loonkostensubsidie in te gaan inzetten voor de doelgroep van de Participatiewet met een 

loonwaarde van 30-80% van het wettelijk minimumloon (incl. het nieuwe beschut werken).  

5.4.8. Baanbonus 

In onze arbeidsmarktregio is afgesproken dat werkgeversinstrumenten zo veel mogelijk uniform 

worden vorm gegeven. Wij willen de reeds bestaande baanbonus onder de Participatiewet verder 

doorontwikkelen. De baanbonus is een eenmalige financiële bijdrage aan een werkgever bij het in 

dienst nemen van een bepaalde categorie uitkeringsgerechtigde. 

5.4.9. No risk-polis 

Dit instrument stelt werkgevers in staat om zonder de kosten in geval van eventueel ziekteverzuim 

een werkzoekende in dienst te nemen en kan daarmee voor werkgevers drempelverlagend werken. 

Dit instrument kan worden ingezet voor de doelgroep met een loonwaarde vanaf 30% van het 

wettelijk minimumloon. 
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5.4.10.  Begeleiding on the job 

Begeleiding zetten wij niet alleen in tijdens het zoekproces naar werk, maar ook indien nodig 

wanneer de nieuwe medewerker gestart is. Het ontzorgen van de werkgever tijdens de 

inwerkperiode en het voorkomen van uitval en voortijdige beëindiging van de dienstbetrekking staat 

centraal. De begeleiding on the job zal in coproductie met de werkgever worden vorm gegeven. 

5.5. Werkgeversbenadering 

Zonder werkgevers geen banen. Belangrijk onderdeel van een actief uitstroombeleid is dan ook een 

actieve werkgeversbenadering gericht op de acquisitie van vacatures en werkervaringsplaatsen, 

passend bij ons werkzoekendenbestand. Betrokkenheid van werkgevers bij een succesvolle 

implementatie en uitvoering van de Participatiewet is dan ook essentieel. De vraag van de 

werkgevers dient centraal te staan bij de arbeidsontwikkeling van de werknemers.  

Nadat Nederland de afgelopen jaren in een situatie van economische tegenwind heeft verkeerd, is er 

sprake van voorzichtig economisch herstel. En voor de komende jaren wordt een toenemende vraag 

naar arbeid verwacht. We streven er naar aan een deel van deze vraag te voldoen met het 

arbeidsaanbod uit de brede doelgroep van de Participatiewet. Daarbij doen we een beroep op 

werkgevers en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking, waarbij de vraag van werkgevers centraal 

staat.  

De afgelopen jaren hebben we binnen onze GR Werkplein-samenwerking al geïnvesteerd in een 

gezamenlijke regionale werkgeversbenadering en het opbouwen van een bedrijvennetwerk voor het 

uitplaatsen van WWB-gerechtigden. In de komende jaren continueren en verbreden we deze 

gezamenlijke werkgeversbenadering in onze arbeidsmarktregio en zetten we in op: 

1. Onderhouden en uitbreiden bedrijvennetwerk 

We richten ons op het verder uitbreiden van werkgeverscontacten in onze regio. Dit doen we samen 

met de regionale en lokale werkgeversorganisaties. Dit doen we vanuit de samenwerking met de 

verschillende Werkgeversservicepunten in onze arbeidsmarktregio. Verder maken we gebruik van de 

reeds bestaande lokale initiatieven en overlegstructuren met onderwijs en werkgevers/ sectoren. 

Bij de benadering van werkgevers gaan we uit van de kansrijke sectoren en beroepen, maar 

afgestemd op de mogelijkheden en competenties van ons klantenbestand. 

Wanneer geen reguliere vacatures beschikbaar zijn, proberen we werkervaringsplaatsen te creëren 

ten behoeve van de arbeidsontwikkeling van onze cliënten. Daarnaast willen we de werkgevers mee 

laten denken in het organiseren en creëren van passende arbeid voor onbenut arbeidspotentieel en 

doen we zo een appèl op het maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

2. Passende werkgeversdienstverlening 

We streven ernaar een professionele en serieuze partner te zijn van werkgevers waar het gaat om 

vacaturevervulling. Een professionele dienstverlening staat centraal, waarbij we complete 

werkgeversarrangementen bieden uitgaande van de behoefte van de werkgevers. Werkgevers willen 
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geen risico’s lopen bij het aannemen van personeel en verwachten minimale lasten bij werving en 

plaatsing. Dat betekent dat we werkgevers moeten ontzorgen. Dit doen we door het beperken van 

de administratieve lasten voor werkgevers, het bieden van optimale begeleiding van werkzoekende 

en werkgever (nazorg) en het beperken van de werkgeversrisico’s door het bieden van o.a. de 

mogelijkheid van eerder genoemde no-risk polis, proefplaatsing en werkstage.  

Daarnaast stimuleren we werkgevers om onze cliënten in dienst te nemen door het bieden van 

loonkostensubsidies of baanbonussen ter compensatie van de lagere productiviteit. 

De hierboven genoemde instrumenten om werkgevers te ‘verleiden’ om mensen uit de doelgroep 

van de Participatiewet kansen te bieden maken deel uit van de menukaart voor de werkgevers 

binnen onze arbeidsmarktregio. Deze menukaart is in afstemming en zo uniform mogelijk met de 

verschillende gemeenten in onze arbeidmarktregio opgesteld 

3. Verbinding zoeken met kansrijke sectoren 

De arbeidsmarkt als geheel wordt krapper, dynamischer en complexer. Ondanks het huidige nog 

voorzichtige economische herstel is de voorspelling dat er vanaf 2020 grote tekorten op de 

arbeidsmarkt gaan ontstaan. Deze tekorten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door ontgroening 

(daling van aantal jongeren) en vergrijzing (stijging van aantal ouderen).  

In het kader van het regionale actieprogramma West-Brabant werkt en pakt door! wordt jaarlijks in 

kaart gebracht in welke sectoren en op welk niveau deze tekorten het grootst zullen zijn.  

Om aan de (toekomstige) personeelsbehoefte in deze sectoren te kunnen voldoen, is voor elk van 

deze sectoren een sectorwerkgroep opgericht, waarin kenniscentra, gemeenten en UWV gezamenlijk 

toeleidingstrajecten realiseren gericht op de instroom van werkzoekenden. 

In het kader van het actieprogramma West-Brabant werkt en pakt door! zijn daarbij middelen 

beschikbaar gesteld voor bemiddeling en scholing richting deze sectoren. Gezien de bezuinigingen op 

het Participatiebudget moet er met het onbenut arbeidspotentieel zeker gekeken worden naar 

inpassingsmogelijkheden in deze sectoren.  

4. Gecoördineerde werkgeversbenadering binnen regio West-Brabant 

Een van de speerpunten van het eerder genoemde actieprogramma West-Brabant werkt en pakt 

door! is een regionaal gecoördineerde werkgeversbenadering in het kader van een efficiënte 

werkgeversdienstverlening (de één-loketgedachte). Deze gecoördineerde werkgeversbenadering 

gaat gestalte krijgen door afstemming van werkgeverscontacten en een regionaal 

marktbewerkingsplan. 

Naast gemeenten zijn er meer publieke dienstverleners actief op het terrein van 

werkgeversbenadering. Ook UWV en WVS-groep houden zich bezig met acquisitie van vacatures ten 

behoeve van de eigen doelgroepen. Ook met deze partijen zoeken we afstemming om dubbelingen 

in werkgeverscontacten te voorkomen en een efficiënte dienstverlening te borgen.  
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5. Samenwerking Publiek/privaat 

Uitzendbureaus, re-integratiepartners en werkgevers zijn voorname spelers op het terrein van 

arbeidsbemiddeling en beschikken over een uitgebreid bedrijvennetwerk en vacaturebestand waar 

we als gemeenten gebruik van kunnen maken.  

Nu wordt er binnen de GR Werkplein al samengewerkt met bovengenoemde partners voor de 

uitplaatsing van uitkeringsgerechtigden. Bekeken wordt hoe deze publiek-private samenwerking een 

meer prominente en structurele rol binnen de dienstverlening rondom de Participatiewet kan 

krijgen. De gemeente Roosendaal werkt succesvol samen met Baanbrekend een onderdeel van 

uitzendconcern Randstad.  

5.6. Maatregelen WWB: keuzes tav individuele toeslag, studietoeslag, maatregelen/ 

handhaving en tegenprestatie 

Tegelijkertijd met de invoering van de Particiaptiewet wordt de regelgeving rond het verstrekken van 

bijstand op onderdelen gewijzigd, met als doel te zorgen voor de toekomstbestendigheid van de 

bijstand. De bijstand moet houdbaar en toegankelijk blijven nu vergrijzing toeneemt en de 

beroepsbevolking daalt. Om dat doel te bereiken, worden in de wet (Wijziging van de WWB en 

enkele andere sociale zekerheidswetten) activerende maatregelen opgenomen, zoals de invoering 

van een kostendelersnorm, de harmonisering van diverse verplichtingen die erop gericht zijn dat 

mensen aan het werk gaan en een verbetering van de naleving van deze verplichtingen. Met deze 

wet wordt aangesloten bij de kansen die de Participatiewet biedt. De maatregelen die in het 

wetsvoorstel zijn opgenomen zijn achtereenvolgens: 

1. invoering kostendelersnorm 

2. Algehele arbeids- en re-integratieplicht 

3. Plicht tot tegenprestatie 

4. Individuele inkomenstoeslag 

5. Studietoeslag  

 

1. Invoering van de kostendelersnorm en afschaffing norm alleenstaande ouder 

Als er binnen een huishouden meerdere bijstandsuitkeringen zijn toegekend, kan door stapeling van 

uitkeringen het huishoudinkomen zo hoog zijn dat daarmee meer dan alleen de noodzakelijke kosten 

worden gedekt. Het inkomen kan zelfs hoger zijn dan het inkomen in een vergelijkbaar huishouden 

met één kostwinner die een modaal inkomen verdient. In dat geval is het niet meer lonend om op 

zoek te gaan naar regulier werk. Om de bijstand activerender te maken, wordt een kostendelersnorm 

ingevoerd waarbij rekening wordt gehouden met de financiële voordelen van het kunnen delen van 

de kosten binnen een huishouden. Dit betekent dat de bijstandsnorm per persoon lager wordt naar 

mate er meer meerderjarige personen in de woning wonen ongeacht of het om familieleden of 

derden gaat. Om ervoor te zorgen dat ‘gaan werken’ wel loont, hebben inkomsten uit werk geen 

negatief effect op andere personen in het huishouden. 
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Door de invoering van de kostendelersnorm, vervalt het belang van de Toeslagen- en 

verlagingenverordening. De verordeningsplicht hiervoor wordt dan ook afgeschaft.  

Ook afgeschaft wordt de norm voor alleenstaande ouders. Hierdoor wordt de bijstandsuitkering van 

een alleenstaande ouder gelijkgetrokken met de norm voor een alleenstaande. Dit wordt deels, maar 

niet volledig, gecompenseerd met een stijging van het kindgebonden budget dat uitgekeerd wordt 

door de Belastingdienst. Het kabinet wil op deze manier het verschil in koopkracht  tussen 

alleenstaande ouders en (echt)paren met kinderen gelijk trekken en alleenstaande ouders stimuleren 

om aan het werk te gaan 

2. Algehele arbeids- en re-integratie plicht  

De regering streeft naar economische en financiële onafhankelijkheid van zoveel mogelijk mensen en 

streeft ernaar dat alle mensen met of zonder beperking mee kunnen doen aan de samenleving. De 

regering gaat ervan uit dat bijstandsgerechtigden de eigen mogelijkheden benutten en gebruik 

maken van de kansen die de Participatiewet biedt. Met het onderhavige wetsvoorstel beoogt de 

regering de voorwaarden van de bijstand activerender te maken zodat die aansluiten bij dit 

uitgangspunt. 

Er komt een algehele arbeids- en re-integratie verplichting. Medische belemmeringen hoeven veelal 

geen aanleiding te zijn om te werken, maar kunnen worden weggenomen door het aanbieden van 

voorzieningen. Om dringende redenen is in deze gevallen een tijdelijke ontheffing mogelijk, maar 

alleen voor de arbeidsverplichting. De re-integratie plicht blijft bestaan en de bijstandsgerechtigde 

blijft dus verplicht om mee te werken aan door het college aangeboden re-integratievoorzieningen. 

Alleen diegenen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen een permanente ontheffing 

van de arbeids- en re-integratieverplichting en de verplichting tot een tegenprestatie naar vermogen. 

Wie kan werken, moet ook werken. Aan een uitkering is dan ook de arbeidsplicht verbonden. Als die 

verplichting niet wordt nageleefd, dient er te worden gehandhaafd. Verplichtingen, naleving en 

handhaving zijn drie pijlers onder het sociale zekerheidsstelsel die nodig zijn voor de houdbaarheid 

van het stelsel en de solidariteit. In het huidige maatregelenbeleid zit te veel diversiteit tussen de 

gemeenten en er is dus niet in alle gevallen sprake van gelijkheid. In de wet worden de diverse 

arbeidsverplichtingen en de bijbehorende maatregelen deels geüniformeerd, waarbij de hoogte van 

de maatregel door de wet dwingend is bepaald op 100% uitsluiting van een uitkering. Het 

gemeentebestuur heeft wat betreft de duur van de maatregel – voor een eerste gedraging – de 

keuze uit één maand, twee maanden of drie maanden. Voor de maatregelen die niet worden 

geüniformeerd, kan de gemeente zowel de hoogte als de duur van de maatregel zelf bepalen. 

 Keuze: De huidige Maatregelenverordening is de basis voor de verordening die op 1 januari 

2015 gaat gelden. Bepalingen die nu opgenomen zijn in deze verordening en vanaf 1 januari 

2015 centraal in de wet zijn geregeld komen te vervallen. Voor de niet-geüniformeerde 

maatregelen wordt aansluiting gezocht bij de huidige Maatregelenverordening. 
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3. Tegenprestatie 
 
De plicht tot het verrichten van een tegenprestatie krijgt met de invoering van de Particiaptiewet en 

de WWB-maatregelen een wettelijke basis. Het uitgangspunt is dat iedereen iets kan en iedereen iets 

doet. Het instrument tegenprestatie mag alleen worden ingezet voor de uitkeringsgerechtigden die 

niet deelnemen aan een activerings- of uitstroomtraject. Het is uitdrukkelijk dan ook geen re-

integratieinstrument.  

De wettelijke kaders van de tegenprestatie zijn als volgt: 

 Het primaire doel van de tegenprestatie is het verrichten van maatschappelijk nuttige 

activiteiten. 

 Het betreft altijd onbetaalde werkzaamheden, additioneel aan reguliere arbeid. 

 (Additionele) arbeidsinschakeling mag een secundair doel zijn. Maar als het hoofdzakelijk of 

uitsluitend gericht is op arbeidsinschakeling, dan is sprake van een re-integratietraject 

(activerings- of uitstroomprogramma) 

 Het betreft maatwerk: het ‘naar vermogen verrichten’ betekent dat altijd de individuele 

situatie moet worden bezien.  

 Activiteiten moeten concreet worden beschreven. 

 Vrijwilligerswerk van zekere omvang kan aangemerkt worden als tegenprestatie.  

De gemeenteraden stellen bij verordening vast: 

 De duur en omvang van de tegenprestatie; 

 Voor wie geldt de tegenprestatie (doelgroep); 

 Op welke manier wordt verdringing op de arbeidsmarkt voorkomen. 

Zoals al eerder aangegeven is de tegenprestatie zoals bedoeld in de wet geen re-

integratieinstrument. De kosten voor uitvoering van de tegenprestatie mogen dan ook niet uit het 

Participatiebudget worden gefinancierd.  

In het kader van de tegenprestatie wordt van uitkeringsgerechtigden verwacht dat zij een 

maatschappelijk zinvolle activiteit verrichten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door het organiseren van activiteiten met inzet van 

uitkeringsgerechtigden waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van doelstellingen 

en diensten in het kader van de Wmo. 

4. Individuele inkomenstoeslag 

In de wet wordt de mogelijkheid tot verlening van de categoriale bijzondere bijstand beperkt en 

krijgen gemeenten meer ruimte voor het verstrekken van individuele bijzondere bijstand. De 

categoriale langdurigheidstoeslag wordt omgevormd tot een individuele inkomenstoeslag voor 

personen tot de pensioengerechtigde leeftijd.  
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 Keuze: De huidige langdurigheidtoeslag is de basis voor de individuele inkomenstoeslag die 

op 1 januari 2015 gaat gelden.  

 

5. Studietoeslag 

De Participatiewet introduceert een studieregeling: de individuele studietoeslag. Hiermee krijgt het 

college de mogelijkheid mensen, van wie is vastgesteld dat ze door een arbeidsbeperking niet in 

staat zijn met voltijdse arbeid het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te 

verstrekken als ze studeren. Het afronden van een studie versterkt de positie op de arbeidsmarkt. 

Een diploma is een bewijs van competenties en motivatie tegenover werkgevers. Mensen met een 

arbeidshandicap hebben volgens de regering een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om 

studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager 

is.  

Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een 

studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze 

groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaantje . De huidige Wajong kent een 

gelijksoortige regeling. De gemeente moet de studietoeslag regelen in een verordening. 

 Keuze: De huidige Wajong regeling is de basis voor de verordening die op 1 januari 2015 gaat 

gelden. 
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6. Vervolg 
In deze beleidsnota is de visie op de Participatiewet van de zes regiogemeenten weergegeven. 

Daarbij zijn aan bod gekomen de doelstellingen die we nastreven, de benadering van de 

verschillende doelgroepen van de Participatiewet, welke instrumenten we willen inzetten ter 

ondersteuning van onze inwoners, de aanpak ten aanzien van de werkgeversbenadering die we 

voorstaan en keuzes die we maken ten aanzien van de WWB-inkomens- en studietoeslag. 

De keuzes die gemaakt worden betreffen keuzes op hoofdlijnen. Op onderdelen zal er nog een 

nadere uitwerking plaats dienen te vinden om op 1 januari 2015 concreet uitvoering te kunnen geven 

aan de Participatiewet volgens de in deze nota geformuleerde uitgangspunten en gemaakte keuzes. 

Bijvoorbeeld rond het instrumentarium dat we willen inzetten ter ondersteuning van onze inwoners 

bij het vinden van werk en de arrangementen die we werkgevers in dit verband willen bieden.  

De in hoofdstuk 5 genoemde instrumenten willen we in ieder geval inzetten. Verdere invulling van de 

voorwaarden die we stellen bij de inzet van deze instrumenten, zoals de hoogte van te verstrekken 

baanbonussen en de voorwaarden voor de inzet van scholing, en de vertaling daarvan in 

verordeningen en beleidsregels, zal in de komende maanden plaatsvinden. Daarbij zijn we enerzijds 

afhankelijk van de aanvullende regelgeving die van rijkswege nog verwacht wordt. 

Ook de financiële kaders en – consequenties van de invoering van de Participatiewet zijn op dit 

moment nog niet geheel duidelijk. Nog niet alle regelgeving ten aanzien van de financiering van 

(instrumenten in het kader van) de Participatiewet is reeds bekend. Met name de 

verdeelsystematiek voor het Inkomensdeel (BUIG), waaruit de wettelijke loonkostensubsidie 

gefinancierd dient te worden, zal bepalend zijn voor de mate waarin gebruik gemaakt kan worden 

van dit instrument en daarmee passende ondersteuning geboden kan worden aan de doelgroep 

werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In oktober wordt vanuit het Rijk meer 

duidelijkheid verwacht over verdeelsystematiek en de effecten daarvan op onze budgetten. 

Anderzijds behoeft deze invulling verdere regionale afstemming. Binnen de arbeidsmarktregio West-

Brabant (rpA, 18 West-Brabantse gemeenten) streven we als gemeenten naar een zo uniform 

mogelijke vormgeving van instrumenten en regels, dit mede op verzoek van de regionale 

werkgeversorganisatie Brabants-Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW). We willen komen tot 

eenduidige regelingen die de uitvoering van de Participatiewet voor gemeenten en partners als 

werkgevers vereenvoudigen en concurrentie tussen gemeenten voorkomen, waardoor de kansen 

van alle inwoners in West-Brabant gelijkwaardig zijn. 

De nadere uitwerking zal beslag krijgen in de nog vast te stellen re-integratieverordening, 

verordening loonkostensubsidie, verordening beschut werk, verordening Tegenprestatie, 

verordening individuele inkomenstoeslag, verordening studietoeslag en maatregelenverordening. 

Vanuit de wetgever is voor deze verordening de deadline gesteld op 1 juli 2015, maar wij streven 

waar mogelijk naar vaststelling vóór 1 januari aanstaande. 
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Bijlage 1: Aantallen uitkeringsgerechtigden naar regiogemeente (1-1-2014) 

 

  Wwb waarvan< 27 jaar Wajong deels AO*   Totaal 

Etten-Leur  598 37 32 630 

 V Halderberge  376 26 18 394 

Moerdijk  361 27 33 394 

Rucphen  321 29 15 336 

Zundert  149 19 11 160 

Roosendaal 1.555  165  56 1.611 

Totaal  3.360 303 156 3.525 
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Bijlage 2: Raming Participatiebudget en budgetruimte WWB 2014-2018 

 

 

Etten-Leur 2014 2015 2016 2017 2018 

Participatiebudget "oude 

stijl" 

843.187 806.503 806.503 809.152 840.935 

Wsw "oude stijl" 6.969.464 6.552.039 6.052.504 5.561.682 5.108.615 

Totaal 7.812.651 7.358.542 6.859.007 6.370.834 5.949.550 

            

Kosten Wsw 7.480.441 7.113.967 6.681.378 6.283.773 5.830.707 

Ruimte P-budget tbv WWB 332.210 244.575 177.629 87.061 118.843 

 

 

 

 

    Halderberge 2014 2015 2016 2017 2018 

Participatiebudget "oude 

stijl" 

482.508 461.859 461.859 463.376 481.577 

Wsw "oude stijl" 6.220.302 5.924.746 5.473.037 5.029.206 4.619.516 

Totaal 6.702.810 6.386.605 5.934.896 5.492.582 5.101.093 

            

Kosten Wsw 6.703.184 6.455.777 6.067.334 5.711.595 5.301.905 

Ruimte P-budget tbv WWB -374 -69.172 -132.438 -219.013 -200.812 

 

 

 

 

    Moerdijk 2014 2015 2016 2017 2018 

Participatiebudget "oude 

stijl" 

415.079 392.697 392.697 393.987 409.463 

Wsw "oude stijl" 3384878 3.184.961 2.942.136 2.703.546 2.483.310 

Totaal 3.799.957 3.577.658 3.334.833 3.097.533 2.892.773 

            

Kosten Wsw 3.628.953 3.453.373 3.242.526 3.048.462 2.828.226 

Ruimte P-budget tbv WWB 171.004 124.285 92.307 49.071 64.547 

 

 

 

 

    Roosendaal 2014 2015 2016 2017 2018 

Participatiebudget "oude 

stijl" 

2.504.923 2.338.174 2.338.174 2.345.583 2.437.998 

Wsw "oude stijl" 16.491.953 15.711.984 14.514.085 13.337.079 12.250.612 

Totaal 18.996.876 18.050.158 16.852.259 15.682.662 14.688.610 

            

Kosten Wsw 17.858.069 17.214.320 16.195.404 15.267.618 14.181.151 

Ruimte P-budget tbv WWB 1.138.807 835.838 656.855 415.044 507.459 
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      Rucphen 2014 2015 2016 2017 2018 

Participatiebudget "oude 

stijl" 

408.366 429.245 429.245 430.655 447.571 

Wsw "oude stijl" 7.820.559 7.369.769 6.807.889 6.255.810 5.746.198 

Totaal 8.228.925 7.799.014 7.237.134 6.686.465 6.193.769 

            

Kosten Wsw 8.479.034 8094083 7618293 7186340 6676728 

Ruimte P-budget tbv WWB -250.109 -295.069 -381.159 -499.875 -482.959 

 

 

 

 

    Zundert 2014 2015 2016 2017 2018 

Participatiebudget "oude 

stijl" 

202.418 173.570 173.570 174.140 180.980 

Wsw "oude stijl" 2.392.844 2.449.362 2.262.620 2.079.135 1.909.764 

Totaal 2.595.262 2.622.932 2.436.190 2.253.275 2.090.744 

            

Kosten Wsw 2.570.193 2.644.395 2.480.889 2.329.758 2.160.387 

Ruimte P-budget tbv WWB 25.069 -21.463 -44.699 -76.483 -69.643 
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Deelplan Zorg voor Jeugd in West-
Brabant West  
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Voorwoord 
Voor u ligt het beleidskader  “Beleidsplan Zorg voor Jeugd in West-Brabant West”. Dit beleidskader 

geeft de uitwerking van de visie Schets Zorg voor Jeugd 2015 in West-Brabant West: het Jeugdbos en 

de plannen in het Inrichtingskader Zorg voor Jeugd in West-Brabant West. Dit beleidskader is tot 

stand gekomen met de inbreng van vele partners in het jeugdveld in de regio.  
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1. Inleiding  

1.1. Samen voor de jeugd in West-Brabant West 

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet5 in werking. De nieuwe Jeugdwet heeft tot doel het 

jeugdstelsel te vereenvoudigen, efficiënter en effectiever te maken. Tot 2015 is de zorg voor jeugd 

belegd bij de provincie, het Rijk en de zorgverzekeraars. Door de (financiële) verantwoordelijkheid 

voor de jeugdhulp onder te brengen bij de gemeenten, ambieert de regering een einde te maken aan 

de versnippering in de jeugdzorg en de zorg dichtbij de jeugdigen te organiseren.  

De opgave om de zorg voor jeugd te organiseren is groot voor individuele gemeenten. Om die reden 

werken gemeenten intensief samen. In West-Brabant West zijn negen gemeenten al geruime tijd 

gezamenlijk aan de slag met de voorbereidingen voor de transformatie van de jeugdzorg. De negen 

gemeenten zijn: 

 Bergen op Zoom;  

 Etten-Leur; 

 Halderberge; 

 Moerdijk; 

 Roosendaal; 

 Rucphen; 

 Steenbergen; 

 Woensdrecht;  

 Zundert. 

Deze gemeenten hebben de ambitie dat jeugdigen zichzelf ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, 

die actief deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven. Deze ambitie vormt het 

fundament voor de ontwikkelingen in het stelsel Zorg voor jeugd; het nieuwe jeugdstelsel van de 

regio West-Brabant West. 

Bij de ontwikkeling van dit nieuwe jeugdstelsel richt de regio West-Brabant West zich op een 

toename van het aantal jeugdigen en hun ouders die op eigen kracht opvoed- en opgroeihobbels 

kunnen nemen. Waar dit niet lukt, streeft de regio West-Brabant West naar een snelle en 

eenvoudige toegang tot zorg en ondersteuning. Het motto hierbij is ‘licht waar kan, zwaar waar 

moet’. De regio West-Brabant West gaat voor behoud van het goede in het bestaande zorgaanbod, 

waarbij de beweging wordt ingezet: 

 van zorgen voor naar zorgen dat; 

 van zorg naar preventie; 

 van individuele ondersteuning naar systeemgerichte ondersteuning; en 
                                                           

5 Wet over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij 
opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, zoals gepubliceerd op 7 juli 2013.  
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 van intramuraal naar extramuraal. 

De gemeenten in de regio West-Brabant West zijn individueel verantwoordelijk voor het organiseren 

van de jeugdzorg. De zorg en ondersteuning worden decentraal ingezet; via de lokale toegang. Zo 

wordt de aansluiting bij de situatie van jeugdigen en hun ouders gegarandeerd. De gemeenten 

werken regionaal samen waar dat voordelen biedt, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, 

bekostiging en het delen van (financiële) risico’s.  

Voor het uitvoeren van de Jeugdwet stelt het Rijk in 2015 voor de regio West-Brabant West een 

bedrag van € 80.8 mln. beschikbaar. De regio West-Brabant West streeft ernaar haar taken op grond 

van de Jeugdwet binnen dit budget uit te voeren.  

In dit beleidsplan geven de gemeenten in de regio West-Brabant West aan, op welke wijze zij samen 

de Jeugdwet zullen implementeren. Het beleidsplan richt zich op die onderdelen waar de regionale 

samenwerking centraal staat. Iedere gemeente bepaalt zelf hoe ze de toegang en vrij toegankelijke 

ondersteuning vorm wil geven. 

1.2. De jeugd in de regio West-Brabant West 

Tot de doelgroep van het nieuwe stelsel Zorg voor Jeugd in West-Brabant West behoren alle 

jeugdigen en gezinnen in de regio. Het gaat in totaal om 67.570 jeugdigen in de leeftijdscategorie van 

0 tot 18 jaar6 en om 42.454 gezinnen7. In de Jeugdwet staat beschreven dat een ‘jeugdige’ een 

persoon is die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Naast jeugd en ouders (de gezinnen) 

worden onder de doelgroep ook andere volwassenen gerekend die een opvoedkundige rol (kunnen) 

hebben. Het gaat om familie, vrienden, buurtbewoners, pedagogische medewerkers van 

voorschoolse voorzieningen en leerkrachten in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. 

Met de meeste jeugdigen in de regio West-Brabant West gaat het goed. Zij groeien op, gaan naar 

school, zien de jeugdarts en hebben geen of slechts lichte ondersteuning nodig. Deze basis is voor 

iedereen hetzelfde. Voor sommige jeugdigen is echter wel (specialistische) zorg of ondersteuning 

noodzakelijk. Waar extra ondersteuning of (specialistische) zorg nodig is, wordt deze geboden.  

1.3. Een integrale aanpak in het sociale domein 

De implementatie van de Jeugdwet hangt nauw samen met de decentralisatie van onderdelen van de 

AWBZ naar de Wmo en de invoering van de Participatiewet en het Passend Onderwijs. Ook in 

verwante beleidsterreinen vinden relevante ontwikkelingen plaats, te denken valt hierbij aan de 

doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis en de regionale samenwerking in de uitvoering 

van wettelijke taken uit de Leerplicht- en RMC-wet8. Al deze veranderingen in het sociale domein 

gaan uit van dezelfde uitgangspunten: 

                                                           

6
 Bron: Meicirculaire gemeentefonds 2014 

7
 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, peildatum 1 januari 2013 

8
 RMC: Regionaal Meld-en Coördinatiepunt 
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 Eigen kracht en het sociale netwerk staan centraal. Inwoners willen hun problemen zelf 

oplossen. Publiek gefinancierde preventie en dienstverlening ondersteunt en versterkt 

hierbij. Het accent ligt op meedoen in de samenleving; 

 De inwoner of het gezin houdt in principe de regie over zijn of haar eigen leven, ook wanneer 

de gemeente zorg en ondersteuning biedt; 

 Hulpverleners werken samen - en niet langs elkaar heen: ‘één gezin, één plan, één regisseur’ 

is een algemeen uitgangspunt voor het sociale domein. 

Het uitgebreide takenpakket waar de gemeenten de verantwoordelijkheid voor krijgen, biedt veel 

kansen tot een integrale aanpak. Door samenhang te bevorderen en de decentralisaties gezamenlijk 

in te richten, kunnen zowel de gemeenten als de aanbieders efficiencyvoordelen behalen. Concreet 

leidt dit onder meer tot samenwerking en afstemming op de onderdelen inkoop, communicatie, 

informatisering en automatisering en de integrale (lokale) toegang.  

1.4. Invoering van de Jeugdwet: een ontwikkelproces 

De invoering van de Jeugdwet vraagt een omslag in denken en doen in de wijze waarop inwoners en 

overheid (gaan) samenwerken om een goed pedagogisch klimaat te creëren. Daarbij zijn twee 

processen cruciaal: transitie én transformatie. Beide processen zijn belangrijk voor het slagen van de 

decentralisatie, maar ze kennen ieder hun eigen dynamiek. De transitie - de overdracht van de 

jeugdzorgtaken naar de gemeenten - moet op 1 januari 2015 voltooid zijn. De transformatie - de 

zorginhoudelijke vernieuwing - is een blijvend proces van verandering en vernieuwing. De invoering 

van de Jeugdwet is in ontwikkeling en niet af. Er moet nog veel gebeuren; tijdens de behandeling van 

het voorliggend beleidsplan (en onderliggende verordening), maar ook na 1 januari 2015. Dit 

continue proces van ontwikkelen, leren en innoveren, vraagt om samenwerking met jeugdigen en 

hun ouders, de huidige en (mogelijke) nieuwe partners en de gemeentelijke organisatie. Partijen 

hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de transitie tot een transformatie te maken. Dit 

vraagt om een flexibele houding. Er moet ruimte zijn om zaken op basis van voortschrijdend inzicht 

en praktijkervaring anders in te vullen dan eerder bedacht.  

Tot aan 1 januari 2015 ligt de nadruk op de transitie. Dit proces is reeds in 2011 gestart. 

Onderstaande stukken vormen de basis voor het beleidsplan Zorg voor Jeugd: 

 Schets Zorg voor Jeugd 2015 in West-Brabant West: het Jeugdbos; 

Regionale visie op de inrichting van het nieuwe stelsel Zorg voor Jeugd, vastgesteld door de 9 

gemeenteraden, d.d. maart 2013. 

 Regionaal Transitiearrangement (RTA) Jeugd West-Brabant West; 

Kern van het RTA is het borgen van een goede overgang van het oude naar het nieuwe 

stelsel. Het document is vastgesteld door de 9 colleges van Burgemeester en Wethouders, 

d.d. oktober 2013. 

 Inrichtingskader Zorg voor Jeugd in West-Brabant West. 

Nadere concretisering van de regionale visie en de afspraken uit het RTA, vastgesteld door de 

9 gemeenteraden, d.d. februari 2014. 
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Het voorliggende beleidsplan beschrijft de kaders voor het nieuwe stelsel Zorg voor Jeugd. Het geeft 

weer wat de gemeenten van de regio West-Brabant willen bereiken, hoe de zorg wordt 

georganiseerd en ingekocht, welke middelen worden ingezet, hoe kwaliteit wordt gegarandeerd en 

hoe de regio invulling geeft aan sturing en verantwoording. Dit plan geeft partijen meerjarige 

zekerheid over de kaders waarbinnen zij de komende jaren vorm kunnen geven aan de transformatie 

van hun werkwijze.  

1.5. Overgangsperiode 

Zoals reeds in het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) is aangegeven hebben jeugdigen die in 

2014 in de zorg zitten, recht op zorg volgens hun indicatie bij dezelfde zorgaanbieder voor de duur 

van hun indicatie tot uiterlijk 31 december 2015. Voor wachtlijstcliënten geldt dat zij recht hebben 

op de zorg die in de indicatie staat vermeld. Voor kinderen in pleegzorg kent het recht op pleegzorg 

geen maximumduur.  

Met deze continuïteit van zorg gaat de regio als volgt om: 

 Met de partijen waar WBW een overeenkomst mee afsluit, is de continuïteit van zorg 

volgens de indicatie een onderdeel van de afspraken in het contract. Deze partijen zullen in 

principe ook de zorg leveren aan de cliënten die op 31 december 2014 op de wachtlijst staan. 

 Voor vrijgevestigden geldt dat zij hun behandeling onder dezelfde voorwaarden kunnen 

afmaken. Over de precieze tarifering en administratieve afhandeling hiervan zal met 

Zorgverzekeraars in overleg getreden worden.  

 Voor de overige aanbieders, waar cliënten in zorg zijn, geldt dat deze instellingen het traject 

kunnen afronden. De gemeenten in de regio West-Brabant West reserveren budget en 

zorgen voor administratieve afwikkeling en maken waar nodig afspraken over de zorg die 

nodig is nadat het traject op grond van de indicatie is afgerond.  

 Voor PGB cliënten (zie ook 4.2) geldt dat zij recht houden op hun PGB. 
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2. Wat willen we bereiken in West-Brabant West? 
In dit hoofdstuk wordt in kwalitatieve termen beschreven wat de regio West-Brabant West wil 

bereiken met betrekking tot ondersteuning en zorg voor de jeugd.  

2.1. Leidende principes 

Al in de schets Zorg voor Jeugd spreekt de regio West-Brabant West de ambitie uit dat kinderen en 

jongeren de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die actief 

deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven. Daarvoor zijn vier leidende principes 

geformuleerd: 

 Eigen kracht eerst; 

 Regie bij het gezin; 

 Geen kind buitenspel: kinderen groeien veilig op; 

 Loslaten… zonder het zicht te verliezen. 

2.2. Bewegingen  

Leidende principes moeten in de praktijk tot leven komen. Dat vraagt een transformatie in denken en 

handelen van de gemeenten, maar ook van jeugdigen en hun ouders en aanbieders. Om de leidende 

principes, zoals deze in de vorige paragraaf zijn beschreven, tot leven te laten komen, is een 

beweging nodig. In het Inrichtingskader Zorg voor Jeugd zijn de volgende vier bewegingen benoemd:   

 van zorgen voor naar zorgen dat; 

 van zorg naar preventie; 

 van individuele ondersteuning naar systeemgerichte ondersteuning; 

 van intramuraal naar extramuraal. 

2.3. Beleidsdoelen 

Gedurende de looptijd van dit beleidsplan hebben de gemeenten in de regio West-Brabant West 

gemeenschappelijke doelstellingen geformuleerd, die bovengenoemde bewegingen moeten 

concretiseren. Bij de uitvoering van het jeugdbeleid hebben alle partners een verantwoordelijkheid 

om deze doelstellingen mede te realiseren. De partners dienen aan de gemeenten te verantwoorden 

op welke wijze zij hun bijdrage leveren aan deze doelstellingen. Het gaat om de volgende 

doelstellingen: 

 In 2017 nemen meer jeugdigen dan in 2015 actief deel aan het sociale, economische en 

culturele leven;  

 In 2017 groeien meer jeugdigen dan in 2015 veilig en gezond op; 

 In 2017 lossen meer gezinnen dan in 2015 opgroei- en opvoedproblemen op zonder 

tussenkomst van het professionele vangnet;  

 In 2017 heeft de professionele zorg meer dan in 2015 een duurzaam effect op het 

gezinssysteem; 

 In 2017 is het aandeel gezinnen dat over de juiste zorg en ondersteuning op het juiste 

moment beschikt groter dan in 2015 (licht waar kan, zwaar waar nodig).  
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2.4. De innovatieagenda  

De nieuwe taken die de gemeenten krijgen, kunnen alleen worden uitgevoerd als er innovatie 

plaatsvindt. Enerzijds is dit noodzakelijk om taakstellingen te kunnen behalen en de kwaliteit van 

zorg en ondersteuning te behouden. Aan de andere kant ook om de doelen van het Rijk en de eigen 

regio te behalen om op deze manier de zorg voor jeugdigen kwalitatief te verbeteren. De regio West-

Brabant West zet actief in op innovatie. In samenspraak met de aanbieders en andere relevante 

partners zal een innovatieagenda worden opgesteld. Ook in de bekostigingsmethodiek wordt 

aandacht geschonken aan vernieuwing.  

2.5. Rollen van partijen 

2.5.1. Rol van de gemeenten 

De gemeenten zijn bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. 

Vanuit het perspectief van samenwerking tussen partijen heeft de gemeente de rol van regisseur. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aansturing in het nieuwe jeugdstelsel. Als regisseur zorgen 

zij bovendien voor een gelijkwaardige inbreng van alle partijen en stimuleren kwaliteitsverbetering 

en innovatie in het jeugdveld. Daar waar het de financiële verantwoordelijkheid betreft zijn de 

gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop,  de betalingen, de monitoring en de verantwoording.   

De regio West-Brabant West wil normaliseren en ontzorgen. Dat betekent dat jeugdigen en hun 

ouders vragen en zorgen over opvoeden en opgroeien eerst op eigen kracht moeten ‘oplossen’. Er 

komt een goede infrastructuur, zodat jeugdigen en hun ouders (maar ook de zorgprofessionals) snel 

vinden wat ze zoeken en zelf in staat zijn om regie te voeren. Ook pakken de gemeenten hun rol als 

zaken niet goed lopen; de gemeenten zorgen voor een goede klachtenafhandeling en mogelijkheid 

tot opschaling. Zoals is vermeld in de toelichting van de verordening Zorg voor Jeugd, zal onderzocht 

worden of één doelmatige klachtenregeling voor jeugdzorg en Wmo te realiseren is. In het voorjaar 

van 2015 volgen hiervoor nadere voorstellen.      

2.5.2. Rol van jeugd en ouders  

Jeugdigen en hun ouders ervaren zelf de kracht om de hobbels op de weg van opvoeden en 

opgroeien te overwinnen. Zij vinden het vanzelfsprekend om vragen en zorgen over opvoeden en 

opgroeien eerst in hun eigen omgeving en sociale netwerken te bespreken en met deze tips zelf aan 

de slag te gaan. Waar het goed gaat, moet het goed blijven. Waar het nodig is, kunnen jeugdigen en 

hun ouders terecht bij de gemeente en een beroep doen op ondersteuning. Ook dan blijven zij 

uiteindelijk zelf verantwoordelijk. 

2.5.3. Rol van professionals 

Professionals hebben respect voor de kracht van gezinnen. Zij benaderen jeugdigen en hun ouders 

op basis van gelijkwaardigheid, altijd vanuit een positieve grondhouding. Professionals ondersteunen 

het vertrouwen in de eigen kracht door kansen, mogelijkheden en talenten continu te benadrukken. 

Bij de inzet van hulp zoekt de professional altijd eerst naar de mogelijkheden voor een oplossing in 

de directe omgeving van jeugdigen en hun ouders, het sociale netwerk.  
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2.5.4. Rol voor organisaties  

‘Eigen kracht eerst’ geldt net zo goed voor de professionals die dagelijks met jeugdigen en hun 

ouders werken. Hun organisaties investeren daarom in de eigen kracht van medewerkers, door 

competentieontwikkeling, kennisdeling en intervisie als vaste waarden van de organisatie op te 

nemen. 

  



 

 

104 

 

3. Lokale toegang en vrij toegankelijke ondersteuning  
In dit hoofdstuk wordt het nieuwe stelsel Zorg voor Jeugd in de regio West-Brabant West 

beschreven. Kern van het stelsel is dat de jeugdzorg dichtbij het kind wordt georganiseerd. Zo wordt 

aangesloten bij de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Dat betekent dat de uitvoering van het 

stelsel Zorg voor Jeugd in eerste instantie een lokale aangelegenheid is. Op het niveau van de regio 

werken de negen gemeenten samen om de uitvoering op lokaal niveau te faciliteren. De regionale 

verantwoordelijkheid omvat onder meer de inkoop van JOOP, het expertteam en niet vrij 

toegankelijke zorg en het organiseren van een sluitende veiligheidsketen. Voor de regionale 

verantwoordelijkheden wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit beleidsplan. 

3.1. Lokale toegang – aansluiten op eigen kracht 

3.1.1. Keuzevrijheid voor jeugdigen en hun ouders 

Jeugdigen en hun ouders maken in principe vanuit hun eigen verantwoordelijkheid zelf de keuze óf 

en wanneer ze informatie, advies of ondersteuning vragen. Uitgangspunt is dat zij eerst het eigen 

sociale netwerk benutten. Mochten jeugdigen en hun ouders de stap zetten om naar professionele 

informatie, advies of ondersteuning te vragen, zorgen gemeenten dat hier toegang toe is. Deze hulp 

sluit altijd optimaal aan bij de keuze en behoeften van jeugdigen en hun ouders. 

3.1.2. Lokale toegang op gemeentelijk niveau 

De verantwoordelijkheid voor het organiseren van het voorliggende veld, het bieden van vrij 

toegankelijke ondersteuning en de toegang ligt op het niveau van de gemeente. De gemeente 

organiseert de voorzieningen in het voorliggende veld en de toegang op de wijze zoals die het beste 

past in de context van de gemeente. De vrij toegankelijke ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit de 

jeugdgezondheidszorg, welzijn en peuterspeelzalen. Zo kan de gemeente er voor kiezen om aan te 

sluiten bij het bestaande Centrum voor Jeugd en Gezin of om de toegang integraal met de andere 

decentralisaties (resp. van AWBZ naar Wmo en Participatie) vorm te geven. Als uitgangspunt 

hanteren de negen gemeenten in de regio West-Brabant West dat in de toegang verschillende 

functionaliteiten zijn geborgd. Het gaat om: 

 contact met/ op vindplaatsen (scholen, kinderopvang, huisartsen etc.); 

 vraagverheldering; 

 lichte opvoedondersteuning; 

 bepalen van benodigde ondersteuning; 

 uitvoeren of regelen van ondersteuning; 

 toeleiding naar niet vrij toegankelijke zorg; 

 regievoering (in het kader van één gezin, één plan, één regisseur). 

De gemeenten bepalen zelf of deze functionaliteiten in één persoon of in een team gebundeld zijn. 

Doordat in alle gemeenten in de regio dezelfde functionaliteiten in de toegang aanwezig zijn, is het 

mogelijk om de niet vrij toegankelijke zorg op een goede wijze aan te laten sluiten op de lokale 

toegang. Dit voorkomt versnippering. 
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Dat de toegang lokaal wordt uitgevoerd, betekent dat het college van Burgemeester en Wethouders 

van iedere gemeente verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de vrij toegankelijke ondersteuning 

en voor de toeleiding naar niet vrij toegankelijke zorg. De bevoegdheid voor doorverwijzing ligt op 

lokaal niveau, inclusief de mogelijkheden tot bezwaar en beroep.  

3.1.3. JOOP 

Ten behoeve van het uitvoeren van de verschillende functies in de toegang, zet iedere gemeente een 

‘JOOP’ in. JOOP is een Jeugd Opvoed- en Opgroei Professional die de bekwaamheid heeft om de 

gemeentelijke toegangstaken uit te voeren. Hij kan hierbij de expertise inroepen van bv. het 

expertteam (zie volgende paragraaf). Ook wanneer er specialistische zorg wordt ingezet of er een 

tijdelijke interventie wordt gepleegd omdat de veiligheid van de jeugdige in het geding is, zal JOOP 

vanuit zijn rol als (casus)regisseur en vanuit blijvende betrokkenheid bij het gezin, de voortgang en de 

mogelijke afschaling van deze inzet volgen en de verantwoordelijkheid nemen voor het 

nazorgtraject. Op regionaal niveau hebben de gemeenten een aanbesteding9 gedaan om één partij te 

contracteren die deze JOOP-en kan leveren. De gemeente bepaalt zelf hoeveel JOOP-en zij in haar 

lokale veld inzet.   

Om de onafhankelijkheid te borgen bij het doorverwijzen naar de niet vrij toegankelijke zorg, is de eis 

gesteld dat de aanbieders van de JOOP-en organisatie geen aanbieders van niet vrij toegankelijke 

zorg mogen zijn.  

3.1.4. Expertteam 

JOOP is de linking pin in het stelsel Zorg voor Jeugd tussen de jeugdige in zijn sociale omgeving, de 

voorzieningen in het vrij toegankelijke veld en de niet vrij toegankelijke zorg. Hij is dus een generalist, 

die de jeugdigen zelf kan begeleiden, maar ook andere vormen van zorg en ondersteuning in kan 

zetten. Om JOOP te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn functie, kan hij indien hij dat wenst, 

advies inwinnen bij het expertteam.  

Het expertteam bestaat uit een compact multidisciplinair kernteam van specialisten met daar 

omheen een schil van in te schakelen experts vanuit de verschillende domeinen van de jeugdzorg. Te 

denken valt hierbij aan jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg voor 

jeugdigen en zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking. Kennis en expertise dienen 

aanwezig te zijn op het terrein van sociaal medisch gedrag, psychische/psychiatrische diagnoses en 

lichamelijke en verstandelijke beperkingen. De functies van het expertteam zijn: 

 Consultatie en advisering;  

Het kan daarbij gaan om het stellen van vragen op afstand of om consultatie op locatie. Ook 

is het mogelijk om consultatie in een bijeenkomst met het team te geven.  

 Diagnostiek en advisering;  

                                                           

9
 Ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan is nog niet bekend welke partij de JOOP-en organisatie gegund 

heeft gekregen. 
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Het kan daarbij gaan om advisering en om verklarende diagnostiek, oordeelsvormende 

diagnostiek en voortgangsdiagnostiek.  

 Ondersteuning bij triage; 

Het kan daarbij gaan om doorverwijzing naar (vormen van) specialistische en niet 

specialistische zorg.  

Het expertteam kan op basis van door haar verrichte diagnostische oordeelsvorming een 

zwaarwegend advies geven aan JOOP voor de inzet van specialistische zorg. Dit advies zal door JOOP 

in de brede context van de situatie (gekeken naar bijvoorbeeld draagkracht of het systeem van het 

gezin) bekeken en gewogen worden. JOOP draagt de professionele verantwoordelijkheid om 

adequaat te handelen op basis van dit advies en dus zo nodig jeugdigen en hun ouders toe te leiden 

naar de niet vrij toegankelijke zorg. Ook andere professionals die bevoegd zijn om door te verwijzen 

naar de niet vrij toegankelijk zorg, zoals JOSE (zie paragraaf 6.2.1 voor meer informatie over JOSE en 

(huis)artsen), kunnen van het expertteam gebruik maken.  

3.1.5. Relatie met het onderwijs 

De invoering van de wet Passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg geven gemeenten 

en schoolbesturen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ondersteuning van jeugdigen. 

Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden. 

Gemeenten worden verantwoordelijk voor zorg voor jeugdigen en hun ouders in gezin, wijk en buurt. 

Beiden krijgen op grond van de wetgeving de opdracht om de speelvelden met elkaar te verbinden 

en de plannen over en weer af te stemmen. Het ligt voor de hand dat gemeenten samenwerken met 

Samenwerkingsverbanden (SWV) van Primair- en Voortgezet Onderwijs (PO en VO). Dit kan 

bijvoorbeeld bij het signaleren van problemen, het doorverwijzen naar de lokale toegang en het 

samenwerken bij de begeleiding van jeugdigen die niet vrij toegankelijke zorg ontvangen. Dit is een 

proces van ontwikkeling, van transformatie. In onderstaande tabel staan de relevante onderwerpen 

aangegeven: 
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Een goede afstemming tussen jeugd en onderwijs is belangrijk. In de nieuwe Jeugdwet is de 

afstemming met het onderwijs vastgelegd. In de wet is opgenomen dat het beleidsplan Zorg voor 

Jeugd niet wordt vastgesteld voordat over een concept van het plan ‘op overeenstemming gericht 

overleg (OOGO)’ heeft plaatsgevonden met de samenwerkingsverbanden. Het OOGO dient 

betrekking te hebben op de onderwijsparagraaf uit het beleidsplan. Gemeenten en 

samenwerkingsverbanden maken ontwikkelafspraken voor een goede samenwerking in de komende 

jaren.  

3.1.6. Niet-gemeentelijke toegang 

Toegang via de huisarts, jeugdarts en medisch specialist blijft - zoals in de Jeugdwet is opgenomen - 

geborgd. Huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten kunnen in het nieuwe stelsel vanaf 1 

januari 2015 jeugdigen doorverwijzen naar aanbieders van niet vrij toegankelijke zorg voor 

jeugdigen. De regio West-Brabant West maakt heldere afspraken met huisartsen over de procedure 

van doorverwijzing en over de zorg die in het stelsel Zorg voor Jeugd wordt geboden10.  

De gemeenten betrekken de koepel van huisartsen bij het inkopen van de niet vrij toegankelijke zorg, 

omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, het zorgvolume en de financiering van de 

                                                           

10
 Ten tijde van het opstellen van dit beleidsplan zijn de afspraken met de huisartsen nog niet definitief 

gemaakt.  

Gemeenten beschrijven in 
het jeugdplan: 
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ondersteuning of zorg en omdat maximale aansluiting van huisartsen, jeugdartsen en medisch 

specialisten gewenst is.  
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4. Niet vrij toegankelijke zorg 

4.1. Overgang via zachte landing 

Waar dat nodig is, kunnen jeugdigen in West-Brabant West toegang krijgen tot niet vrij toegankelijke 

zorg. De regio West-Brabant West zorgt daarbij voor keuzevrijheid voor jeugdigen en hun ouders. Op 

termijn betekent dat, dat de zorgvraag gestuurd zal worden aangeboden. Voor 2015 is een zachte 

landing voorzien. Dit houdt in, dat met de zes grote aanbieders in de regio (Juzt, GGZ Westelijk 

Noord-Brabant, GGZ Breburg, Amarant Groep, SDW Zorg en de Viersprong) afspraken worden 

gemaakt over budgetten in 2015. Voor aanbieders buiten de regio en vrijgevestigden geldt dat zij een 

contract kunnen afsluiten op voorwaarde dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen. De regio West-

Brabant West streeft ernaar om zo snel mogelijk het bestaande en versnipperde aanbod te 

integreren naar een overzichtelijk aanbod.  

4.1.1. Jeugdhulpcatalogus 

Na doorverwijzing van JOOP, JOSE, huisarts, jeugdarts, medisch specialist of de rechter, kan een 

jeugdige zorg krijgen uit het niet vrij toegankelijke zorgaanbod. Deze doorverwijzing geschiedt altijd 

in samenspraak met de ouders, waarbij de voorkeuren en keuzevrijheid van ouders optimaal worden 

gerespecteerd. De regio West-Brabant West koopt de zorg in aan de hand van een 

jeugdhulpcatalogus. Deze catalogus is met inbreng van de grote aanbieders en een afvaardiging 

vanuit de vrijgevestigden opgesteld.  

Met de catalogus zet de regio West-Brabant West in 2015 een eerste stap naar een meer 

geïntegreerd aanbod. Dit komt het overzicht voor de toegang ten goede en draagt bij aan het 

voorkomen van (ongewenste) overlap tussen zorgvormen. Bovendien vergemakkelijkt een integraal 

aanbod het keuzeproces voor de jeugdigen en hun ouders, zoals zij dat in de toegang samen met 

bijvoorbeeld JOOP of de huisarts maken. Voor de gemeente betekent een goed overzicht van 

zorgvormen dat er beter zicht ontstaat op wat er aangeboden wordt en hoe zich dat verhoudt tot het 

maatschappelijk resultaat dat zij wil bereiken.  

Om bovengenoemde redenen wordt gekozen voor het inkopen van diensten die in de catalogus zijn 

opgenomen. In de catalogus worden (combinaties van) zorgvormen gebundeld tot een beperkt 

aantal afgebakende trajecten. De jeugdhulpcatalogus bevat: 

 Ongeveer 20 zorgprofielen die omschreven zijn naar zorgvraag;  

 Zorgtrajecten die omschreven zijn naar resultaat en maatschappelijk effect (gekoppeld aan 

sturing, verantwoording en kwaliteit), aansluitend op de zorgprofielen; 

 Invulling van elk zorgtraject met zorgaanbod (naar huidige bekostigingssystematiek) en 

jeugdhulpaanbieders (wie het traject kan leveren en waar men specifiek goed in is); 

 Omschrijving van centrale diagnosestelling. 

Het is aan de aanbieder om in alle gevallen zorg op maat te leveren, zodat het afgesproken resultaat 

en maatschappelijk effect worden behaald. In de ontwikkeling van de jeugdhulpcatalogus zal stap 

voor stap worden toegewerkt naar een methodiek die past bij de regio West-Brabant West. 

Kalenderjaar 2015 vormt het overgangsjaar, waarin samen met de partners wordt afgesproken op 
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welke wijze een omschakeling van de oude financieringsmethodieken naar de nieuwe gewenste 

inkoop plaatsvindt.  

4.1.2. Kwaliteit van de niet vrij toegankelijke zorg 

In de Jeugdwet worden kwaliteitseisen gesteld aan alle vormen van zorg en ondersteuning. Deze 

kwaliteitseisen gelden voor alle aanbieders, alle gecertificeerde instellingen en voor het AMHK / 

Veilig Thuis (zie paragraaf 6.1.1 voor meer informatie over AMHK / Veilig Thuis). De Inspectie 

Jeugdzorg (die valt onder het Programma Integraal Toezicht Jeugdzaken, ITJ) houdt namens het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toezicht op deze wettelijke kwaliteitseisen. 

Als opdrachtgever volstaat de gemeente door in haar overeenkomsten of contracten te verwijzen 

naar de kwaliteitseisen uit de Jeugdwet. Het gaat om de volgende eisen: 

 De norm van ‘verantwoorde hulp’ inclusief het inzetten van geregistreerde professionals; 

 Het gebruik van een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van verantwoorde 

hulp; 

 De systematische kwaliteitsbewaking door de aanbieder; 

 Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor alle medewerkers van een aanbieder; 

 De verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; 

 De meldplicht calamiteiten en geweld; 

 De verplichting aan de aanbieders om de vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen 

zijn taak uit te oefenen. 

Gemeenten hebben de bevoegdheid nadere kwaliteitseisen te formuleren. In het Inrichtingskader 

Zorg voor Jeugd in West-Brabant West is door de regio West-Brabant West een aantal aanvullende 

kwalitatieve eisen gesteld aan de zorgtrajecten die geleverd worden. Het betreft de volgende eisen: 

 Keuzevrijheid: variatie en complementariteit van het aanbod; 

 Alle ingezette methodieken zijn aantoonbaar effectief; 

 Aantoonbaar werken aan de ontwikkeling van innovatief aanbod; 

 Vraaggericht werken: flexibiliteit van aanbod; 

 Afbouw van intramurale capaciteit; 

 Integraal werken volgens één gezin, één plan methode: aansluiting met andere vormen van 

zorg en met de volwassenenhulpverlening; 

 Zo kort mogelijke wachttijd/ doorlooptijd. 

Deze kwaliteitseisen en -afspraken zijn als onderdeel opgenomen in de inkoopafspraken met 

aanbieders. Bij de verantwoording zal worden getoetst of aan de gestelde eisen is voldaan. De 

manier waarop de verantwoording wordt vormgegeven (lees: meetmethodiek), wordt samen met 

aanbieders nader uitgewerkt. 

4.2. Persoonsgebonden budget 

De gemeente biedt jeugdigen in principe zorg in natura aan. Wanneer het gezin kan aantonen dat het 

door de gemeente beschikbaar gestelde aanbod aan zorg in natura niet passend is bij de zorgvraag, 

kan JOOP overgaan tot het toekennen van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Voorwaarde is dat 
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de cliënt de capaciteiten heeft om het PGB te beheren en dat er aantoonbaar kwalitatief voldoende 

zorg en ondersteuning voor wordt ingekocht. De hoogte van het PGB is een maatwerkafspraak, 

waarbij ten hoogste het maximumtarief wordt vergoed aan zorg in natura voor een vergelijkbare 

zorgvraag. PGB’s kunnen ook worden toegekend aan personen die in het sociale netwerk van de 

jeugdige de zorg verlenen aan de jeugdige. Het PGB wordt verstrekt door de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) volgens het zogenaamde 'trekkingsrecht', waarbij kosten aan 

jeugdhulpaanbieders niet door de PGB-budgethouder, maar direct door de SVB worden vergoed aan 

de hand van de door cliënt opgegeven uren. De controle op de inhoudelijke werkzaamheden van de 

geleverde hulp is de taak van de gemeente. Bij oneigenlijk gebruik wordt de beslissing het PGB te 

verstrekken met terugwerkende kracht herzien of ingetrokken en het onverschuldigd betaald bedrag 

teruggevorderd. 
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5. Organisatie nieuwe stelsel Zorg voor Jeugd 
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de manier waarop de sturing van het nieuwe stelsel Zorg 

voor Jeugd wordt georganiseerd: van uitgangspunten voor sturing tot een onafhankelijk 

sturingsteam.   

5.1. Gemeentelijke verantwoordelijkheid 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Dat betekent dat de 

colleges van Burgemeester en Wethouders op ieder moment verantwoording aan de gemeenteraden 

af kunnen leggen, mocht daartoe aanleiding zijn. De gemeenten hebben er voor gekozen om een 

deel van de taken (boven)regionaal te beleggen.  

5.2. Beleidsregie als sturingsmodel 

De gemeenten in de regio West-Brabant West kiezen voor beleidsregie bij het inrichten van het 

stelsel Zorg voor Jeugd. Dat betekent dat de gemeenten de kaders stellen en vervolgens aan 

uitvoerende partijen de ruimte geven om binnen deze kaders de zorg voor jeugd op een goede wijze 

uit te voeren. Daarbij  hanteert de regio West-Brabant West de volgende uitgangspunten:  

 Er is een eenduidige wijze van sturen in de regio; 

 Gemeenten kiezen voor beleidsregie en sturen op doelen, resultaten en middelen; 

 De verantwoordingslast voor organisaties is zo laag mogelijk. In de verantwoording wordt 

uitgegaan van het principe ‘high trust, high penalty’;  

 Gemeenten waken over de financiële kaders. Taken ten aanzien van de zorg voor jeugd 

worden uitgevoerd binnen het daartoe beschikbaar gestelde rijksbudget; 

 Gemeenten zorgen dat gezinnen toegang hebben tot zorg en ondersteuning, waarbij 

keuzevrijheid het uitgangspunt is; 

 Gemeenten bewaken de kwaliteit van die zorg en ondersteuning. 

Ten aanzien van de door aanbieders geleverde zorg en ondersteuning wordt gestuurd op: 

 De effectiviteit van zorg en ondersteuning (het versterken van eigen kracht en eigen regie); 

 Een efficiënte organisatie en uitvoering (kostenbesparing); 

 De kwaliteit van trajecten. 

5.3. Regionale organisatie: het sturingsteam 

Ook na de decentralisatie van jeugdzorgtaken naar de gemeenten, blijft de regio West-Brabant West 

gezamenlijk uitvoering geven aan haar nieuwe taken. Samenwerken is het bundelen van krachten en 

verantwoordelijkheden, maar ook het delen van kennis en het geven van uitvoering aan 

professioneel opdrachtgeverschap. In het Inrichtingskader Zorg voor Jeugd in West-Brabant West 

hebben de gemeenten vastgelegd dat de onderdelen JOOP en niet vrij toegankelijke zorg gezamenlijk 

worden ingekocht. De onderdelen JOSE, AMHK / Veilig Thuis, crisiszorg en zeer specialistische zorg 

worden door de regio West-Brabant West samen met andere regio’s ingekocht.  

De regio West-Brabant West heeft ervoor gekozen om een regionaal sturingsteam in te richten. In 

dat sturingsteam worden de volgende taken belegd:   
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 Inkoop; 

Het contracteren van de regionale JOOP-en organisatie, niet vrij toegankelijke zorg en JOSE. 

Het maken van procesafspraken ten aanzien van veiligheid, spoedeisende zorg en 

crisisopvang.  

 Contractbeheer;  

Het onderhouden van de afgesloten contracten. Het gaat daarbij ook om relatiebeheer. 

 Budgetbewaking;  

Een deel van het jeugdzorgbudget zal regionaal worden ingezet. Het sturingsteam bewaakt 

dit budget.  

 Programmeerfunctie; 

Jaarlijks bijstellen van het dienstenaanbod. Onderdelen zijn het bewaken van de 

transformatie van het aanbod van bestaande aanbieders en het mogelijk aantrekken van 

nieuwe aanbieders. 

 Kwaliteitsbewaking;  

Dit gaat over de vraag of er door de aanbieders goede kwaliteit wordt geleverd, waar de 

jeugdigen en hun ouders tevreden over zijn. Hierbij worden ouders betrokken. Naast de 

kwaliteitsbewaking van de niet vrij toegankelijke zorg, gaat het ook om het visiteren van de 

toegang op lokaal niveau en het maken van afspraken met aanbieders over monitoring en 

verantwoording. 

Naast bovengenoemde taken, zijn er mogelijk nog andere taken die noodzakelijk zijn voor het 

faciliteren van het stelsel Zorg voor Jeugd. Te denken valt hierbij aan: 

 ICT voorzieningen;  

Onderhouden Lifebook en cliëntenvolgsysteem. 

 Financieel; 

Onderhouden van het financiële systeem. 

 Juridisch. 

Onderhouden van de regionale modelverordening op basis van nieuw aanbod of gewijzigde 

afspraken. 

5.4. Cliëntparticipatie en cliënttevredenheid 

Cliëntparticipatie speelt in het stelsel Zorg voor Jeugd in West-Brabant West een centrale rol. 

Jeugdigen en hun ouders hebben een expliciete rol gehad bij de ontwikkeling van het stelsel. Dit 

vloeit voort uit het karakter van het jeugdbeleid. Maar ook in de Jeugdwet is de rechtspositie van de 

jeugdige stevig verankerd. Zo heeft de jeugdige invloed op het beleid van de instellingen die zorg of 

ondersteuning verlenen. Organisaties dienen bijvoorbeeld een cliëntenraad op te richten, een 

vertrouwenspersoon aan te stellen en een goede klachtenregeling te organiseren.  

Met het oog op cliënttevredenheid zijn betrokkenheid, verantwoordelijkheid (regie) en keuzevrijheid 

de elementen die van invloed zijn op de tevredenheid én motivatie van cliënten. Deze elementen 

gelden dan ook als succesbepalende factoren in het realiseren van doelen op cliëntniveau en 

uiteindelijk stelselniveau. Dat is de reden dat in de regionale visie van de regio West-Brabant West 
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(lees: Schets Zorg voor Jeugd 2015) het leidend principe is opgenomen dat de cliënt de regie heeft 

over het (gezins)plan.  

5.4.1. De vertrouwenspersoon 

Als jeugdigen, hun ouders/pleegouders en/of netwerk vragen of klachten hebben over de hulp die zij 

(hebben) ontvangen, moeten zij kunnen rekenen op de onafhankelijkheid, deskundigheid en 

beschikbaarheid van vertrouwenspersonen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering 

van het vertrouwenswerk én moeten er voor zorgen dat de vertrouwenspersoon werkzaam is bij een 

rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die onafhankelijk van het college en de 

jeugdhulpaanbieder functioneert.  

De vertrouwenspersoon heeft de taak om te ondersteunen bij vragen of klachten over bijvoorbeeld 

bejegening, communicatie, procedures, besluiten en onveiligheid. Dit is echter nooit op eigen 

initiatief; er ligt altijd een vraag van de jeugdige of (pleeg)ouder aan ten grondslag. Verder geeft de 

vertrouwenspersoon informatie en advies en heeft een rol in het signaleren van structurele 

tekortkomingen. Daarmee is het vertrouwenswerk dus ook van betekenis voor de kwaliteit van hulp 

en ondersteuning.  

Op advies van BMC (Rapport Een gezicht dichtbij) wordt het vertrouwenswerk vanaf 2015 voor een 

periode van drie jaar landelijk gefinancierd (via het Gemeentefonds) en aangestuurd. De VNG neemt 

hiervoor het opdrachtgeverschap op zich en komt met een concreet voorstel, inclusief de kosten.   

5.4.2. De klachtenregeling 

Het klachtrecht wordt volgens de uitgangspunten van de nieuwe Jeugdwet vormgegeven en 

geïmplementeerd. Alle jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en het AMHK moeten aan 

deze eisen voldoen. Hiertoe wordt een verklaring ondertekend. Ook moeten zij in het jaarlijks 

verantwoordingsverslag ingaan op de klachtenregeling. Het sturingsteam controleert deze jaarlijks 

steekproefsgewijs. 

Waar de klachten een gemeenteambtenaar treffen, wordt dit regionaal belegd. In het voorjaar van 

2015 wordt er gewerkt aan een specifieke klachtenprocedure Jeugdzorg. Als overgangsmaatregel is 

de gangbare, generieke, lokale klachtenprocedure van kracht.  

  

http://www.bmc.nl/wp-content/uploads/2013/06/Een-gezicht-dichtbij.pdf
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6. Veiligheid 
Jeugdigen hebben het recht om in veiligheid op te groeien, zichzelf op een gezonde manier te 

ontwikkelen en actief deel te nemen aan de samenleving. Helaas is dat niet altijd zo. Ouders zijn 

primair verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen. Het komt voor dat ouders – al dan niet 

opzettelijk – die veiligheid niet kunnen bieden. Een jeugdige kan dan niet veilig opgroeien en zichzelf 

ontwikkelen. Wanneer ouders de veiligheid niet kunnen of willen garanderen, heeft het sociale 

netwerk rondom de jeugdige een taak om risico’s voor de veiligheid van de jeugdige te signaleren en 

mogelijk weg te nemen. Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om het jeugdstelsel zo in te 

richten dat er direct actie kan worden ondernomen en passende hulp kan worden geboden om een 

onveilige situatie op te heffen.  

6.1. Organisaties die betrokken zijn bij veiligheid 

Wanneer er sprake is van een onveilige situatie, kunnen er verschillende organisaties betrokken zijn 

om de veiligheid van de jeugdige te herstellen. Iedere organisatie heeft haar eigen rol en taak in het 

herstellen van de veiligheid.  

6.1.1. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling/ Veilig Thuis  

In de nieuwe Jeugdwet is bepaald dat er op bovenlokaal niveau een Advies- en Meldpunt Huislijk 

Geweld en Kindermishandeling (AMHK) ontwikkeld moet worden. Het AMHK is een samenvoeging 

van het huidige Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld 

(SHG). Met het AMHK moet de samenwerking van de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling verbeterd worden. In de realisatie van het AMHK werkt de regio West-Brabant 

West nauw samen met de regio West-Brabant Oost. Het AMHK zal in West-Brabant 

naamsbekendheid krijgen onder de noemer Veilig Thuis. 

6.1.2. Raad voor de Kinderbescherming 

De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind van wie de ontwikkeling 

en opvoeding wordt bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te 

voorkomen. De Raad verricht onafhankelijk onderzoek naar (vermoedens) van kindermishandeling en 

de veiligheid van jeugdigen. Zij adviseert in juridische procedures en stelt maatregelen en sancties 

voor aan de kinderrechter om de veiligheid zo spoedig mogelijk te herstellen. De Raad werkt daarbij 

nauw samen met onder andere het AMHK/ Veilig Thuis en JOSE (zie 6.2). De gemeenten en de Raad 

voor de Kinderbescherming streven er gezamenlijk naar de inzet van jeugdbescherming (het 

gedwongen kader) te voorkomen.  

6.1.3. Gecertificeerde Instellingen 

In het nieuwe stelsel Zorg voor Jeugd mogen uitsluitend jeugdbeschermings- en 

jeugdreclasseringsmaatregelen worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen. In het stelsel 

Zorg voor Jeugd wordt onderscheid gemaakt in twee soorten gecertificeerde instellingen. Aan de ene 

kant de gecertificeerde instelling die het merendeel van de zaken op het gebied van 

jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoert (lees: het huidige Bureau Jeugdzorg). Aan de andere 

kant een aantal gecertificeerde instellingen dat een specifieke doelgroep heeft waarvoor zij 
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jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoert, de zogenoemde Landelijk Werkende Instellingen 

(lees: William Schrikker Groep, Leger des Heils, SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Nidos). 

6.1.4. Zorg-en Veiligheidshuizen  

Zorg- en Veiligheidshuizen hebben een belangrijke rol in het stelsel Zorg voor Jeugd in de regio 

West-Brabant West. Zorg-en Veiligheidshuizen richten zich op het bestrijden van ernstige 

overlast en criminaliteit, door recidive en maatschappelijke uitval te voorkomen. Hierbij ligt de 

focus niet alleen op bestaande overtreders van de wet, maar ook op individuen of groepen 

met groot risico op afglijden richting crimineel en ernstig overlast gevend gedrag. De kracht 

van het Zorg-en Veiligheidshuis ligt in hun onafhankelijke rol, het is dé plek waar zorg en 

justitie samen komen. Het Zorg-en Veiligheidshuis is daarmee een goede organisatie om de 

zorg rond de veiligheid van jeugdigen te verzamelen, waardoor het principe één gezin, één 

plan ook van toepassing is wanneer veiligheid in het geding komt  

De regio West-Brabant West heeft binnen haar werkgebied te maken met twee Zorg- en 

Veiligheidshuizen. Bij het Zorg-en Veiligheidshuis in Bergen op Zoom zijn de volgende 

gemeenten aangesloten: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, 

Steenbergen en Woensdrecht. De gemeenten Etten–Leur en Zundert zijn aangesloten bij het 

Zorg-en Veiligheidshuis te Breda. Deze verdeling is gebaseerd op de indeling in de veiligheid -en 

politieregio’s en zijn vanuit het Rijk opgelegd.  

6.2. Actoren voor het gezin bij veiligheid 

Binnen de Jeugdwet zijn er wettelijke actoren die een taak hebben om de veiligheid van een jeugdige 

te waarborgen en indien nodig te handelen. Deze actoren zijn JOSE en de medewerker Veilig Thuis.  

6.2.1. JOSE 

In het stelsel Zorg voor Jeugd van de regio West-Brabant West wordt gewerkt met JOSE. JOSE staat 

voor Jeugd Opvoeden in/en Safety Expert. Wanneer de veiligheid en/ of de ontwikkeling van een kind 

wordt bedreigd, komt JOSE in beeld. JOSE heeft de mogelijkheid om drang- en dwangmaatregelen in 

te zetten. Zij kan indien nodig de rechter inschakelen om een maatregel op te leggen. Dwang is altijd 

een maatregel die door de kinderrechter is uitgesproken. Daarnaast krijgt JOSE een taak in het 

drangkader. Indien ouders niet welwillend zijn en/of de situatie onveilig is, dan moeten er 

drangmiddelen ingezet worden om de onveilige situatie op te heffen en om een 

kinderbeschermingsmaatregel te voorkomen. JOSE begeleidt het gezin intensief en organiseert haar 

werk zo dicht mogelijk bij de jeugdige en het gezin. JOSE werkt bij de gecertificeerde instelling (lees: 

het huidige Bureau Jeugdzorg).  

6.2.2. Medewerker Veilig Thuis 

De medewerker Veilig Thuis adviseert jeugdigen en hun ouders, particulieren en professionals over 

hun handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Daarnaast heeft de medewerker Veilig Thuis 

de taak om (voor)onderzoek te doen naar (vermoedens van) kindermishandeling. De medewerker 

Veilig Thuis kan de Raad van de Kinderbescherming verzoeken om vervolgonderzoek te doen. De 

medewerker Veilig Thuis wordt ingezet als casusregisseur wanneer sprake is van huiselijk geweld 

waarbij kinderen aanwezig zijn. 
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6.3. Zorgmeldingen en crisissituaties 

Bij een onveilige situatie voor een jeugdige, kunnen derden hiervan een melding doen bij één van de 

daarvoor bedoelde organisaties. Er wordt onderscheid gemaakt in twee vormen van meldingen, te 

weten zorgmeldingen en crisismeldingen. Zorgmeldingen kennen geen spoedeisend karakter, 

crisismeldingen (of crisissituatie) hebben dat wel.  

6.3.1. Zorgmeldingen 

Wanneer er onveiligheid in of voor het opgroeien bij een jongere wordt gesignaleerd, dient een 

zorgmelding te worden gedaan. Onder een zorgmelding wordt het volgende verstaan: Een melding 

van een derde (meestal een professional) over de zorgen die hij of zij heeft over een jeugdige, 

waarbij de hulp door voorliggende voorzieningen niet aanwezig is of niet tot gewenste effecten leidt. 

Het gezin kan niet gemotiveerd worden om zelf een melding te doen. Bij een zorgmelding is de 

inschatting, gemaakt door het AMHK/ Veilig Thuis, of er sprake is van een bedreigende situatie voor 

de jeugdige en daarmee de veiligheid van de jeugdige in het geding komt, bepalend. 

Zorgmeldingen worden gedaan bij het nieuwe AMHK/ Veilig Thuis, dat hét centrale punt wordt voor 

iedereen die zichzelf zorgen maakt over de veiligheid en ontwikkeling van een jeugdige.  

6.3.2. Crisismeldingen 

Wanneer de veiligheid van de jeugdige of zijn omgeving direct gevaar loopt is sprake van een crisis. 

Onder crisis wordt het volgende verstaan: wanneer een jeugdige of zijn ouders/ verzorgers niet in 

staat zijn zelf het hoofd te bieden aan een situatie die in ernstige mate emotionele, fysieke of 

psychische schade kan berokkenen of daadwerkelijk berokkent aan de jeugdige of personen in de 

directe omgeving. De situatie vormt een onmiddellijke bedreiging voor de jeugdige of voor personen 

in de directe omgeving, waardoor binnen 24 uur interventie nodig is.  

Als er sprake is van een crisis, wordt dit opgepakt door de spoedeisende zorg. Spoedeisende- of 

crisiszorg wordt gezamenlijk georganiseerd met de regio’s West-Brabant Oost en Midden-Brabant. 

Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om direct passende hulp te verlenen in crisissituaties. 

Wachtlijsten zijn hierbij uit den boze. In het nieuwe stelsel Zorg voor Jeugd zal de positie en de 

werkwijze van de spoedeisende zorg voorlopig hetzelfde blijven. Voor de kalenderjaren 2015 en 2016 

zal de spoedeisende zorg worden uitgevoerd door de Gecertificeerde Instelling (lees: het huidige 

Bureau Jeugdzorg).  

6.4. Jeugdbeschermingstafel West-Brabant West 

Om partijen die betrokken zijn bij een casus waar jeugdbescherming een rol speelt, wordt een 

jeugdbeschermingstafel ingericht. De Jeugdbeschermingstafel heeft als doel om tezamen met alle 

actoren op het gebied van veiligheid, de veiligheid van jeugdigen zo spoedig mogelijk te herstellen, 

om hiermee een jeugdbeschermingsmaatregel te voorkomen. Binnen de Jeugdbeschermingstafel 

worden twee hoofdtaken uitgevoerd, namelijk: 

 Het afwegen of er onderzoek gedaan moet worden door het AMHK/ Veilig Thuis en/of de 

Raad van de Kinderbescherming; 
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 Het aanwijzen van een casusregisseur en het bewaken van de voortgang van de casusregie 

bij het uitvoeren van een veiligheidsplan. 

6.5. Veiligheid en automatisering  

In de Jeugdwet is opgenomen dat berichtenuitwisseling in het veiligheidsdomein moet plaatsvinden 

volgens een landelijk vastgesteld protocol en informatiestroom, namelijk de Collectieve Opdracht 

Routeer Voorziening (CORV). De CORV is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische 

afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen (lees: de Raad voor de 

Kinderbescherming, de Politie, het Openbaar Ministerie en de rechtbanken) en het gemeentelijke 

domein (lees: de gemeenten zelf, het AMHK/ Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen). 

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de aansluiting op en het gebruik van de CORV te organiseren. 

In de regio West-Brabant West worden deze taken gemandateerd aan onder meer het AMHK/ Veilig 

Thuis, de Politie en de gecertificeerde instellingen. De gemeenten dienen scherp toezicht te houden 

op de werking van de CORV. De CORV beperkt zich tot de processen voor jeugdbescherming, 

jeugdreclassering en de zorgmeldingen van de Politie. CORV zal deze processen ondersteunen aan de 

hand van vastgestelde berichten.  
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7. Inzet financiën 
Om te weten welke zorg kan worden ingekocht, is inzicht in de financiële middelen nodig. Dit 

hoofdstuk brengt het beschikbare budget, de verdeling van dit budget, de bekostigingssystematiek 

en de financiële risico’s van het nieuwe jeugdstelsel in beeld.  

7.1. Het beschikbare budget 

In de Meicirculaire gemeentefonds 2014 is het definitieve budget bekend gemaakt voor de jeugdhulp 

in de regio West-Brabant West. Voor de regio West-Brabant West betreft het een totaalbudget van € 

80.826.506. De verdeling van het budget per gemeente voor wettelijke taken die voortkomen uit de 

Jeugdwet, is opgenomen in onderstaande tabel. 

Gemeente Budget Zorg voor Jeugd 

Bergen op Zoom € 17.124.589 

Etten-Leur € 10.179.329 

Halderberge € 5.196.164 

Moerdijk € 7.432.163 

Roosendaal € 22.990.155 

Rucphen € 4.013.808 

Steenbergen € 5.007.560 

Woensdrecht € 4.556.562 

Zundert € 4.326.176 

 € 80.826.506 

Tabel: Verdeling van het budget voor de zorg voor jeugd per gemeente 

Op basis van dit budget is voor de regio West-Brabant West een budgettair kader opgesteld. Dit 

kader geeft inzicht in de beschikbare budgetten per gemeente. Bij de verdeling is onderscheid 

gemaakt in middelen voor lokale, regionale en landelijke inkoop van jeugdhulp. Ook zijn er middelen 

gereserveerd voor uitvoeringstaken en innovatie.  

Het jeugdbudget dat de gemeenten voor 2015 ontvangen is gebaseerd op historisch gebruik van 

jeugdhulp. Het Rijk heeft aangekondigd een herberekening te maken op basis van een objectief 

verdeelmodel en deze systematiek vanaf 2016, geleidelijk, in te voeren. Om deze reden zijn de 

budgettaire kaders voor 2016 en verder nog onduidelijk.  

7.2. Budgetverdeling per zorgvorm 

De financiële middelen voor de taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de 

maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie, die per 1 januari 2015 naar de gemeenten 
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zullen gaan, worden via een integratie-uitkering sociaal domein verstrekt. Deze uitkering maakt 

onderdeel uit van het Gemeentefonds. De decentralisatie van taken op het gebied van jeugdzorg 

brengt grote risico’s met zich mee (bijvoorbeeld door financiële tegenvallers in het project, door 

tegenvallende kwaliteit van geleverde zorg of door zorginhoudelijke risico’s). 11 

7.2.1. Uitvoeringskosten 

De negen gemeenten in de regio West-Brabant West reserveren een deel van het macrobudget 

Jeugd voor het regionale sturingsteam dat namens de gemeenten inkoop van zorg gaat verrichten, 

de contracten zal afsluiten, verantwoordelijk is voor monitoring van het stelsel Zorg voor Jeugd en 

voor de verantwoording naar de gemeenten. Naast deze regionale uitvoeringskosten kunnen 

gemeenten een budget uit hun jeugdzorgbudget beschikbaar stellen voor interne uitvoeringskosten 

die voortkomen uit beleidsvoorbereiding en uitvoering van de Jeugdwet.  

7.2.2. JOOP-en organisatie 

De gemeente neemt per 2015 een aantal fte aan JOOPen af van de regionale JOOPen organisatie. 

Een deel van de JOOPachtige functies, bijvoorbeeld Schoolmaatschappelijk werk,  nemen gemeenten 

op dit moment af bij welzijnsorganisaties. Een groot deel van de JOOPen zijn tot 2015 werkzaam in 

de niet vrij toegankelijke zorg, bij bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg of JUZT. Deze diensten worden per 

2015 niet langer door de gemeenten bij deze aanbieders afgenomen, maar worden toegevoegd aan 

de JOOPen organisatie. Daarom wordt het bedrag voor de taken die niet langer worden afgenomen 

in de niet vrij toegankelijke zorg afgetrokken van het macrobudget Jeugd en toegevoegd aan de 

reeds bestaande budgetten voor JOOPachtige functies. 

7.2.3. Niet vrij toegankelijke zorg 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 

Voor de uitvoering van de taken jeugdbescherming en jeugdreclassering bij de gecertificeerde 

instelling, maakt de regio West-Brabant West afspraken met de regio’s West-Brabant Oost en 

Midden-Brabant. Deze afspraken worden gemaakt voor zowel 2015 als 2016. Daarnaast is er 

specialistische jeugdbescherming en jeugdreclassering die wordt geboden door landelijk werkende 

instellingen. Met hen zal een inkoopafspraak worden gemaakt. 

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)/ Veilig Thuis 

Vanaf 2015 worden het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Steunpunt Huiselijk 

Geweld (SHG) samengevoegd tot één Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

(AMHK). Het budget voor het SHG is reeds verwerkt in de huidige gemeentebegroting. Het budget 

voor het AMK, dat meekomt in het macrobudget Jeugd, zal hier aan moeten worden toegevoegd.  

Jeugdzorg Plus 

Jeugdzorg Plus (voorheen gesloten jeugdzorg) kent een grillig, onvoorspelbaar gebruik. Om dit risico 

te beheersen hebben de gemeenten in de regio West-Brabant West besloten om het budget dat voor 

                                                           

11
 Gegeven de fase waarin het proces van inkoop en de begroting zich bevindt, zijn er in dit hoofdstuk nog geen 

concrete financiële gegevens opgenomen 
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Jeugdzorg Plus is opgenomen in de meicirculaire 2014, regionaal in te leggen, zodat alle kosten aan 

Jeugdzorg Plus gezamenlijk worden vergoed. Met betrekking tot Jeugdzorg Plus worden overigens 

afspraken gemaakt op het niveau van Landsdeel Zuid, wat alle gemeenten in de provincies Noord-

Brabant, Zeeland en Limburg omvat. In deze bovenregionale samenwerkingsverbanden laat de regio 

West-Brabant West zichzelf vanaf 2015 vertegenwoordigen door het regionale Sturingsteam. 

Persoonsgebonden Budget 

De gemeente moet voor beschikking van Persoonsgebonden Budgetten (PGB) afspraken maken met 

de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hierbij wordt uitgegaan van de omvang van de budgetten van 

huidige cliënten die gebruik maken van een PGB. Voor cliënten die op 31 december 2014 de 

beschikking hebben over een PGB dat in 2015 wordt voortgezet is de gemeente verplicht deze 

afspraak na te komen. Voor nieuwe cliënten in 2015 maakt JOOP een beschikking, waarbij rekening 

wordt gehouden met beschikbaar ingekocht aanbod aan Jeugdhulp en eigen kracht van cliënten en 

hun sociale netwerk. 

Zorgcontinuïteit en RTA aanbieders 

Met de zes grote jeugdhulpaanbieders Juzt, GGZ Westelijk Noord-Brabant, GGZ Breburg, Amarant 

Groep, SDW Zorg en De Viersprong worden afspraken gemaakt die voortkomen uit het Regionaal 

Transitiearrangement (RTA) West-Brabant West, d.d. oktober 2013. In het Regionale 

Transitiearrangement wordt in het kader van continuïteit van zorg een budget gegarandeerd voor 

2015. In het Inrichtingskader Zorg voor Jeugd in West-Brabant West is opgenomen dat een deel van 

het budget in de jaren 2015, 2016 en 2017 bestemd wordt voor innovatie. Daarnaast is afgesproken 

dat de korting die de gemeente opgelegd krijgt door het Rijk, wordt doorbelast naar de aanbieders. 

De budgetten die aan deze zes aanbieders zijn gegarandeerd zijn inclusief het budget voor cliënten 

die aanspraak maken op zorgcontinuïteit. 

Jeugdhulpcatalogus en landelijk transitiearrangement 

Het restantbedrag wordt vrij gehouden voor facturen die voortkomen uit de jeugdhulpcatalogus, 

geleverd door vrijgevestigde aanbieders in de regio West-Brabant West of voor grote aanbieders van 

buiten de regio die in de regio West-Brabant West betrekkelijk weinig cliënten behandelen. De 

facturen worden volledig voldaan aan het begin van het hulptraject.  

Daarnaast is een budget beschikbaar voor zeer specialistische jeugdzorg (academische jeugd-GGZ, 

behandeling van eetstoornissen, psychotrauma, prostitutie, eergerelateerd geweld, 

loverboyproblematiek, sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten, jeugdzorg plus voor 

jongeren onder 12 jaar en intensieve gezinstherapie). Hiervoor worden op landelijk niveau afspraken 

gemaakt door de VNG. Gemeenten zijn verplicht hieraan deel te nemen. De afspraken zijn 

opgenomen in het Landelijk Transitiearrangement 2015. Het Rijk schat in dat, gemiddeld genomen, 

3,76% van de meicirculaire benodigd zal zijn voor de kosten aan deze zeer specialistische jeugdzorg.  

7.3. Inkomsten 

In de Jeugdwet is vastgelegd dat er een ouderbijdrage kan worden gevraagd voor bepaalde vormen 

van jeugdhulp. Ouderbijdrage is alleen verschuldigd wanneer een kind -volledig of gedeeltelijk- 

ergens anders dan thuis verblijft. In de totstandkoming van het macrobudget is hiermee rekening 
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gehouden. De bedragen zijn gebaseerd op vooraf landelijk vastgestelde tarieven en worden door het 

Centraal Administratie Kantoor(CAK) geïnd en doorgesluisd naar de gemeente. Het betreft een 

betrekkelijk klein bedrag, voor de regio West-Brabant West ongeveer 0,5% van het macrobudget. De 

inkomsten die dit genereert voor de gemeenten zijn onvoorspelbaar.  

7.4. Risico's 

De uitvoering van de Jeugdwet brengt risico’s met zich mee. Te denken valt bijvoorbeeld aan 

financiële risico’s – risico’s op overschrijding van de budgetten door onvoorspelbaar zorggebruik – en 

risico’s die gelopen worden in de uitvoering zoals het risico dat door een verkeerde inschatting 

kinderen schade wordt berokkend. In de regio wordt een risicoanalyse opgesteld die periodiek wordt 

bijgesteld. 

De negen gemeenten zijn verantwoordelijk voor het financieren van de zorg in hun eigen gemeente. 

Een deel van de gemeentelijke middelen zal door de regio worden ingezet ten behoeve van zorg die 

regionaal is ingekocht. De gemeenten maken onderling afspraken over de bekostiging hiervan. Om 

het risico op buitensporige kosten te verkleinen kiezen de gemeenten voor de niet-vrij-toegankelijke 

zorg voor een combinatiemodel van verzekering en verrekening, waarbij elke gemeente in principe 

betaalt voor de zorg die haar inwoners gebruiken, maar grote afwijkingen van het budget onderling 

verrekend worden. 
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8. Bewaking van de kwaliteit van het stelsel Zorg voor Jeugd 
Met de transitie en transformatie van de jeugdzorg streeft de regio West-Brabant West niet alleen 

het effectiever en efficiënter organiseren na, ook wil de regio haar inhoudelijke en financiële doelen 

bereiken en maatschappelijke effecten realiseren. Om te kunnen beoordelen of deze doelstellingen 

daadwerkelijk behaald worden, is een actieve bewaking van de voortgang van de inrichting van het 

stelsel Zorg voor Jeugd noodzakelijk. Hiervoor is een model van sturen en verantwoorden 

ontwikkeld.  

Om te kunnen beoordelen of de gemeenten in de regio West-Brabant West hun doelen bereiken, is 

het vereist om te volgen of de verschillende actoren een bijdrage leveren aan de gewenste 

transformatie. De verantwoording wordt ingericht op monitoring van inhoudelijke doelen, de 

resultaten, een zorgvuldige inzet van middelen binnen het financiële kader en een adequate 

informatievoorziening. De regio West-Brabant West streeft naar een transparant stelsel met zo min 

mogelijk administratieve lasten.  

8.1. Verantwoording op het juiste niveau 

8.1.1. Lokale verantwoording 

Het college van Burgemeester en Wethouders handelt binnen de door de gemeenteraad gestelde 

kaders en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Daarbij gaat het over het totale stelsel Zorg 

voor Jeugd. Dus het lokale én het regionale aanbod. Voor de verantwoording gebruikt de gemeente 

het reguliere instrumentarium voor planning en control. Daarmee wordt ook de integraliteit met 

andere beleidsterreinen geborgd. Alle gemeenten in de regio West-Brabant West sturen en 

verantwoorden op de doelen uit het voorliggende beleidsplan.  

8.1.2. Regionale verantwoording 

Het regionale sturingsteam ziet toe op de werking van het stelsel Zorg voor Jeugd in West-Brabant 

West. De taak van het sturingsteam is tweeledig. Enerzijds heeft het sturingsteam – als regionale 

inkooporganisatie namens de 9 gemeenten in West-Brabant West– een belangrijke opdracht in het 

sturen en monitoren van het niet vrij toegankelijk deel van het jeugdstelsel. Anderzijds zal het 

sturingsteam rapporteren over de eigen uitvoerende activiteiten aan de deelnemende gemeenten. 

Over beide aspecten wordt informatie beschikbaar gesteld aan de samenwerkende gemeenten ten 

behoeve van hun planning en control cyclus.  

8.1.3. Gemeenten onderling 

De regionale inzet van de gemeenten in de regio West-Brabant West is niet los te zien van de 

inspanningen van individuele gemeenten op het gebied van preventie en de organisatie van (lokale) 

zorgstructuren binnen het sociaal domein. Vanuit de keuze voor solidariteit en risicodeling mogen 

gemeenten elkaar aanspreken op het functioneren van hun voorliggende voorzieningen in relatie tot 

het gebruik van regionaal ingekochte specialistische zorg. Hiervoor wordt een model van visitatie 

ingericht. Het model gaat uit van onderling vertrouwen en leren van elkaar en past zo bij de 

ontwikkelgerichte aanpak in West-Brabant West. De uitkomsten van de visitaties worden vertaald 

naar leeropbrengsten en binnen de samenwerking van de 9 gemeenten in West-Brabant West met 

elkaar gedeeld.  
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8.2. Model van sturen en verantwoorden 

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke doelen de 9 gemeenten in West-Brabant West nastreven bij het 

realiseren van het stelsel Zorg voor Jeugd.   

Kern van deze beleidsdoelen is dat zij niet kunnen worden bereikt door één individuele partij 

afzonderlijk: juist de inspanning van alle partijen gezamenlijk leidt tot het waarmaken van de ambitie 

dat jeugdigen zichzelf ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die actief deelnemen aan het 

sociale, economisch en culturele leven. Om die reden werken de 9 gemeenten in West-Brabant West 

met een model van monitoring en verantwoording waarin de voortgang van de verschillende doelen 

in één opslag met elkaar in verband worden gebracht. Het model van sturen en verantwoorden is 

bijgevoegd als bijlage. 

De doelstellingen zijn in één of meerdere indicatoren vertaald. Indicatoren zijn de variabele(n) aan de 

hand waarvan wordt gemeten of de doelstelling wordt gehaald. Binnen het huidige jeugdzorgstelsel 

is al veel informatie bekend, wordt veel geregistreerd en gemeten. De uitdaging zit dan ook niet in 

het vinden van indicatoren, maar in het selecteren van de juiste en minimale set indicatoren, die de 

gemeenten in West-Brabant West daadwerkelijk in staat stellen de doelen te evalueren. Vaak zal een 

combinatie van indicatoren nodig zijn. Een toename van indicatoren kan leiden tot bureaucratisering. 

Daarom streeft de regio West-Brabant West naar indicatoren die te verkrijgen zijn door slim gebruik 

te maken van bestaande registraties. Daarnaast maakt het model van sturing zoveel als mogelijk 

gebruik van bestaande (landelijke) gegevens.  

De indicatoren zijn opgenomen in bijlage. Tot aan de nulmeting in 2015 wordt de set aan indicatoren 

verder verfijnd. In 2017 wordt een eerste monitor uitgevoerd, op basis waarvan het beleidsplan kan 

worden geëvalueerd. Op dat moment weet de regio West-Brabant West welke (combinatie van) 

indicatoren de juiste zeggingskracht hebben en voldoen aan het streven naar minimale 

administratielast. Op basis van deze ervaringen wordt -in overleg met aanbieders- de set indicatoren 

aangepast. 

8.3. Verantwoording door jeugdhulpaanbieders 

Aanbieders en gecertificeerde instellingen zijn bij wet verplicht om maatschappelijke en financiële 

verantwoording af te leggen. Het jaarverslag en de jaarrekening maken standaard onderdeel uit van 

de verantwoordingset van gecontracteerde aanbieders aan gemeenten. Aanvullend leggen 

gecontracteerde zorgaanbieders verantwoording af over de mate van realisatie van de afgesproken 

prestaties. Om de verantwoordingslast minimaal te houden sluit de regio West-Brabant West aan bij 

de landelijke dataset aan variabelen, die instellingen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn 

en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie moeten aanleveren bij het Centraal Bureau voor 

de Statistiek.  
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Aanbieders 

Per jeugdige: 

 BSN 

 geboortejaar 

 geslacht 

 postcode 

 type ingezette jeugdhulp 

 startdatum jeugdhulp 

 einddatum jeugdhulp 

 verwijzer 

 wijze van afsluiten jeugdhulp 

Gecertificeerde instellingen 

Per jeugdige: 

 BSN 

 geboortejaar 

 geslacht 

 postcode 

 type maatregel 

 startdatum maatregel 

 einddatum maatregel 

 datum eerste contact 

 datum uitspraak 

 reden beëindiging maatregel 

 inzet erkende interventie ja/nee 
Tabel: Landelijke dataset aan variabelen t.b.v. de verantwoording door jeugdhulpaanbieders  

Tijdens het inkooptraject worden met aanbieders afspraken gemaakt over de registratie van 

verantwoordingsinformatie en de wijze en frequentie waarop deze informatie wordt aangeleverd. 

Samen met aanbieders wordt de mogelijkheid onderzocht tot het uitbreiden van deze basisset met 

beleidsrijke variabelen, die inzicht geven in de totale ontwikkeling van het stelsel Zorg voor Jeugd. 

8.4. Cliënttevredenheid 

De Jeugdwet stelt gemeenten verplicht om jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uit te voeren. 

Dit is gelijk aan de eis in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Voor het 

cliënttevredenheidsonderzoek Jeugd wordt er afgestemd met het onderzoek voor de Wmo 2015.    
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Model voor sturen en verantwoorden: maatschappelijke doelen en indicatoren 

Maatschappelijke doelen en indicatoren Zorg voor Jeugd West Brabant West

Werkgroep Sturen en Verantwoorden, onderdeel van Transformatieteam WBW

Concept, versie 2.0, 19 mei 2014

kortere	wacht-	en	doorlooptijden	voor	professionele	zorg	en	ondersteuning	
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Maatschappelijke	doelen	en	indicatoren	Zorg	voor	Jeugd	West	Brabant	West	

In
d
ic
at
o
re
n

P
re
st
at
ie
s

V
is
ie Alle	kinderen	en	jongeren	in	West	Brabant	West	hebben	de	kans	zich	te	ontwikkelen	tot	zelfstandige	volwassenen,	die	actief	deelnemen	aan	het	sociale,	economische	en	culturele	leven.	We	streven	daarom	naar	een	veilig	en	

gezond	opgroeiklimaat	dat	ondersteund	wordt	door	een	duurzaam	jeugdzorgstelsel.

In	2017	nemen	meer	jeugdigen	dan	in	
2015	ac ef	deel	aan	het	sociale,	
economische		en	culturele	leven	

In	2017	lossen	meer	gezinnen	dan	in	
2015	opgroei-	en	opvoedproblemen/
issues	op	zonder	tussenkomst	van	het	

professionele	vangnet.	

In	2017	groeien	meer	
jeugdigen	dan	in	2015	veilig	en	

gezond	op.	

In	2017	hee 	de	professionele	zorg	en	
ondersteuning	meer	dan	in	2015	een	
duurzaam	effect	op	het	gezinssysteem.	

In	2017	is	het	aantal	gezinnen	dat	
over	de	juiste	zorg	op	het	juiste	
moment	beschikt	groter	dan	in	
2015	(licht	waar	kan,	zwaar	waar	

nodig)	

jeugdigen	zijn	beter	
voorbereid	op	de	
arbeidsmarkt	

jeugdigen	
ontwikkelen	zich	

op maal	
jeugdigen	zijn	sociaal	
en	maatschappelijk	

ac ef	

jeugdigen	groeien	op	
in	een	veilige	en	

posi eve	
gezinssitua e	

verschuiving	van	de	inzet	van	
JOOP	naar	het	voorliggend	

veld	
afname	van	het	
gebruik	van	het	

professionele	vangnet	

het	voorliggend	veld	is	voldoende	
toegerust	op	het	beantwoorden	van	

opvoed-	en	opgroeivragen	

afname	van	het	aantal	gezinnen	dat	
na	afronding	van	traject	terugkomt	
met	dezelfde	of	een	andere	vraag	

toename	van	het	
aantal	gezinnen	dat		
zelf	regie	voert	op	het	

gezinsplan	

kortere	wacht-	en	
doorloop jden	voor	
professionele	zorg	en	

ondersteuning	

vraag	en	aanbod	zijn	
goed	op	elkaar	
afgestemd	

Par cipa ewet	 WMO/AWBZ	 Jeugd(zorg)	 Welzijn	 Onderwijs	

%	school-
uitval	

%	deelname	
voorschoolse	

voorzieningen	(incl	
VVE)		

%	jeugd-
werkeloosheid	

#	vrijwilligers	onder	
de	18	jaar	

%	lidmaatschap	
vereninging	

%	start-
kwalifica es	

%	jeugdigen	dat	
in	armoede	
opgroeit	

#	uithuis-
plaatsingen	

#	Jeugdigen	dat	een	
sra aar	feit	pleegt	

#	OTS	

zorgen	over	een	veilige	
ontwikkeling/	de	veiligheid	van	

kinderen	worden	gemeld	

#	meldingen	
AMHK	

%		(semi)professionals/	
vrijwilligers	dat	weet	waar	
ze	met	zorgen/	signalen	

terecht	kunnen		

#	meldingen	
VIR	

#	zorgtrajecten/	type	
ingeze e	hulp	

doorloop jd	 wach jd	

#	casussen		
JOOP	en	JOSE	

clien evredenheid	#	Jeugdigen	dat	in	
een	instelling	

verblij 	

#	beschikbare	bedden	vs		
#	gebruikte	bedden	#	preven eve	

ac viteiten	

stabiliteit	/	afname	
van	problema ek	

%	veerkrach ge	
gezinnen	

Bijlage: Model voor sturen en verantwoorden 
 


