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1  Waarom dit beleidsplan?

1.1 Aanleiding
 Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Vanaf 2015 worden zij verantwoordelijk voor de doelstelling 

dat jongeren en volwassenen die (tijdelijk) verminderd zelfredzaam zijn zo veel mogelijk mee kunnen doen in 
de maatschappij en zo veilig en zelfstandig mogelijk blijven wonen. Aanleiding hiervoor is dat de bestaande 
systemen dreigen vast te lopen. De huidige wijze van indiceren, verantwoorden en bekostigen heeft geleid tot 
fragmentatie, medicalisering, institutionalisering en jaarlijks stijgende kosten. De kwaliteit en toegankelijkheid van 
zorg en ondersteuning staan hierdoor onder druk. De transitie van het sociaal domein gaat gepaard met grote 
kortingen, hierdoor is het noodzakelijk te kiezen voor een fundamenteel andere aanpak. 

 Wat gaat er veranderen?
 Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wordt de gemeente verantwoordelijk voor 

begeleiding en ondersteuning aan inwoners van 18 jaar en ouder met somatische, psychogeriatrische en/of 
psychiatrische problematieken en/of verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen. Deze vormen van 
zorg, te weten: dagbesteding, individuele begeleiding, kortdurend verblijf, vervoer (van en naar de dagbesteding 
en kortdurend verblijf ) en begeleiding bij persoonlijke verzorging, worden geschrapt uit de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en overgeheveld naar de Wmo 2015. Tegelijkertijd wordt er fors gekort op de 
huidige Wmo-taak huishoudelijke hulp.

 In de Jeugdwet is bepaald dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor álle vormen van 
jeugdhulp voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit betekent dat de huidige provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, 
de gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, zorg voor jeugd met een 
verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke of somatische beperking, jeugdbescherming (voogdij en gezinsvoogdij) 
en jeugdreclassering vanaf 2015 onder de taken van de gemeente vallen. 

 De Participatiewet houdt in dat de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), en een 
deel van de Wajong worden samengevoegd. De gemeente wordt verantwoordelijk voor inkomensondersteuning, 
participatie en re-integratie van een bredere doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 De gemeente Dronten heeft ervoor gekozen één beleidsplan voor de transities van het sociaal domein op te 
stellen, waarin het beleid van de transities Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet nader wordt uitgewerkt. 

1.2 Positionering
 Voorafgaand aan het schrijven van dit beleidsplan is al een aantal belangrijke stappen gezet. In het najaar 2013 is 

de ‘Drieluik Sociale Visie 2030’1 vastgesteld door het college. Dit drieluik is vertaald in de beeldende Toekomstvisie 
‘De Kracht van Dronten’ 2. In deze visies wordt het droombeeld van het college weergegeven: Een draagkrachtige 
samenleving!

 Bij de transitie en transformatie van het sociaal domein worden de volgende principes gehanteerd:
  1. Richt je op het positieve: bouw voort op de mogelijkheden die er wél zijn;
  2. Begeleiding en hulp (zo) dicht (mogelijk) bij huis, op school of in de buurt;
  3. Voorkomen is beter dan genezen;
  4. Hou het eenvoudig: maak het niet ingewikkelder dan nodig;
  5. Bied een samenhangend aanbod aan met zo min mogelijk administratieve rompslomp;
  6. Sturen op resultaten: maatschappelijk rendement op basis van eff ectieve en effi  ciënte inzet van middelen

   (gemeenschapsgeld is van ons allemaal en iedereen waakt voor een zinvolle besteding).

 De visie, uitgangspunten en principes zijn vertaald naar de deelvisies per transitie. In de visies ‘Samen een 
eigentijdse aanpak voor Dronten ontwikkelen’3 (AWBZ/Wmo), ‘Handen uit de mouwen!’4 (Jeugdwet) en ‘Dronten@
work’5 (Participatiewet) is voor de periode 2014-2017 geschetst welke ontwikkelingen en veranderingen vorm 

1 Dronten participeert! Drieluik Sociale Visie 2030 – vastgesteld door het college, oktober 2013
2 De Kracht van Dronten – Actualisering ‘Dronten, ontdék die Ruimte’ – vastgesteld door het college, februari 2014
3 ‘Samen een eigentijdse aanpak voor Dronten ontwikkelen’ – Visie op begeleiding en ondersteuning  – vastgesteld door de raad, januari 2014
4 Visie op de jeugdhulp in Dronten 2014 – 2017 ‘Handen uit de mouwen!’- vastgesteld door de raad, oktober 2013
5 Dronten@work -  Een werkplek voor zoveel mogelijk mensen – vastgesteld door de raad april 2014
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krijgen op de middellange termijn en welke ambities we daarbij hebben. Dit beleidsplan is de volgende stap in de 
voorbereiding naar 1 januari 2015. In dit plan wordt een concrete vertaling gegeven van de uitgangspunten en 
principes zoals beschreven in de visies. 

 Naast het beleidsplan worden per transitie verordeningen en beleidsregels opgesteld. De verordeningen geven 
regels over bijvoorbeeld het aanbod, de beoordeling van verzoeken en de voorwaarden voor het toekenning 
van bijvoorbeeld zorg, inkomen of ondersteuning. Ook worden in de verordeningen regels beschreven over 
bijvoorbeeld eigen bijdragen, toeslagen, maatregelen, toezicht, inspraak en klachtenbehandeling. In de 
beleidsregels worden de verordeningen nader verfi jnd.

1.3 Totstandkoming
 Bij de totstandkoming van dit beleidsplan zijn veel samenwerkingspartners betrokken. De gemeente Dronten 

werkt in dit traject samen met inwoners, cliënten, aanbieders van zorg en welzijn, scholen, huisartsen etc. 

 Voor de transitie AWBZ/ Wmo 2015 is de samenwerking vormgegeven binnen het Innovatienetwerk. 49 
Aanbieders van zorg en welzijnsvoorzieningen zijn vertegenwoordigd in dit netwerk. Het Innovatienetwerk 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de invulling van de nieuwe taken, begeleiding en ondersteuning in 
de Wmo 2015. Daarnaast wordt het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) ook intensief betrokken 
bij alle ontwikkelingen. We werken transparant en de samenwerking met het veld wordt van beide kanten als 
positief ervaren. 

 Binnen het inkoopnetwerk Jeugdhulp is een groot aantal aanbieders van jeugdhulp vertegenwoordigd (circa 
45). Deze aanbieders denken mee over de inrichting van de nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp in de 
gemeente Dronten. Daarnaast praten cliënten mee over de inrichting van het nieuwe systeem en wordt in 
samenwerking met de netwerkpartners gewerkt aan de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
en de jeugdhulp. Het OBD gaat in de toekomst ook adviseren over de Jeugdwet. Met het oog hierop wordt de 
verordening Cliëntenparticipatie momenteel aangepast.

 Bij de totstandkoming van het gedeelte van het beleidsplan over de Participatiewet is nauw opgetrokken met 
het arbeidstoeleidingsbedrijf IMpact en de ondernemingsvereniging (OVDD). Daarnaast heeft het OBD een 
belangrijke rol vervuld. 

 Intern zijn verschillende afdelingen betrokken bij de totstandkoming van dit beleidsplan. En uiteraard hebben 
zowel het college als de raad tijdens verschillende specials inbreng en richting gegeven aan de ontwikkeling van 
dit beleidsplan. 

1.4 Leeswijzer
 Dit beleidsplan is vormgegeven rondom de drie transitieprojecten. In het eerste deel ‘Transitie sociaal domein’ 

beschrijven we de uitgangssituatie en presenteren we de veranderagenda voor het sociaal domein. Vervolgens 
wordt in de afzonderlijke delen ingegaan op de transitie Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. De opbouw 
van de delen komt telkens overeen. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende opgaven, zowel 
juridisch, sociaal als fi nancieel. In het tweede hoofdstuk staan de uitgangspunten en doelstellingen, vervolgens 
staan in het derde hoofdstuk de beleidsmaatregelen die ingezet worden om deze doelstellingen te realiseren. 
Hoofdstuk 4 gaat over de organisatie en verantwoording. De dekking en de risico’s komen telkens in het laatste 
hoofdstuk van de delen aan de orde. 
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2  Het sociaal domein in Dronten

 Dit hoofdstuk start met een beknopte, cijfermatige weergave van de Drontense samenleving. Vervolgens wordt 
omschreven hoe de nieuwe doelgroep er uit ziet die met de komst van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de 
Participatiewet op ons afkomt en hoe we deze doelgroep in beeld houden. We maken hierbij gebruik van de 
meest recente cijfers die bekend zijn. In de afzonderlijke delen wordt hier verder op ingezoomd. Dit hoofdstuk 
sluiten we af met de gezamenlijke opgave, doelen en uitgangspunten. 

2.1 De huidige situatie
 Bevolkingsprognose 2014-2040
 De gemeente Dronten blijft een groeigemeente. Volgens de prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving 

groeit de Drontense bevolking van circa 40.400 inwoners in 2014 via 44.800 inwoners in 2025 naar 47.500 in 2040. 
 De gemeente Dronten heeft relatief veel jonge inwoners, en volgens de prognoses blijft dit de komende jaren 

ook zo. Het aandeel jongeren neemt in de periode 2014-2040 langzaam af van 24-26% naar 22-24%. Het aantal 
tachtigplussers neemt geleidelijk aan toe van minder dan 4% nu naar 6 tot 8% in 2040. Vergeleken met veel 
andere Nederlandse gemeenten blijft de groene druk in Dronten hoog. 

 Jeugd en gezinnen
 In de kern Swifterbant wonen de meeste huishoudens met kinderen (42%, Dronten 36% en Biddinghuizen 38%). 

Het aantal éénpersoonshuishoudens is in Dronten met 34% hoger dan in Biddinghuizen (28%) en Swifterbant 
(24%). In 2012 leefde bijna 5% van de kinderen in de gemeente Dronten in een gezin met een bijstandsuitkering. 
In totaal in Nederland ligt dit percentage op circa 5,6% en in Flevoland ligt dit nog een procent hoger. 

 Gebruik huidige Wmo
 De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. 

Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Momenteel maken 1.839 personen uit de gemeente 
Dronten gebruik van de Wmo. 141 personen maken momenteel gebruik van zowel de Wmoals de AWBZ.

 Huidige cijfers Wwb, Wsw en Wajong
 Medio 2013 waren iets minder dan 600 mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering. In totaal is het 

aantal bijstandsuitkeringen in de periode 2008-2013 toegenomen met 24,5%. Landelijk was de toename 
45,1%. Dronten had daarnaast 86 Wsw plekken in 2013 en in de gemeente zijn 510 Wajongers, die nog onder 
verantwoordelijkheid van het UWV blijven. De instroom van WWB-ers is in het eerste kwartaal van 2014 licht 
gestegen. Medio 2014 bedroeg het aantal mensen met een bijstandsuitkering afgerond 630. Dit heeft te maken 
met de nasleep van de economische recessie en waarschijnlijk ook met het feit dat de controle bij UWV voor een 
Wajong indicatie al strenger is geworden met het oog op de komst van de Participatiewet. 

 Maatschappelijk werk
 Inwoners van de gemeente Dronten die ondersteuning nodig hebben op psychosociaal gebied kunnen terecht 

bij MDF. In 2013 voerden maatschappelijk werkers 558 trajecten uit en stelden ruim 1200 mensen vragen bij 
de sociaal raadslieden. Ruim 500 inwoners zaten in de schuldhulpverlening. De schoolmaatschappelijk werkers 
hebben 1540 contacten gehad met kinderen, via bijvoorbeeld e-mail, telefoon of face-to-face. 

 Vrijwilligerswerk en mantelzorg (familiezorg6)
 Uit de Volwassenen- en seniorenenquête 2012 van de GGD is gebleken dat circa 31% van de inwoners uit 

Dronten een vorm van vrijwilligerswerk doet. In Flevoland is dit gemiddeld 26%. Het aandeel ‘familiezorgers’ 
in Dronten ligt op circa 14%, wat vergelijkbaar is met het Flevolandse gemiddelde, maar 2% hoger dan het 
Nederlandse gemiddelde. 

 Leefbaarheid
 Uit de Lemon7 blijkt dat de inwoners van de gemeente Dronten de buurt waarin ze wonen waarderen met 

gemiddeld een 7,6. Dit is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde. Vooral als het gaat om het aanbod van 

6 De term ‘mantelzorg’ is verouderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat inwoners deze term niet kennen en zich er niet in herkennen. Familiezorg past  

 beter. Het langdurig en intensief zorgen voor iemand die hulp nodig heeft, gebeurt veelal binnen families (96%) en mensen die offi  cieel niet tot de  

 familie behoren (4%), rekenen zich toch tot de familie.
7 Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen, Lemon vervolgmeting 2014- Rigo
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zorg- en sportvoorzieningen en de (geringe) overlast van verkeer scoort de gemeente Dronten positief. Daarnaast 
wordt ook de kwaliteit van de eigen woningen relatief hoog gewaardeerd.

2.2 Gebruikers van het sociaal domein
 Wmo 2015
 Naast de 1.839 personen die momenteel gebruik maken van de huidige Wmo wordt de doelgroep straks 

uitgebreid met inwoners met andere en zwaardere ondersteuningsvragen op het gebied van somatiek, 
psychogeriatrie en/of psychiatrie en verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen. Momenteel maken 
in Dronten 465 inwoners gebruik van een AWBZ-voorziening die per 1 januari 2015 wordt gedecentraliseerd. Het 
merendeel van deze groep betreft psychiatrische problematiek of verstandelijke beperking. Van de 465 inwoners 
zijn 141 personen al bekend bij ons aangezien zij al gebruik maken van bestaande Wmo-voorzieningen zoals 
huishoudelijke hulp of een hulpmiddel. 

 Inwoners per grondslag die overkomen naar de gemeente  (bron: CIZ/ CAK/
 Juli 2014  Vektis/ Zorgkantoor)
 Somatiek/ lichamelijk 50
 Psychogeriatrie/ dementie 40
 Psychiatrie 180
 Verstandelijke beperking 125
 Lichamelijke beperking 60
 Zintuiglijke beperking 10
 Totaal 465

 Jeugdwet
 In de Nulmeting Jeugdhulp is uitgebreid omschreven hoe de nieuwe doelgroep eruit ziet die in het kader van 

de Jeugdwet naar de gemeente overkomt. 20% van de 0 tot 18 jarigen, ruim 1900 jeugdigen maakt gebruik van 
een vorm van ondersteuning, hulp of onderwijsondersteuning. Hierbij is rekening gehouden met 15% overlap in 
zorggebruik. 

  
 Gebruik jeugdhulp 2014
 Totaal aantal jeugdigen 9451 100%
 Eigen kracht 7539 80%
 Ondersteuning 1076 11%
 Hulp 180 2%
 Onderwijsondersteuning 656 7%
 
 Participatiewet
 Vanaf 2015 breidt de doelgroep van de huidige bijstandswet zich uit met jonggehandicapten (Wajong) en 

personen die anders via de Sociale werkvoorziening zouden werken. In onderstaande tabel is te zien hoe de 
doelgroep zich naar verwachting zal ontwikkelen.

 Dronten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Groei
 Bijstandsuitkeringen 578 641 693 718 735 754 +30%
 - Toename door P-wet 0 0 +8 +25 +43 +62 
 - Toename overig 0 +62 +45 -1 -25 -43 
 Wsw-plekken oud 86 81 81 78 75 71 -17%
 Totaal 665 722 774 796 810 826 +24%

 Overlap en stapeling
 In 2011 hadden 213 personen die een bijstandsuitkering ontvangen één of meer kinderen in de leeftijd 0 tot 

18 jaar. 87 personen met een uitkering hadden één of meerdere Wmo-voorzieningen. De verwachting is dat dit 
aantal zal toenemen als de Participatiewet per 1 januari ingaat omdat de gemeente dan verantwoordelijk wordt 
voor de nieuwe wajongers die niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. In de praktijk blijkt dat deze 
mensen ook vaak gebruik maken van een AWBZ indicatie.
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 Uit de stapelingsmonitor van KING blijkt dat in Dronten 49% van de huishoudens gebruik maakt van één of 
meerdere regelingen in het sociaal domein8. Dit betreff en meer regelingen dan die bij de gemeente worden 
afgegeven (bijv. WAO, WIA, WAZ, Wajong en de verschillende vormen van onderwijsondersteuning). Ter 
vergelijking, in Flevoland en Nederland is dit respectievelijk 52% en 51%. 83% van deze huishoudens uit Dronten 
maakt gebruik van een vorm van inkomensondersteuning; 15% van welzijn en zorg, 40% arbeidsparticipatie en 
7% onderwijsondersteuning (de jeugdzorgdata zijn niet meegenomen in dit stapelingsoverzicht). 

 Monitoring
 De startsituatie is bekend voor de (volwassen) gebruikers van begeleiding en ondersteuning (Awbz), jongeren die 

gebruik maken van een vorm van ondersteuning of hulp uit de Jeugdwet, en gebruikers van de Participatiewet. 
Voor de komende beleidsperiode is het belangrijk te monitoren in hoeverre het ingezette beleid eff ect heeft. 
Hiervoor maken we gebruik van dashboards als rapportage instrument. De dashboards geven in één oogopslag 
een overzicht van wat goed gaat (groen), minder goed gaat (oranje) of niet goed gaat (rood). Voor elke transitie is 
afzonderlijk een dashboard opgesteld, die in de verschillende delen terug is te vinden. Uiteindelijk zal er ook een 
dashboard komen met een aantal indicatoren voor het sociaal domein in het algemeen. We streven ernaar om de 
informatie actueel te monitoren, zodat we op elk gewenst moment weten hoe we ervoor staan.

 De dashboards met de bijbehorende prestatie indicatoren zijn voor het sociaal domein algemeen (toegang en 
werkwijze), de Wmo 2015 en de jeugdwet nog in ontwikkeling en worden de komende beleidsperiode verder 
ontwikkeld. De WiSZ monitor bevat al een groot aantal prestatie-indicatoren over werk en inkomen gebaseerd op 
de Wet werk en bijstand. De WiSZ monitor wordt de komende tijd aangepast aan de nieuwe Participatiewet en 
waar nodig verder ontwikkeld. 

 
 Daarnaast vindt er ook landelijk monitoring van prestaties van gemeenten plaats. Er zijn diverse bronnen waaraan 

de gemeente verplicht of vrijwillig data levert. Deze bronnen kan de gemeente ook gebruiken voor het verder 
beoordelen en bijstellen van beleid en uitvoering. Zie hiervoor bijlage 2 en deel B bijlage 3. In het plan van aanpak 
Informatievoorziening Sociaal Domein (onderdeel van de bedrijfsvoering) wordt dit verder uitgewerkt.

2.3 De gezamenlijke opgave, doelen en uitgangspunten
 ‘De gemeente Dronten zet in op een samenleving waarin zelfredzaamheid, gemeenschapszin, maatschappelijke 

betrokkenheid, bijdragen en meedoen belangrijke waarden zijn. Deze waarden bouwen voort op de 
pionierstraditie in Dronten. De gemeente biedt een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft, maar vermijdt 
uitholling van eigen kracht en initiatief door het garanderen van rechten. De gemeente draagt naar eer en 
geweten bij, maar kan niet al het onwenselijke voorkomen. 

 De gemeente Dronten maakt zich sterk om iedereen naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving. In 
de eerste plaats gaat de gemeente daarbij uit van wat mensen zelf kunnen, van hun talenten en mogelijkheden. 
In de tweede plaats van de omgeving van mensen, van kansen die er zijn om daarvan gebruik te maken. In de 
derde plaats is er ondersteuning van de gemeente en andere partijen in het sociale domein als dat toch niet 
voldoende is.’

 De gezamenlijke opgave voor de domeinen zorg, jeugd en werk en inkomen kan als volgt worden omschreven:

 ‘In brede zin de eigen kracht of eigen regie van de samenleving en individu te behouden of te vergroten. En zo 
nodig begeleiding, hulp of ondersteuning te organiseren voor mensen in een kwetsbare positie.’9

 Binnen deze opgave is het belangrijk de overlappende thema’s binnen de verschillende transities in beeld te 
brengen en de kruisbestuiving tussen de transities vorm te geven (zie verder paragraaf 3.4).

 We streven met de uitvoering van dit beleidsplan de volgende doelen nagestreefd:
 - Versterken van de lokale sociale infrastructuur door het bevorderen van de eigen kracht van samenleving   

 en inwoners, het versterken van de eigen regie van inwoners en het opheff en van de belemmeringen voor  
 het benutten van de eigen kracht;

8 (Zie vorige pagina) Welzijn en Zorg: Wmo huishoudelijke verzorging, AWBZ persoonlijke verzorging, AWBZ verpleging, AWBZ individuele   

 begeleiding, AWBZ groepsbegeleiding. Arbeidsparticipatie: WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, WWB, IOAW, IOAZ, WSW indicatie, WSW wachtlijst,

 WSW dienstbetrekking, WSW regulier dienstverband. Onderwijs: speciaal onderwijs, leerlinggebonden fi nanciering. Inkomensondersteuning:   

 bijzondere bijstand, ziektewet  2010, TWCG, CER, Aftrek bijzondere ziektekosten 2010, WSNP.
9 Gebaseerd op hoofddoel uit Programmaplan ‘Ruimte voor participatie!’- vastgesteld door het college, februari 2014
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 - Realiseren van ondersteuning van mensen in een kwetsbare positie, in eerste instantie door de omgeving.   
 Wanneer mensen uiteindelijk toch gebruik moeten maken van de overheid, dan dit voor hen zo makkelijk   
 mogelijk organiseren; 

 - Stimuleren en faciliteren van innovatieve werkvormen en duurzame samenwerkings- en/of    
 organisatievormen om tot een meer integrale en eff ectieve ondersteuningsstructuur te komen.

 De gezamenlijke opgave richt zich op de (middel)lange termijn en wordt in de ontwikkelagenda verder 
uitgewerkt (zie paragraaf 3.4). De delen A, B en C sluiten af met een overzicht van wat gereed is begin 2015 en 
welke zaken geleidelijk aan ontwikkeld worden in de periode 2015 – 2018. De ontwikkelagenda transitie sociaal 
domein geeft een samenvatting van het totaal.

 De drie transities staan niet op zichzelf, maar zijn een onderdeel van een grote stelselwijziging (transformatie, 
meerjarige veranderopgave), waar de inwoners, de gemeente en de (zorg)aanbieders de gevolgen van zullen 
merken. Dit vergt een uitgebalanceerde strategie om de transitie vorm te geven. We gaan hierbij uit van de 
volgende uitgangspunten:

 1. Doorbouwen op wat er al is en versterken van de lokale sociale infrastructuur, bestaande samenwerkings-  
 vormen (zoals het CJG) en netwerken. Datzelfde geldt voor ontwikkelingen in de gemeentelijke organisatie

  zoals regionale samenwerking, invulling diverse rollen, klantbenadering (zoals bijvoorbeeld WorkFast),   
 interactieve werkwijzen, etc.;

 2. Investeren in o.a.: nieuwe vormen van samenwerken (pilots, bewezen eff ectieve programma’s), mensen   
 (jongeren, volwassen & gezinnen) helpen om zelf hun problemen op te lossen, het leveren van maatwerk, en  
 collectieve welzijnsvoorzieningen i.p.v. individuele ondersteuning en zorg. Te beginnen in 2013 en 2014, maar  
 zo nodig ook in de jaren erna;

 3. Het transitie- en transformatieproces van ons sociale stelsel slaagt alleen als alle betrokkenen hetzelfde   
 doel voor ogen hebben. Dat lukt alleen als gemeenten, provincie en rijk samen optrekken en samenwerken  
 met de zorgkantoren, zorgverzekeraars, aanbieders van zorg, begeleiding en ondersteuning, werkgevers en  
 de uitvoerende partners. En, met de initiatiefnemers uit de samenleving;

 4. In de samenleving zit veel talent. Heel veel inwoners en ondernemers willen en kunnen verantwoordelijkheid  
 dragen en zijn in staat nieuwe initiatieven van de grond te tillen. We vinden het belangrijk om ruimte te geven  
 aan nieuwe initiatieven op basis van wederzijds vertrouwen. Daar waar mogelijk laten we het initiatief over  
 aan de markt of samenleving.
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 3  Ontwikkelagenda sociaal domein

 In dit hoofdstuk beschrijven we welke zaken overkoepelend geregeld worden om de transitie te laten 
slagen. Allereerst gaan we in op het sturingsmodel aan de hand waarvan de gemeente in overleg met haar 
partners de veranderingen in het sociaal domein vorm geeft en haar eigen (regie)rol invult (paragraaf 3.1). 
In deze paragraaf wordt ook het totale fi nanciële kader geschetst, evenals de inrichting van de begroting en 
fi nanciële verantwoording. Daarnaast gaan we in op een aantal juridische aspecten, zoals bezwaar en beroep, 
klachtenregeling en ombudsfunctie.

 
 De nieuwe opgaven binnen het sociaal domein vragen om een nieuwe aanpak. Samen met de interne en externe 

partners, OBD en inwoners is een nieuw model ontwikkeld voor Toegang en Werkwijze; niet alleen voor de drie 
transities, maar voor het hele sociale domein (zie paragraaf 3.2).

 In paragraaf 3.3 komt de regionale samenwerking aan de orde en we sluiten dit hoofdstuk af met een overzicht 
van de ontwikkelagenda sociaal domein voor de huidige raadsperiode (paragraaf 3.4).

3.1 Sturingsmodel
 De gemeente krijgt op basis van de nieuwe wetgeving de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van 

de nieuwe taken, zoals de gemeente nu ook de verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van de huidige 
Wmo, de Wwb en het CJG. Het is dus belangrijk de rol van de gemeente helder te defi niëren en te vertalen 
naar een passend sturingsconcept. Daarbij realiseren we ons dat de professionele, inhoudelijke kennis voor 
de (specialistische) zorg en jeugdhulp niet bij de gemeente ligt, maar bij de netwerkpartners, instellingen 
en zorgaanbieders. Dit verschilt dus van de huidige aansturing en uitvoering van Wmo- of Wwb-taken, of 
bijvoorbeeld producten die de gemeente aanbiedt via het KCC (zoals paspoorten of bouwvergunningen). 

 Het is van belang dat het sturingsconcept aansluit bij de laagdrempelige gebieds- of dorpsgerichte benadering 
die we met elkaar voor ogen hebben (zie paragraaf 3.2). 

 Op de volgende pagina is het door ons gehanteerde sturingsmodel afgebeeld. In samenspraak met inwoners (meestal 
via het OBD) en aanbieders stuurt de gemeente op een doelmatige en effi  ciënte uitvoering van taken. Dit gebeurt 
door kaderstelling, bekostiging, bewaken van de samenhang, afspraken over de integrale sturing en werkwijze en de 
coördinatie van de uitvoering. De feitelijke uitvoering van dienstverlening blijft een verantwoordelijkheid van de zorg- 
en dienstverlenende professionals en instellingen of uitvoerende afdeling(en) van de gemeente.

 Daarnaast is het voor een goed functioneren van de nieuwe werkwijze noodzakelijk om een aantal 
ondersteunende taken en processen uit te voeren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gegevensuitwisseling, 
registratie, communicatie en monitoring.

 Het sturingsmodel krijgt vorm langs 4 lijnen:
 - De aansturing van de begeleiders in wijk/dorp en het interventieteam wordt belegd bij de gemeente10;
 - De afspraken met de netwerkpartners worden vastgelegd in prestatieafspraken (inkoop en/of subsidie).   

 Inkoop, subsidie en contractbeheer is belegd bij de gemeente en biedt handvaten voor het budgetbeheer;
 - De beschikkingen (op basis van de plannen van aanpak) worden afgegeven door de gemeente. De   

 beschikkingen vormen, samen met de inkoopcontracten, de basis voor juridische borging, administratie en  
 budgetbeheer;

 - De gemeente monitort op kwaliteit, klanttevredenheid en fi nanciële kaders.

 Op deze wijze krijgt de regierol van de gemeente zodanig vorm dat nieuwe gemeentelijke verantwoor-
delijkheden waargemaakt kunnen worden. De consequenties van de nieuwe opgaven voor de gemeentelijke 
organisatie worden aan de hand van het geschetste sturingsmodel vertaald naar de interne bedrijfsvoering. 
Komend najaar worden de werkprocessen ingeregeld en waar nodig zal de interne organisatie worden 
aangepast.

10 Dit betekent overigens niet dat de gemeente de inhoudelijke beslissingen rondom cliënten stuurt, behalve in die gevallen waar de inhoudelijke   

 professional in dienst is van de gemeente (bijvoorbeeld bij de Participatiewet). In dat geval is de gemeente 1 van de partijen die input levert in het  

 team van professionals.
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3.1.1 Financiële kaders, begroting en verantwoording
 Per 1 januari 2015 ontvangt de gemeente van het rijk de budgetten voor de Wmo 2015, Jeugd- en Participatiewet 

via een sociaal deelfonds. De budgetten worden ontschot (ongedeeld) overgeheveld naar de gemeente en het 
staat de gemeente vrij om te bepalen hoeveel middelen per transitie ingezet worden. 

 Wmo 2015* 2015 2016 2017 2018
 Nieuwe taken 4.313.472 4.373.861 4.435.095 4.497.186
 Huishoudelijke hulp** 2.446.122 2.343.691 2.399.471 2.456.578
 Totaal 6.759.594 6.717.552 6.834.566 6.953.764
    
 Jeugdwet* 2015 2016 2017 2018
 Totaal 12.911.379 12.187.744 11.425.060 11.425.060
    
 Participatiewet*** 2015 2016 2017 2018
 Re-integratie 1.069.000 1.075.000 1.084.000 1.130.000
 WSW 2.149.000 2.049.000 1.942.000 1.839.000
 Totaal 3.218.000 3.124.000 3.026.000 2.969.000

* 2015 conform meicirculaire, vanaf 2016 zijn het inschattingen (incl. uitvoeringsbudgetten)
** Inclusief uitvoeringsbudgetten. De Huishoudelijke Verzorging wordt niet bekostigd uit het sociaal deelfonds, 

maar is in de tabel opgenomen om een compleet beeld te geven. Bezuiniging op HV maakt integraal deel uit van 
transitie Awbz/ Wmo (zie deel A)

*** 2015 conform voorlopige verdeling Participatiebudget, vanaf 2016 zijn het inschattingen

 De raad heeft in de programmabegroting 2014 als kader meegegeven dat de transities binnen het sociaal 
deelfonds budgettair neutraal moeten worden uitgevoerd. Daarbij is in de risicoparagraaf als kanttekening 
geplaatst het reeds bestaande tekort op de exploitatie van het SW-bedrijf IMpact en de dekking van de 

Beleid en overleg over:

Ondersteuningsaanbod, bekostiging, samenhang, 
werkwijze, coördinatie en uitvoering

Besturend proces

Primair proces

Gegevensuitwisseling, ICT, beschikkingen, administratie, 
registratie, communicatie en monitoring

Ondersteunend proces

Drontense samenleving
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personeelskosten voor de uitvoering van de wettelijke taken van de Wwb (straks participatiewet). In hoofdstuk 5 
van deel C zijn deze risico’s nader geanalyseerd en mogelijke oplossingsrichtingen geschetst.

 Om de uitgaven en inkomsten per transitie te kunnen monitoren, stellen wij voor in de periode 2015 – 2018 de 
drie transities in de gemeentebegroting nog niet te ontschotten, maar voor elke transitie afzonderlijk te begroten. 
Op deze wijze kan inzichtelijk gemaakt worden waar tekorten en waar overschotten zitten en kunnen we waar 
nodig maatregelen voorstellen voor bijsturing.

 Het sociaal deelfonds wordt met ingang van 2015 ondergebracht bij programma 6 ‘Sociale voorzieningen 
en maatschappelijk werk’. Dit betekent dat de jeugdhulp en het CJG11, die nu nog onder programma 7 vallen, 
worden overgeheveld naar programma 6. De raad wordt over de fi nanciële ontwikkelingen binnen het sociaal 
deelfonds op de hoogte gehouden via de reguliere planning en control cyclus en waar nodig of desgewenst 
tussentijds geïnformeerd.

 Bestemmingsreserves sociaal domein
 In de kadernota 2015 is aangegeven dat het verstandig is om een ‘achtervang’ te creëren voor schrijnende 

gevallen en een buff er om fl uctuaties op te kunnen vangen. Met name in de eerste jaren is onzeker in hoeverre 
we uitkomen met de beschikbare budgetten. Enerzijds omdat de gemeente verplicht is continuïteit van zorg te 
bieden op basis van afspraken uit het ‘oude’ stelsel (Jeugdwet), anderzijds omdat we niet van te voren weten hoe 
nieuwe beleidsmaatregelen in de praktijk zullen uitpakken en tenslotte omdat de kortingspercentages bij alle drie 
transities oplopen in de jaren 2015 – 2017.

 Op grond van de tijdelijke wet deelfonds sociaal domein worden de middelen die het rijk beschikbaar stelt, 
verplicht besteed aan de nieuwe taken en kunnen deze niet voor andere zaken ingezet worden. Na een periode 
van drie jaar leggen gemeenten hierover verantwoording af aan het rijk. Er bestaat echter grote onzekerheid over 
het feit of de budgetten in 2015 – 2017 toereikend zijn. 

 Het voorstel is om voor de ingroeiperiode 2015 – 2017 vanuit de bestaande afzonderlijke reserves in het 
sociaal domein een nieuwe bestemmingsreserve transitie sociaal domein te creëren die als buff er kan dienen in 
de beginjaren. Na een ingroeiperiode van drie jaar zouden de middelen vanuit het sociaal deelfonds naar 
verwachting structureel toereikend moeten zijn. Het gaat dan met name om het saldo12 van de bestemmings-
reserve Wmo die vanaf 2015 gevoed wordt door de uitkering Wmo/ Awbz. Daarnaast zijn er twee (kleinere) 
bestemmingsreserves die niet meer gevoed worden:

 - Bestemmingsreserve Participatiebudget. Deze reserve heeft een directe relatie met de participatiewet. Het  
 saldo van deze reserve kan per 1-1-2015 worden toegevoegd aan de nieuwe reserve transitie sociaal domein.

 - Bestemmingsreserve knelpunten Inburgering. Deze reserve heeft ook een directe relatie met de participatie-
  wet. In 2015 is een deel van deze reserve nog nodig voor kosten ten behoeve van (de uitfasering van)   

 inburgeringstaken. Het restant van deze reserve per 1-1-2015 kan toegevoegd worden aan de nieuwe reserve  
 transitie sociaal domein.

 Er is ook overwogen om de bestemmingsreserve Inkomensdeel (BUIG) te betrekken bij de nieuw te vormen 
bestemmingsreserve transitie sociaal domein. Besloten is dit niet te doen. De BUIG kent een eigen berekenings- en 
fi nancieringssystematiek. Het is een open einde regeling (elke inwoner heeft recht op een bijstandsuitkering als men 
aan de voorwaarden voldoet) waarbij de fi nanciële risico’s grotendeels op het bord van de gemeente liggen. Met 
het oog hierop is in 2013 een bestemmingsreserve BUIG ingesteld, bedoelt om de fl uctuaties op het inkomensdeel 
op te kunnen vangen. Deze fl uctuaties worden enerzijds veroorzaakt door de berekeningssystematiek van het 
rijk en anderzijds door economische omstandigheden en de situatie op de (regionale) arbeidsmarkt. Het rijk werkt 
momenteel aan een nieuwe berekenings- en uitkeringssystematiek. Het is nog onbekend wat hiervan het eff ect is. 
Wat we wel weten is dat het rijk onlangs een forse bijstelling naar beneden voor 2014 heeft doorgevoerd (8 - 9%) met 
als gevolg een fl inke afname van de BUIG-reserve. Een koppeling van de BUIG-reserve aan de reserve transitie sociaal 
domein heeft als risico dat de middelen die beschikbaar zijn voor Wmo, Jeugd en participatie, opgaan aan de BUIG 
(het verstrekken van bijstandsuitkeringen). Zoals gezegd: de BUIG is een open einde regeling, waar momenteel al 
grote risico’s liggen en waar lastig op gestuurd kan worden. In hoofdstuk 2 van deel C wordt hier verder op in gegaan.

11   Ook het CJG wordt niet bekostigd uit het sociaal deelfonds, maar uit bestaande middelen binnen het gemeentefonds.
12   Er dient rekening gehouden te worden met de huidige dekkingen voor bijvoorbeeld de uitvoering van de HV. Dit om te voorkomen dat er een “gat”  

 ontstaat in de gemeentelijke begroting. Het aandeel Wmo in de nieuwe uitkering zal in 2016 met 40% dalen t.o.v. de huidige integratie-uitkering  

 Wmo. De uitgaven zullen hierop moeten worden aangepast.
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 Bovenstaande zal verwerkt worden in de programma- en/ of beheersbegroting.

 Om het college voldoende slagkracht te geven bij schrijnende gevallen mag het college op basis van de 
verordening een hardheidsclausule toepassen. De genomen maatregelen worden uit het reguliere budget 
bekostigd. Pas als er achteraf in totaliteit een overschrijding van het budget plaatsvindt, zijn we genoodzaakt uit 
de bestemmingsreserve te onttrekken. Hiertoe kan alleen de raad achteraf besluiten.

 Bij dreigende overschrijding wordt dit gemeld aan de raad met eventueel de opmerking dat dit komt door het 
toepassen van de hardheidclausule.

 In deel A, B en C wordt nader ingegaan op de fi nanciële kaders en risico’s per transitie.

3.1.2 Klachtenregeling, bezwaar en beroep
 De transitie van het sociaal domein kan leiden tot een (forse) toename van klachten en bezwaarschriften door 

onder andere verandering van wetgeving, verandering van coördinerende partij, van uitvoerder, van benadering, 
van werkprocessen, alsmede budgetverlagingen. Het gevoel dat men rechten heeft opgebouwd en dat deze 
worden aangetast kan ook leiden tot een toename van klachten en bezwaarschriften.

 In de Algemene wet bestuursrecht is in hoofdstuk 9 de klachtregeling opgenomen, onderverdeeld in intern 
klachtrecht (klachtbehandeling door de gemeente zelf ) en het extern klachtrecht (klachtbehandeling door een 
ombudsman). Het externe klachtrecht regelt het recht op en de procedure voor een behandeling van klachten 
over de wijze waarop de gemeente een klacht heeft afgehandeld. Klachten over gedragingen van de gemeente 
dienen immers in eerste instantie bij de gemeente zelf ingediend te worden. Een onafhankelijke instantie 
(ombudsman) behandelt klachten over de klachtafhandeling door de gemeente. 

 Nationale ombudsman
 De ombudsman is de Nationale ombudsman óf een ombudsman ingesteld krachtens de Gemeentewet of de 

Wet gemeenschappelijke regelingen13. Dronten heeft geen eigen ombudsman ingesteld, zodat de Nationale 
ombudsman de bevoegde onafhankelijke instantie is. De gemeente betaalt de Nationale ombudsman jaarlijks 
een vast bedrag voor zijn diensten.

 Voor de transities in het sociaal domein zien we geen aanleiding een eigen ombudsman in te stellen, omdat het 
gros van de klachten door de zorgaanbieders en de gemeente zelf zullen worden behandeld (zie hieronder). De 
verwachting is dat de huidige regeling voldoet.

 Naast de Nationale ombudsman kennen we vanaf 1 april 2011 ook de Kinderombudsman. De Kinderombudsman 
ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd.

 Tevens kan bij de Kinderombudsman een signaal worden afgegeven. Een signaal betreft een (mogelijke) 
schending van kinderrechten op structurele basis of voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld als iemand van oordeel 
is dat een wet of regel strijdig is met de kinderrechten; of dat een organisatie in zijn werkwijze geen rekening 
houdt met de belangen van kinderen. Als de Kinderombudsman over een onderwerp veel signalen ontvangt, dan 
kan dit reden zijn om een onderzoek te openen.

 De diensten van de Kinderombudsman maken deel uit van het pakket aan diensten van de Nationale 
ombudsman dat de gemeente Dronten jaarlijks afneemt.

 Omgaan met klachten
 Een klacht is meestal gericht tegen feitelijke gedragingen. Voorbeelden hiervan zijn: het niet op tijd beantwoorden 

van een brief of aanvraag, onheuse bejegening, het geven van onjuiste, onbegrijpelijke of ontbrekende informatie, 
geweldgebruik door de overheid, administratieve onzorgvuldigheid, of het niet nakomen van toezeggingen. 

 De zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de tegen hun gerichte klachten over kwaliteit of kwantiteit. 
Uiteraard kunnen er ook klachten terecht komen bij de gemeente. De gemeente gaat al sinds jaar en dag om 
met klachten. Er is al veel expertise binnen het gemeentehuis. Deze zal op onderdelen worden aangevuld met 
inhoudelijke expertise op het gebied van de nieuwe taken. 

13   Op grond van de Gemeentewet kan een gemeente er toe besluiten in de gemeente een ombudsman in te stellen, maar is daartoe niet verplicht.  

 Indien een gemeente geen eigen ombudsman heeft ingesteld, is de Nationale ombudsman op grond van de Wet Nationale ombudsman (WNo)   

 bevoegd.
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 Het is lastig in te schatten of de klachten voor de gemeente zullen stijgen of wellicht met de invoering van een 
nieuwe werkwijze (op termijn) zullen dalen. We hebben hierbij ook gekeken naar de expertise en ervaring van de 
provincie en Bureau Jeugdzorg. Dit biedt echter weinig houvast gezien het feit dat we momenteel midden in een 
stelselwijziging zitten (nieuwe werkwijze, ander aanbod, grote bezuinigingen). Binnen de interne organisatie gaan 
we het aantal klachten monitoren, zodat we hierover een onderbouwd beeld krijgen. 

 Alles overziend kiezen we er dus voor om aan te sluiten bij de bestaande, lokale klachtenregeling als het gaat 
om klachten over (medewerkers van) de gemeente zelf of professionals/ begeleiders die handelen in opdracht 
van de gemeente. Voor de jeugdhulp en de Wmo waar in de uitvoering veel externe partijen (zorgaanbieders) 
bij betrokken zijn, is ons uitgangspunt dat klachten bij de bron worden behandeld. Dus als er een klacht bij de 
gemeente binnenkomt, vragen we eerst of de klacht al besproken is met de betreff ende (zorg)aanbieder. Als de 
klacht is besproken maar (nog) niet opgelost is, passen we ‘hoor en wederhoor’ toe en/ of waar nodig een vorm 
van mediation. In de resultaatovereenkomsten die met de aanbieders worden afgesloten maken we afspraken 
over de registratie en afhandeling van klachten. Alle aanbieders hebben een eigen klachtenprocedure aan de 
hand waarvan zij rapporteren aan de gemeente.

 Ten aanzien van de Participatiewet verandert er ten opzichte van de huidige gang van zaken bij de Wwb weinig 
tot niets. De gemeente blijft naar verwachting de Participatiewet grotendeels zelf uitvoeren. Bij de uitvoering van 
de Participatiewet speelt handhaving een rol. Naast het behandelen van aanvragen (bijzondere) bijstand in het 
kader van de BUIG (zie deel C), worden vooral trajectafspraken gemaakt met burgers. De gemeente investeert tijd 
en middelen in klanten en daar wordende nodige prestaties voor terugverwacht. De relatie gemeente – inwoner 
heeft een ander karakter, één waarbij de inwoner ook diverse verplichtingen kent. Vanuit deze relatie en ook 
vanuit de wet, heeft de gemeente bovendien een handhavende rol. Mogelijk leiden de diverse verplichtingen, 
controlebezoeken, op te leggen sancties en soms ook geconstateerde fraude, (eerder) tot klachten. Deze klachten 
kunnen (gedeeltelijk) in de beschreven context geplaatst worden.

 Bij de gemeente, maar ook bij partners, is het raadzaam om samen op te trekken om zo vroeg mogelijk klachten 
af te vangen en om te buigen in een goed gesprek. Tijdens dit gesprek maken we haalbare en gedragen 
afspraken over het plan van aanpak en de acties die daarop volgen. Bij de inrichting van de nieuwe toegang 
en werkwijze (zie paragraaf 3.2) zullen we het omgaan met klachten van het begin af aan integraal meenemen. 
Hoe klachten worden afgehandeld beschrijven we in een heldere route. Daarbij spelen de communicatie over 
de veranderingen en de vaardigheden en competenties van de begeleiders (Wmo-consulenten, gezinscoach, 
etc.) een belangrijke rol. Een heldere communicatie en betere gespreksvaardigheden in de eerste lijn leiden in het 
algemeen tot een vermindering van het aantal klachten (ook bij klachten gaat het vaak om de vraag achter de 
vraag). Het is dan ook noodzakelijk hierin te investeren bij de implementatie van de nieuwe werkwijze. Daarnaast 
spelen cliëntondersteuning (zie deel A Wmo 2015) en een onafhankelijke vertrouwenspersoon (zie deel B 
Jeugdwet) een belangrijke rol in het voorkomen van juridische procedures.

 Bezwaar en beroep
 Indien een belanghebbende het niet eens is met een besluit inzake de Wmo of de Wwb kan hij een 

bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift wordt ter advisering voorgelegd aan de kamer sociale zaken van 
de commissie bezwaarschriften. De commissie houdt een hoorzitting waarin beide partijen gehoord worden. 
Vervolgens wordt een advies uitgebracht aan het college en beslist het college op het bezwaarschrift. Zij kan 
daarbij gemotiveerd afwijken van het advies.

 Indien de bezwaarmaker het niet eens is met de beslissing op bezwaar dan kan hij in beroep bij de Rechtbank 
(Wmo) of de Centrale Raad van Beroep (Wwb). De betreff ende instelling beslist op het beroepschrift.

 In lijn met bovenstaande willen we bezwaar en beroep, voortkomend uit besluiten gebaseerd op de nieuwe 
Wmo en de Jeugdwet, onder brengen bij de Kamer sociale zaken. Hierover zijn we met elkaar in gesprek. In 
principe staan de leden van deze kamer hier positief in. Wel gaan we zorgen voor relevante expertise (met name 
voor de Jeugdwet en de nieuwe taken in de Wmo) binnen de kamer. Eventuele verdere uitwerking en afspraken 
worden gemaakt op basis van het plan van aanpak interne bedrijfsvoering.

3.2 Toegang en werkwijze sociaal domein: een nieuwe aanpak
 Door de transities krijgt de gemeente Dronten er per 1 januari 2015 veel taken bij. Deze uitbreiding van taken 

maakt het noodzakelijk om keuzes te maken over de toegang en werkwijze in het sociaal domein. 



|  Transitie Sociaal Domein16

 In het voorjaar van 2014 is daarom uitvoerig gesproken met een representatieve vertegenwoordiging van 
maatschappelijke organisaties. In gezamenlijkheid en per transitie zijn mogelijkheden nader verkend en is de 
aanpak en (juridische) borging in de gemeentelijke organisatie op diverse niveaus aan de orde geweest. De 
ervaring en advisering van de transitiebureaus WMO, Jeugd en VNG zijn betrokken. Tot slot is gesproken met 
inwoners en vertegenwoordigers van cliënten en het OBD.

 Er is gekozen voor een aanpak waarbij niet alles vooraf wordt dichtgetimmerd. Er is praktijkervaring nodig om 
samen met betrokken professionals de Toegang en Werkwijze in Dronten verder te ontwikkelen. Daarbij zijn de 
resterende maanden van 2014 relevant om klaar te zijn per 1 januari 2015. Het jaar 2015 zal worden benut voor 
nadere verfi jning. Beleidsmatig vormen de per transitie vastgestelde visiedocumenten een belangrijk fundament. 

 Voor het ontwikkelen van de aanpak is inmiddels een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker wordt belast 
met het concretiseren van de aanpak in samenspraak met in- en externe partijen. 

 Hieronder schetsen we in het kort de nieuwe basisaanpak voor 201514. Het uitgangspunt hierbij is dichtbij 
inwoners werken in wijken en dorpen. De inwoner kiest de meest logische toegang. 

 - Logica vanuit oriëntatie inwoners leidt tot een eerste indeling in vijf gebieden van ongeveer dezelfde   
 omvang: Dronten Midden, Dronten West, Dronten Zuid, Swifterbant en Biddinghuizen. In elk gebied zijn   
 voorzieningen als gezondheidscentra, scholeneilanden en winkelcentra aanwezig die leiden tot een

  natuurlijke oriëntatie op deze eigen omgeving. Gelijktijdig is in elk gebied sprake van samenwerkingsrelaties 
  en zijn netwerkpartners beschikbaar. De verdeling van het buitengebied en bedrijventerreinen wordt nader  

 bezien. 

 - Elke wijk/ elk dorp kent een zogenaamde ‘ronde tafel’ waaraan (afhankelijk van vraagstuk) een vaste kern   
 en fl exibele tweede schil van professionals elkaar ontmoeten en samenwerken. Het accent ligt daarbij op een
 goede analyse en het samenhangend uitvoeren. Elke partij die werkzaam is in de wijk/ dorp kan initiatief   
 nemen voor een ronde tafel. De in elke wijk werkzame professionele ‘begeleider’15 heeft daarbij de regie. Voor 
 de nieuwe transitietaken worden op basis van de beoogde aanpak nieuwe afspraken gemaakt. Deze   
 afspraken worden bestuurlijk contractueel vastgelegd. In de resultaatovereenkomsten die momenteel in het  
 kader van bestuurlijk aanbesteden in voorbereiding zijn, wordt hiermee reeds rekening gehouden. 

 - Per wijk/dorp kunnen er verschillen zijn wat betreft inhoudelijke accenten, samenstelling of ontwikkelings-
  tempo (b.v. populatie ouderen en jongeren).We beschikken over een redelijk accuraat profi el per gebied,   

 maar gaan ook investeren om de beschikbare gegevens te ordenen en op een goede wijze te ontsluiten met  
 in achtneming van de privacybescherming.

 - Per gebied werken de professionele begeleiders integraal samen. Op basis van een eerste, globale   
 berekening komen we uit op circa 20 professionals. We onderscheiden voorlopig nog 2 typen begeleiders;  
 vanuit de Jeugdwet en vanuit de WMO gecombineerd met de Participatiewet. Dit laatste betekent dat er  
 in elk gebied iemand is die deskundig is op het gebied van inkomensproblematiek en die direct kan   
 schakelen met de uitvoering van de afdeling sociale zaken. Op die manier kunnen signalen sneller worden  
 vertaald naar adequate ondersteuning.

 - Er wordt een accurate en dynamische sociale kaart ontwikkeld. Professionals kennen het woongebied en
 hebben een goed overzicht van alle algemene voorzieningen en maatwerk (integraal en breed over het
 gehele sociale domein). Hiertoe wordt binnen het Drontens model een accurate en dynamische sociale kaart
 ontwikkeld. Deze sociale kaart is ook voor inwoners toegankelijk.

 - Bij transitie overstijgende multi problematiek kan waar nodig verwezen worden naar één interventieteam.   
 Dit team wordt ingezet voor de gehele gemeente. Naar dit team kan snel worden opgeschaald. Er zijn heldere

  afspraken over mandaat en doorzettingsmacht. Ook de relatie met het (24/7) beschikbare regionale crisisteam  
 bij het AMHK is geregeld.

14 Zie uitwerkingsnotitie Toegang en Werkwijze Sociaal Domein, vastgesteld door college op 24 juni 2014
15 (professionele) ‘Begeleider’ is de voorlopige werktitel voor deze nieuwe spilfunctie binnen het model voor Toegang en Werkwijze. Begeleiders   

 kunnen in dienst zijn van de Gemeente, maar ook geleverd worden door externe partners. In alle gevallen werkt deze functionaris in opdracht van de 

 gemeente.
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 In de tweede helft van 2014 starten we met het inrichten van de integrale toegang en nieuwe werkwijze. De 
gemeente heeft hiervoor een ‘kwartiermakersteam’ ingericht. Dit team heeft 3 prioriteiten: 

 1. Werven en selecteren van de begeleiders en concretiseren en implementeren nieuwe werkwijze. De functie 
 van begeleider vormt de basis van de nieuwe aanpak en werkwijze; dit is per 1 januari 2015 ingeregeld. Op 
 deze basis wordt de samenwerking met andere betrokken partijen geleidelijk aan uitgebouwd;

 2. Het inrichten van een interventieteam;
 3. Het in gang zetten van pilots en ‘oefenen’ met simulaties. 

 Het primaire proces bestaat uit 5 processtappen (zie bijlage 1 Transitie Sociaal Domein voor bijbehorende 
afbeelding).

 Stap 1 Vragen en signalen 
 Enkelvoudige en meervoudige vragen (circa 85% van de vragen) worden door gemeente en/of een 

netwerkpartner (vanuit b.v. het onderwijs of welzijnswerk) zelfstandig afgehandeld als dit binnen de expertise/het 
mandaat valt én geen beschikking voor ondersteuning, maatwerk of hulp nodig is. Anders volgt doorgeleiding 
naar de begeleider in wijk/dorp. Verantwoording wordt afgelegd aan de eigen organisatie.

 Stap 2 Vraagverkenning (het keukentafelgesprek) 
 Enkelvoudige en meervoudige vragen worden door de begeleider in wijk/dorp zelfstandig afgehandeld als dit 

binnen de expertise/het mandaat valt (circa 85% van de vragen). Procesregie wordt gevoerd, en waar nodig 
integraal georganiseerd.

 Stap 3 Opstellen plan van aanpak 
 Meervoudige vragen die elkaar beïnvloeden worden integraal opgepakt (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur). Hiervoor 

wordt op initiatief van betrokken professionals een ronde tafel georganiseerd. De begeleider heeft de procesregie 
en haalt de benodigde expertise aan tafel. Deze expertise wordt geleverd op basis van bestuurlijke afspraken 
(resultaatovereenkomsten bestuurlijk aanbesteden). In het plan van aanpak wordt de inhoudelijke casusregisseur 
benoemd (circa 10% van de vragen). De afspraken uit het plan van aanpak worden zo eenvoudig mogelijk 
vastgelegd. Het plan fungeert, waar nodig en mogelijk, als aanvraag voor het afgeven van een beschikking. Voor 
de P-wet bekijken we op welke wijze we hierop kunnen aansluiten.

 Multiproblematiek wordt waar nodig opgeschaald naar het interventieteam. Zodra dit mogelijk is, wordt 
afgeschaald. De begeleider in wijk / dorp voert procesregie (circa 4% van de plannen van aanpak). 

 Crisis wordt opgeschaald naar de regionale crisisdienst/AMHK16 en zo snel mogelijk weer afgeschaald naar het 
interventieteam dan wel de begeleider in de wijk waar betrokkenen wonen (circa 1% van de vragen). 

 Stap 4 Uitvoering van het plan van aanpak 
 In stap vier is er ruimte voor uitvoering van het plan van aanpak. Conform gemaakte afspraken in het plan van 

aanpak en de afgegeven beschikking wordt dit door professionals uitgevoerd. De begeleider vanuit de wijk / dorp 
blijft altijd op afstand op hoofdlijnen betrokken bij het proces. 

 Stap 5 Monitoring en evaluatie 
 Gedurende het gehele werkproces vindt er monitoring in relatie tot de gemaakte afspraken plaats. 
 Hiervoor is een dashboard in ontwikkeling. Hieronder staat een voorbeeld van een ingevuld dashboard. Dit 

dashboard monitort vooral de verrichtingen en resultaten van de begeleiders. Dus de toegang tot voorzieningen 
en de dossiervorming rond meervoudige problematiek.

16 Advies en Meldpunt Huislijk Geweld en Kindermishandeling.
17 Bij verwijzingen naar 0e, 1e of 2e lijn worden alleen klanten geteld, die een keukentafelgesprek hebben gehad.
18 Registratie o.b.v. door Wegwijzer aangemaakte (of vastgestelde) plannen. Alternatieve kpi: klanten met meer dan 5 voorzieningen    

 (multiproblematiek), vergelijk de Stapelingsmonitor op www.waarstaatjegemeente.nl.

  Klanten
  Keukentafelgesprekken
  Verwijzing 0e lijn17 

 Verwijzing 1e lijn
  Verwijzing 2e lijn
  Klanten onder regie wegwijzer18

  Financieel (budgetresultaat)
  Personeel (uren)
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 Omdat we, over alle drie transities heen, integraal met één plan van aanpak werken en met één en dezelfde 
werkwijze, wordt het voor de inwoners overzichtelijker. Ook voorkomt deze integrale benadering dat mensen, 
gezinnen voortdurend van hand tot hand gaan. Het plan van aanpak is ‘levensloopgericht’. Als bijvoorbeeld een 
jongere van bijna 17 jaar langdurige ondersteuning of hulp nodig heeft, dan zorgt de begeleider in het plan 
van aanpak dat er aansluiting plaatsvindt tussen het aanbod van de Jeugdhulp en de mogelijkheden vanuit de 
Wmo, c.q. vereisten vanuit de Participatiewet op het moment dat de jongere 18 jaar wordt. Dezelfde professionele 
begeleider houdt vinger aan de pols en blijft het proces volgen.

 Binnen de beschreven procesaanpak onderscheiden we twee vormen van regie: 

 Procesregie (van stap 1 tot en met 5):
 - Bewaking integraliteit en correct en juridisch goed verankerd doorlopen van het proces.
 - Nakomen van afspraken uit plan van aanpak en sturen op eigen kracht (in de hand houden van aanbod 
  versus gebruik).

 Casusregie (stap 3 en 4, inhoudelijke regiefunctie): 
 - Werkt het plan van aanpak (mede) uit en pakt de uitvoering op.
 - Houdt vinger aan de pols (monitoring); is er voldoende vooruitgang bij de inwoner, worden de doelen 
  gehaald of is bijstelling van het plan van aanpak nodig. 

 De grote fi nanciële druk vraagt om een effi  ciënte structuur, zodat er zoveel mogelijk geld beschikbaar blijft voor 
de directe zorgverlening. Nieuwe (overleg)structuren zullen we op dit aspect kritisch tegen het licht houden.

3.3 Regionale samenwerking
 In 2012 hebben de bestuurders van de 6 Flevolandse gemeenten het Bestuurlijk Overleg Transitie Sociaal 

Domein (BOTSD) ingesteld met daaronder een aantal ambtelijke werkgroepen die samen met de betrokken 
maatschappelijke partners de regionale samenwerking op dit gebied voorbereiden. Met name voor de nieuwe 
Jeugdwet zijn belangrijke stappen gezet en hebben alle colleges en raden inmiddels een Regionaal Transitie Plan 
voor de jeugdhulp vastgesteld.

 In de voorbereidende fase is de samenwerking op een pragmatische wijze vorm gegeven op basis van afspraken 
die vastgelegd zijn in een convenant en vervolgens uitgewerkt in diverse werkplannen en beleidsdocumenten. 
Het leidende principe bij de samenwerking is: lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig. 

 In de discussie afgelopen jaar over bestuurlijke opschaling (‘noordfl ankprovincie’) en congruente, regionale samen-
werking heeft de gemeente Dronten aangegeven de samenwerking voor de transities Jeugdhulp en Awbz in Flevoland 
vorm te willen geven. Als het gaat om samenwerking op het gebied van de Participatiewet en arbeidsmarktregio’s 
oriënteert Dronten zich, naast de regio Flevoland, ook op de (economische) regio Zwolle. We hebben een onderzoek bij 
Windesheim uitgezet om in kaart te brengen waar voor onze doelgroep de beste kansen liggen.

 Waar het gaat om de Participatiewet, arbeidsmarktregio’s en economische oriëntering heeft het BOTSD 
geconstateerd dat de arbeidsmarktregio Flevoland niet congruent loopt met de diverse economische regio’s. 
Almere en Lelystad richten zich ook op de Metropool Regio Amsterdam (MRA); Zeewolde richt zich op de 
Veluwe; Noordoostpolder, naast Flevoland, op Friesland en Overijssel, en Dronten, naast Flevoland, ook op de 
economische regio Zwolle en in het verlengde daarvan de arbeidsmarktregio IJssel-Vechtstreek. Dit fenomeen 
speelt overigens niet alleen in Flevoland, maar is een breed landelijk verschijnsel. Uiteindelijke hebben 5 van 
de Flevolandse gemeenten gekozen om voor de arbeidsmarktregio zich te houden aan de bestaande indeling; 
Dronten heeft nog geen defi nitieve keuze gemaakt.

19 Doorlooptijd van keukentafelgesprek t/m vaststelling plan (of doen van een aanbod).
20 Alleen voor klanten onder regie Begeleider. Registratie op vergelijkbare wijze als bij Participatieladder.

  Interne processen
  Doorlooptijd vaststelling plan19

  Kwaliteit
  Klanttevredenheid keukentafelgesprek
  % Stijging zelfredzaamheidsmatrix20 

 Ziekteverzuim
  Opleiding personeel
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 Dit betekent dat we ook regionaal zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande samenwerkingsrelaties op basis 
van de door het rijk vastgestelde/ aangewezen regionale structuren:

 1 Voor de participatiewet geldt op basis van de SUWI21 de arbeidsmarktregio Flevoland (nu werkplein Lelystad,  
 vanaf 2015 werkplein Almere)

 2 Voor de centrumgemeenteregio’s onder de Wmo is Almere centrumgemeente voor de regio Flevoland

 De samenwerking t.a.v. de arbeidsmarktregio wordt verder uitgewerkt in deel C: Participatiewet. Hieronder gaan 
we in op de samenwerking in Flevoland voor de transities Jeugdwet en Wmo.

3.3.1 Centrumregeling
 De pragmatische werkwijze op basis van het leidende principe ‘lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig’ heeft 

in de voorbereidende fase goed gewerkt. Inmiddels weten we uit de (concept) wetsteksten Jeugd en Wmo dat 
gemeenten op een aantal thema’s verplicht worden (verdergaand) samen te werken. Bij een aantal thema’s wordt 
de samenwerkingsvorm bij wet toegewezen, bij andere thema’s zijn gemeenten vrij om een samenwerkingsvorm 
te kiezen. Daarbij gaat de voorkeur van het rijk uit naar samenwerkingsvormen gebaseerd op de Wgr.

 In Flevoland is gekozen om aan te sluiten bij de bestaande centrumgemeenteconstructie onder de huidige 
Wmo. Het gaat daarbij om de zogenaamde vangnettaken (prestatievelden 7, 8 en 9): maatschappelijke opvang, 
vrouwenopvang, openbare geestelijke gezondheidszorg (oGGZ) en de verslavingszorg. Voor deze voorzieningen 
vervult Almere de centrumgemeentefunctie. Hetzelfde geldt voor de steunpunten huiselijk geweld.

 Onder de nieuwe ‘Wmo 2015’ wordt de centrumgemeenteconstructie voor de periode 2015 – 2017 gehandhaafd 
en uitgebreid met 2 nieuwe taken: beschermd wonen/ langdurige GGZ begeleiding en de inloopfunctie oGGZ. 
De centrumgemeente krijgt de regie voor de plaatsing/ opvang van cliënten en krijgt hiervoor een aanvullend 
budget. Door de verantwoordelijkheid voor deze twee taken regionaal bij de centrumgemeente te beleggen 
beoogt de wetgever een integrale benadering rond opvang.

 Gelet op de te verwachten schaalvoordelen van regionale samenwerking en de verdere verplichting van het rijk 
tot samenwerking binnen het sociaal domein (Jeugd en Wmo) is besloten om de bestaande samenwerking te 
formaliseren in de vorm van een centrumregeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
Deze beslissing is gebaseerd op de volgende criteria:

 - Zoveel mogelijk aansluiten bij één van de huidige samenwerkingsvormen; 
 - Geen nieuwe (zware) overleg-, organisatie- of bestuursvormen optuigen;
 - Zeggenschap van individuele gemeenten blijft zoveel mogelijk gewaarborgd;
 - Effi  ciency in organisatievorm, kosten, personele/ bestuurlijke inzet (zo licht mogelijk).

 Een centrumregeling is de meest lichte, geformaliseerde, samenwerkingsvorm die mogelijk is voor overheden. 
Bij een centrumregeling wordt geen nieuwe organisatie met rechtspersoonlijkheid in het leven geroepen. Ook 
kent een centrumregeling geen formeel besluitvormend orgaan zoals een algemeen of dagelijks bestuur of een 
bestuurscommissie. Bij een centrumregeling kan worden bepaald dat de daarin beschreven bevoegdheden van 
de deelnemende gemeenten voortaan in mandaat worden uitgeoefend door de bestuursorganen of ambtenaren 
van de centrumgemeente. De basis voor deze vorm van samenwerking wordt gelegd in de tekst van de 
centrumregeling. Per regiogemeente kunnen er vervolgens in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) nadere 
afspraken gemaakt worden. De kaders voor de verschillende DVO’s met de afzonderlijke regiogemeenten worden 
vastgelegd in een dienstverleningshandvest. 

21 SUWI staat voor wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen.

Voor iedereen Afwijkingen mogelijk

Steeds groter detailniveau. Steeds lichter wijzigingsproces.
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 Voor het vaststellen of wijzigen van de centrumregeling is toestemming van alle raden22 en besluitvorming in 
colleges vereist. Het wijzigen van het dienstverleningshandvest vereist besluitvorming in de deelnemende 
colleges23. Het wijzigen van een DVO is een zaak tussen betreff ende regiogemeente en de centrumgemeente.

 In de centrumregeling wordt opgenomen dat de samenwerking zich in ieder geval richt op:

 1. Wettelijk verplichte samenwerking op grond van de Wmo 2015
 2. (ondersteuning van) Inkoop Jeugdhulp, waaronder residentiële zorg, pleegzorg, gesloten jeugdzorg 
  (jeugdzorg plus), jeugdreclasserings- en beschermingsmaatregelen, zeer gespecialiseerde dagbehandeling,  

 jeugd-GGZ (specialistische GGZ) en Jeugd VB (dagbehandeling en residentiële zorg)
 3. AMHK/ regionale crisisdiensten

 Op dit moment wordt de centrumregeling uitgewerkt en na de zomer voorgelegd aan de zes colleges en raden. 
Na de zomer worden ook het dienstverleningshandvest en de DVO’s opgesteld en vastgesteld door de colleges. 
Parallel hieraan worden de afspraken gemaakt over de gezamenlijk inkoop regionale Jeugdhulp en de nieuwe 
wettelijke verplichte taken onder de Wmo.

3.3.2 Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK)
 Het Steunpunt Huiselijk Geweld is onderdeel van de huidige Wmo en wordt uitgevoerd onder de verantwoor-

delijkheid van de centrumgemeente Almere. Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling hangt nu onder de 
wet op de Jeugdzorg en wordt uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg. Het nieuwe AMHK wordt verankerd in de 
nieuwe Wmo 2015 en de fi nanciële middelen voor huiselijk geweld blijven in de periode 2015 – 2017 lopen via 
de centrumgemeente, gekoppeld aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. De middelen voor bestrijding 
kindermishandeling lopen vanaf 2015 via de Jeugdwet naar de afzonderlijke gemeenten.

 In de concept Wmo 2015 en de nieuwe Jeugdwet is de verplichting opgenomen het AMHK op bovenlokaal 
niveau vorm te geven en uit te voeren24. Hierbij ligt ook een koppeling met de samenwerking tussen regionale 
crisisdiensten en zo mogelijk de vormgeving van een regionaal crisiscentrum (taken front offi  ce). Aan de 
samenvoeging ligt de inhoudelijke visie ten grondslag dat er meer samenhang moet komen tussen de aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling, omdat beide een vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn. 
Eén systeemgerichte benadering voor alle slachtoff ers leidt tot meer eff ectiviteit en effi  ciency, zonder dat de 
specifi eke expertise die nodig is voor de afzonderlijke doelgroepen verloren gaat. In het Regionaal Beleidsplan 
Jeugdhulp Flevoland 2014 – 2017 wordt nader ingegaan op de inhoudelijke vormgeving en de uitgangspunten 
die daarbij van belang zijn.

 Het is belangrijk dat de in paragraaf 3.2 beschreven lokale werkwijze en invulling van het interventieteam 
naadloos aansluit op de werkwijze van het AMHK/ regionale crisisdiensten. Bij een crisissituatie treedt namelijk 
een regionale aanpak in werking. Op dit moment is de centrumgemeente Almere samen met de Blijf Groep 
Flevoland en in samenspraak met de Flevolandse gemeenten voorbereidingen aan het treff en voor het inrichten 
van het AMHK en de afstemming tussen de regionale crisisdiensten.

3.4 Ontwikkelagenda sociaal domein 2015-2018
 In de delen A, B en C wordt beschreven wat er per transitie gereed is begin 2015. In deze paragraaf werken we uit 

welke thema’s in het kielzog van de transities in de jaren daarna worden opgepakt om de transformatie van het 
sociaal domein verder gestalte te geven. De transitie (of decentralisatie) van de nieuwe taken richt zich op de korte 
termijn, de transformatie (of stelselwijziging) richt zich op de middellange en lange termijn. Het gaat daarbij om de 
benodigde veranderingen en cultuuromslag over een langere periode (verder) vorm te geven en te verankeren. 

 We geven hier een eerste aanzet van een in onze ogen dynamische agenda die ongetwijfeld werkende weg 
wordt aangepast en aangevuld. De gezamenlijke opgave is vernieuwing, integrale aanpak en kruisbestuiving te 
bewerkstelligen in het hele sociale domein. Te beginnen bij de drie transities en vervolgens uit te breiden naar 
andere terreinen.

22 Artikel 1 Wgr: De toestemming van de raad kan slechts onthouden worden wegens strijd met recht of het algemeen belang.
23 Voorstel: instemming vier deelnemers vereist
24 In artikel 12a van de Wmo wordt benoemd dat artikel 2.7 van de Jeugdwet op het AMHK van toepassing is. Artikel 2.7 gaat over bovenlokale   

 samenwerking om een doelmatige en doeltreff ende uitvoering van de wet mogelijk te maken.



|  Transitie Sociaal Domein21

 Ontwikkelagenda sociaal domein
 In de zomer zijn we al gestart te bekijken op welke wijze de uitvoering van de Participatiewet kan koppelen aan 

de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet (Passend Onderwijs). Dit betreft bijvoorbeeld de verbindingen 
op het gebied van:

 - De functie begeleiding uit de Wmo en de voorziening Beschut werken: de doelgroep voor arbeidsmatige
 dagbesteding vanuit de Wmo en de voorziening Beschut werken komen dichter bij elkaar. De indicatie-
 eisen voor de nieuwe voorziening Beschut werken na 1 januari 2015 zijn zwaarder dan de eisen die voor (een 
 gedeelte van) de huidige Wsw-populatie geldt. Daarnaast is de voorziening Beschut werken beperkt 
 beschikbaar. Pas wanneer de instrumenten loonkostensubsidie, het bieden van een no-risk polis en 
 aanpassing van de werkplek niet leiden tot arbeidsparticipatie, bestaat de mogelijkheid de voorziening 
 Beschut werken aan te bieden. Daardoor schatten wij in dat een deel van deze groep op het grensvlak van de 
 Participatiewet en Wmo 2015 in arbeidsmatige dagbesteding terecht zal komen.

 - De Jeugdwet/ Passend Onderwijs in relatie tot de doelgroep jongeren Particpatiewet: in het kader van
 uitstroom van jongeren vanuit het speciaal onderwijs de praktijkschool schatten wij in dat een deel van deze 
 schoolverlaters  op enig moment een beroep zal gaan doen op de Participatiewet. Dit omdat er geen betaald 
 werk voor een  deel van deze groep jongeren beschikbaar is. Op tijd de relatie leggen met Sociale Zaken is 
 dan van belang  om de kans op (begeleid) werk zo groot mogelijk te maken.

 Samenhang en dwarsverbanden decentralisaties

 Zo zijn er meer mogelijkheden om slim zaken te combineren. Verdere integratie en samenwerking tussen de drie 
transities zal daarom de komende periode verder onderzocht worden.

 Andere thema’s voor de ontwikkelagenda zijn:
 • Vrijwilligerswerk en Familiezorg: Een notitie wordt eind 2014/ begin 2015 aan het bestuur voorgelegd;
 •  ‘Het voorveld’: Welzijnsvoorzieningen zijn van groot belang als het gaat om preventie; hier kan nog de 

 nodige winst geboekt worden. Bijvoorbeeld als het gaat om uitbreiding van de scootmobiel pool en was 
 service. Daarnaast is de verwachting dat het bestuurlijk aanbesteden van welzijnsvoorzieningen een betere 
 kwaliteit en gevarieerder aanbod aan welzijnsvoorzieningen oplevert. Dit gaan we in 2015 oppakken;

 • Integratie van andere (beleids)thema’s, zoals bijvoorbeeld gezondheidsbeleid, wonen & zorg, minima 
 en armoedebeleid, sportbeleid (m.n. buurtsportcoaches), voor en vroegschoolse educatie, jeugdbeleid en 
 dagbesteding (CKV, BSO, etc.);

 • Doorontwikkeling Toegang en Werkwijze: In 2015 en 2016 wordt de nieuwe aanpak verder ontwikkeld en 
 verfi jnd, te beginnen met verdere samenwerking op het gebied van veiligheid, (fysiek) wijk en buurtbeheer 
 en uitbreiden met initiatieven in het ‘voorveld’;

Participatiewet

Jeugdhulp
(Passend 
Onderwijs)

Wmo 2015
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 • Inspelen op inwoner initiatieven: In een vitale samenleving is de inwoner niet alleen een consument of 
 ‘passieve’ afnemer van Kunst, Cultuur, Sport en Welzijn, maar zijn inwoners ook actieve deelnemers aan het 
 creatieve proces om Kunst, Cultuur, Sport en Welzijn in Dronten vorm en inhoud te geven. Een ontwikkeling is 
 ook dat (een groep van) inwoners zelf de benodigde zorg organiseren en inkopen (right to challenge). De rol 
 van Dorpsbelangen, inspraak vanuit de wijk zijn eveneens aandachtspunten die hierbij een rol spelen;

 • Versterken eigen kracht inwoners: Via ons communicatieplan zijn we gestart met inspirerende voorbeelden te 
 verzamelen en te communiceren (www.wijsamen.nl). Meer activiteiten op dit vlak zijn nodig;

 • Effi  ciënte inkoop en organisatie van vervoer: leerlingenvervoer in combinatie met vervoer Wmo en 
 Jeugdwet/ Passend Onderwijs;

 • Monitoring: Verder ontwikkelen en professionaliseren van de dashboards;
 • Klanttevredenheid en eff ectmeting: Naast cijfermatige ‘outputgegevens’ willen we ook inzicht krijgen in de 

 eff ecten (het verhaal achter de cijfers). Methodieken die zich hiervoor lenen zijn o.a.: Storytelling, 
 Verhalenmonitor en Grootschalig Luisteren.
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1   Voor welke uitdagingen staan we?

 Per 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. Deze nieuwe 
wet vervangt de huidige Wmo die op 1 januari 2007 is ingevoerd en onder andere de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten (WVG) verving. De huidige Wmo geeft ons als gemeente de opdracht om de sociale samenhang 
te versterken en inwoners te ondersteunen indien zij (tijdelijk) niet meer volledig kunnen participeren in de 
samenleving. Om deze opdracht goed en betaalbaar uit te voeren, regelen wij een samenhangend pakket aan 
ondersteuningsmogelijkheden waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de eigen kracht van inwoners en 
hun omgeving. De inhoudelijke kaders hiervan zijn eerder vastgelegd in het ‘Beleidsplan Wmo 2012 t/m 2015’.

 Per 1 januari 2015 worden door de rijksoverheid verschillende taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) overgeheveld naar de nieuwe Wmo 2015. Het gaat hierbij om: individuele begeleiding, dagbesteding, 
kortdurend verblijf en vervoer (van en naar de dagbesteding en het kortdurend verblijf ). Daarnaast wordt een 
klein deel van de persoonlijke verzorging naar de Wmo 2015 gedecentraliseerd, te weten dat gedeelte waarbij 
inwoners worden begeleid zichzelf zelfstandig te verzorgen. 

 Vrijwel alle huidige Wmo-taken passen binnen de nieuwe wet Wmo 2015, met uitzondering van de ‘op preventie 
gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met 
opvoeden’. Die taak gaat vanaf 2015 over in de Jeugdwet. In verband met de nieuwe wetgeving en de transitie 
van AWBZ-taken, verplicht het rijk ons om een nieuw beleidsplan op te stellen. Uiteraard ligt dit in lijn met het 
huidige beleidsplan, het ‘Uitvoeringsplan Wmo 2014: ‘goed voorbereid op weg’ en de Visie ‘Samen een eigentijdse 
aanpak voor Dronten ontwikkelen’.

 Bij het implementeren van de Wmo 2015 kiezen we voor een innovatieve aanpak: we willen graag de kansen van 
deze transitie benutten. Deze keuze is ingegeven vanuit de ambitie om het sociaal domein in Dronten effi  ciënter 
en eff ectiever in te richten. Daarnaast kiezen we voor een groeimodel met een stapsgewijze aanpak. We gaan 
een meerjarige uitdaging aan waarbij we stapsgewijs in samenspraak met inwoners en partijen in het veld een 
passende Drontense aanpak ontwikkelen.

1.1 Juridische opgave
 Met het in werking treden van de nieuwe wet Wmo 2015, staan we voor een grote juridische opgave. We moeten 

hiervoor de volgende producten opleveren:

 Beleidsplan Wmo 2015: in dit beleidsplan leggen we het beleid voor de komende vier jaar (2015-2018) neer. De 
Gemeenteraad stelt het beleidsplan vast en schetst hiermee de contouren voor de uitvoering van de Wmo 2015 
per 1 januari 2015.

 Verordening Wmo 2015: in de verordening zetten we de algemeen verbindende voorschriften op een rij. De 
Gemeenteraad stelt de verordening vast en geeft hiermee de kaders van de uitvoering vorm. 

 Beleidsregels Wmo 2015: in de beleidsregels wordt de verordening Wmo 2015 nader verfi jnd. Het College van 
Burgemeester en Wethouders stelt de beleidsregels vast. 

 Contracten met professionele partijen: voor de uitvoering van de Wmo 2015 hebben we de expertise en inzet 
van professionele partijen nodig die zorg en ondersteuning gaan leveren. Als gemeente gaan we voor de levering 
van deze producten en diensten een contractuele relatie met aanbieders aan waarin alle voorwaarden zijn 
opgenomen waar partijen zich aan moeten houden (zoals kwaliteit, prijs en dienstverleningsniveau). De huidige 
contracten voor woningaanpassingen en vraagafhankelijk vervoer blijven gehandhaafd. De hulpmiddelen 
worden in 2015 Europees aanbesteed. Maatwerk begeleiding25 hebben we bestuurlijk aanbesteed. Op 3 juli jl. 
is hiervoor de Resultaatovereenkomst Maatwerk begeleiding afgesloten. In het najaar 2014 wordt Toegang en 
Werkwijze bestuurlijk aanbesteed en in 2015 onderzoeken we de mogelijkheden om algemene voorzieningen 
ook bestuurlijk aan te besteden.

25 Maatwerk begeleiding betreft alle zorg en ondersteuning die overkomt vanuit de AWBZ en huishoudelijke hulp. Voor een gedetailleerde   

 uiteenzetting van dit Maatwerk wordt verwezen naar 3.2.
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1.2 Sociale opgave
 Momenteel maken 1.839 inwoners van onze gemeente gebruik van de huidige Wmo. Deze personen nemen de 

volgende voorzieningen af:

 Aantal afgenomen Wmo-voorzieningen (bron: gemeente Dronten)
 Peildatum: 23 juni 2014 
 Collectief vervoer (incl. scootmobielen) 1.498
 Huishoudelijke hulp 788
 Rolstoel 364
 Vervoersvoorziening 385
 Woonvoorziening 812
 Totaal 3.847

 Op dit moment maken 465 inwoners uit onze gemeente gebruik van AWBZ-taken die per 1 januari 2015 onder 
onze verantwoordelijkheid komen te vallen. 141 Inwoners hiervan zijn al bij ons bekend aangezien zij momenteel 
gebruik maken van één of meerdere voorzieningen uit de huidige Wmo. Met de overheveling van taken uit de 
AWBZ krijgt de gemeente Dronten per 1 januari 2015, behalve met meer inwoners, te maken met andere en 
zwaardere ondersteuningsvragen op het gebied van somatiek/ lichamelijk, psychogeriatrie en/of psychiatrie 
en verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen. In het onderstaande overzicht presenteren wij 
het aantal inwoners dat overkomt naar de gemeente, gesorteerd op grondslag. Dit overzicht is gebaseerd op 
cijfermateriaal van CIZ, CAK, Vektis en Zorgkantoor en is betrouwbaar. 

 Inwoners per grondslag die overkomen naar de gemeente Dronten (bron: CIZ/ CAK/
 Juli 2014  Vektis/ Zorgkantoor)
 Somatiek/ lichamelijk 50
 Psychogeriatrie 40
 Psychiatrie 180
 Verstandelijke beperking 125
 Lichamelijke beperking 60
 Zintuiglijke beperking 10
 Totaal 465

1.3 Financiële opgave
 Voor de Wmo 2015 zijn er op basis van de Meicirculaire, de begroting van Dronten en een ambtelijke analyse de 

volgende budgetten in 2015:
 
 Onderdeel Finan- Finan- 2014  Rijksbe- 2015
  ciering 2014 ciering 2015  zuiniging 
 Voorzieningen zoals scootmobiel,  GF-AM26:  GF-AM 1.370.130 Geen 1.327.580
 woningaanpassing  
 Uitvoeringsbudget Wmo GF-IU27 GF-IU 537.184 Geen 537.184
 Huishoudelijke hulp* GF-IU GF-IU 2.820.216 32%28 1.908.938
 Begeleiding, dagbesteding,  AWBZ GF-DSD29 3.163.572 6% 2.703.220
 kortdurend verblijf 
 Persoonlijke verzorging AWBZ GF-DSD 577.513 15% 446.228
 Inloopfunctie GGZ AWBZ GF-DSD 89.883 0% 89.883
 MEE-gelden VWS GF-DSD 403.247 0% 403.247
 Wtcg-gelden en CER-gelden VWS GF-DSD 1.714.000 66% 408.247
 Opzetten sociale wijkteams n.v.t. GF-DSD 0 n.v.t. 18.913
 Mantelzorg-compliment VWS GF-DSD 132.392 0% 132.392
 Doventolk AWBZ GF-DSD 15.130 0% 15.130
 Aanvullend uitvoeringsbudget n.v.t. GF-DSD 0 n.v.t. 96.212
 Totaal   10.823.267  8.087.174

26 GF-AM: Gemeentefonds algemene middelen
27 GF-IU: Gemeentefonds Integratie-uitkering Wmo
28 De korting op de huishoudelijk hulp betreft in 2015 32% en vanaf 2016 structureel 40%
29 GF-DSD: Gemeentefonds deelfonds sociaal domein
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 Voor de volgende jaren ziet dit beeld er als volgt uit:

 Onderdeel 2015 2016 2017 2018 
Voorzieningen zoals scootmobiel,  1.327.580 1.300.805 1.248.805 1.248.805

 woningaanpassing
 Uitvoeringsbudget Wmo 537.184 549.969 563.058 576.459
 Huishoudelijke hulp 1.908.938 1.793.722 1.836.413 1.880.119

Begeleiding, dagbesteding,  2.703.220 2.644.896 2.674.682 2.712.128
 kortdurend verblijf[1]
 Persoonlijke verzorging 446.228 452.475 458.810 465.233
 Inloopfunctie GGZ 89.883 91.141 92.417 93.711
 MEE-gelden 403.247 408.892 414.617 420.422
 Wtcg-gelden en CER-gelden[2] 408.242 510.132 524.516 531.859
 Opzetten sociale wijkteams 18.913 19.178 19.446 19.719
 Mantelzorg-compliment 132.392 134.245 136.125 138.031
 Doventolk 15.130 15.342 15.557 15.774
 Aanvullend uitvoeringsbudget 96.212 97.559 98.925 100.310
 Totaal 8.087.174 8.018.357 8.083.371 8.202.570 

     
[1] Het aanvullend budget van € 195 miljoen is niet structureel. Dit verklaart het dalende budget  
 [2] Dit bedrag loopt landelijk op. Dit verklaart het oplopende budget   

30 Het aanvullend budget van € 195 miljoen is niet structureel. Dit verklaart het dalende budget
31 Dit bedrag loopt landelijk op. Dit verklaart het oplopende budget
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2   Wat willen we bereiken?

2.1 Doelen en uitgangspunten
 De nieuwe wet Wmo 2015 kent de volgende doelen:
 - De sociale samenhang, familiezorg, vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente wordt 

 bevorderd en huiselijk geweld wordt voorkomen en bestreden;
 - Inwoners met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen worden zoveel 

 mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteund in de zelfredzaamheid en participatie;
 - Opvang wordt geboden (hieronder vallen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en 

 verslavingszorg).

 De Gemeenteraad heeft door vaststelling van de visie ‘Samen een eigentijdse aanpak voor Dronten ontwikkelen’ 
op 30 januari 2014 de volgende uitgangspunten vastgesteld:

 - Participatie en zelfredzaamheid zijn het doel;
 - Eigen kracht van inwoners en hun omgeving zijn het vertrekpunt;
 - Mogelijkheden van inwoners staan centraal;
 - Vraag- en resultaatgericht werken in plaats van claim- en aanbodgericht werken;
 - We hebben oog voor de totale context en niet alleen voor de individuen daarbinnen;
 - Ontschotting en vermindering van de administratieve last.

 De uitwerking van het bovenstaande ziet er als volgt uit:
 Meedoen staat voorop: de gemeente Dronten wil dat alle inwoners, ongeacht leeftijd, geslacht, ziekte, beperking, 

handicap et cetera, naar vermogen kunnen participeren. We vinden het van belang dat mensen meedoen en iets 
voor elkaar kunnen en willen betekenen. 

 Voorkomen is beter dan genezen: we willen situaties voorkomen waarin zware zorg en ondersteuning ingezet 
worden, die in beginsel niet nodig waren maar door een uit de hand gelopen situatie uiteindelijk wel noodzakelijk 
zijn. Dit kan door aan de voorkant, bij het begin, goed te kijken naar wat er daadwerkelijk aan de hand is. Dit 
beperkt zich niet tot het in beeld brengen van de ondersteuningsvraag van één persoon maar juist van de hele 
context (systemisch en relationeel werken). Hierdoor kunnen we de kwaliteit van (samen)leven van inwoners 
verbeteren en nemen de (onnodige) kosten af. 

 Samen zorgen en leven als basis: we kiezen voor de aanpak dat samen leven met elkaar en zorgen voor elkaar 
een belangrijke behoefte is van mensen. De keuze om systemisch en relationeel te gaan werken vloeit hier uit 
voort. Op het moment dat inwoners een ondersteuningsvraag hebben, is het belangrijk dat de vraag zo integraal 
mogelijk in beeld wordt gebracht (met behulp van het hele systeem/ gezin) en dat het vraagstuk zo veel mogelijk 
wordt opgelost door inzet van het sociale netwerk (zoals een buurman, dochter of partner).

 Algemene voorzieningen gaan voor: de inzet van algemene voorzieningen zoals bijvoorbeeld een boodschappen-
dienst, openbaar vervoer, tafeltje-dekje en een was- en strijkservice gaat voor de inzet van maatwerk. 

 Maatwerk voor inwoners die dit nodig hebben: op het moment dat inwoners een ondersteuningsbehoefte hebben 
die niet of maar gedeeltelijk kan worden opgelost door hun sociale netwerk en/of door algemene voorzieningen, 
is er maatwerk voorhanden. Maatwerk is gericht op het zo zelfredzaam mogelijk kunnen (blijven) meedoen van 
inwoners, op het moment dat dit (even) niet (geheel) zelfstandig lukt. Daarnaast kan maatwerk ervoor zorgen dat 
inwoners langer in hun eigen leefomgeving kunnen (blijven) wonen. 

 Maatwerk wordt zo veel mogelijk dichtbij geleverd: we vinden het van groot belang dat inwoners met een 
ondersteuningsvraag zoveel mogelijk terecht kunnen bij initiatieven die dichtbij (in de eigen wijk of in 
het dorp) georganiseerd zijn en worden. Dit stimuleert de betrokkenheid in de buurt en vermindert de 
vervoersbewegingen en -kosten. 

2.2 Randvoorwaarden
 Gemeente is regisseur: de overheid trekt steeds minder naar zich toe en legt de (mede) verantwoordelijkheid bij 

inwoners en partijen. De gemeente is regisseur en benoemt en bewaakt de kaders (inhoudelijk, fi nancieel en 
juridisch). Daarnaast ontwikkelt de gemeente op interactieve wijze beleid dat inwoners en partijen faciliteert in 
het bereiken van hun doelen en wensen.
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 Resultaat staat voorop: met de transitie en transformatie Wmo 2015 verandert het recht dat inwoners hebben 
op activiteiten (bijvoorbeeld zoveel uur huishoudelijke hulp per week) naar een recht op resultaat (zoals een 
gestructureerd huishouden). Door te gaan werken met beoogde resultaten, kunnen de oplossingsrichtingen per 
situatie verschillen. Dit beantwoordt aan de wens om maatwerk te leveren en vraaggericht te werken.  

 Systemisch en relationeel werken: de betrokkenen in een zorgsituatie (inwoner en zijn sociale netwerk) worden 
erkend. Zij worden betrokken bij het achterhalen van de vraag achter de vraag, het opstellen van het plan 
van aanpak en de uitvoering hiervan. Versnippering is hierdoor verleden tijd en het sociaal netwerk krijgt de 
erkenning en waardering die het verdient. Alle gecontracteerde aanbieders en leden van het Innovatienetwerk, 
evenals alle betrokken professionals, zijn getraind in het systemisch en relationeel werken. 

 Getransformeerd familiezorg- en vrijwilligersbeleid: de huidige inzichten over eff ectieve inzet en ondersteuning van 
vrijwilligers en familiezorgers, verplicht ons ertoe ons beleid aan te passen. De Gemeenteraad stelt dit nieuwe 
beleid in 2014 vast. De transformatie van het familiezorg- en vrijwilligersbeleid is een belangrijke kritische 
succesfactor voor de transities in het sociale domein. Aan vrijwilligers en familiezorgers worden hoge eisen 
gesteld. Het is van belang dat te allen tijde een gezond evenwicht bestaan tussen de draagkracht en draaglast 
van familiezorgers en vrijwilligers. Daarnaast zijn steeds minder inwoners geïnteresseerd in het uitvoeren van 
vrijwilligerswerk. Dit is risicovol. 

 Maatwerk wordt bestuurlijk aanbesteed: voor de inkoop van producten en diensten Wmo 2015 maken 
we voornamelijk gebruik van het instrument ‘bestuurlijk aanbesteden’, behalve voor hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en vraagafhankelijk vervoer. Bij bestuurlijk aanbesteden bepalen we samen met inwoners 
en aanbieders de inhoud, inzet en kaders op basis waarvan aanbieders hun zorg- en dienstverlening gaan 
inzetten. We werken in een open markt. Voorwaarde is dat partijen toetreden tot het Innovatienetwerk en 
voldoen aan de kaders die dit Innovatienetwerk heeft gesteld. Partijen die maatwerk in natura willen leveren, 
ondertekenen de Resultaatovereenkomst Maatwerk Begeleiding. In de Resultaatovereenkomst staat nauwgezet 
beschreven wat partijen leveren, tegen welke condities en voor welke prijs. Om bureaucratie tegen te gaan en 
professionals de ruimte te geven die hun autonomie van ze vraagt, werken we met eenheidsprijzen. Hierop 
zijn twee uitzonderingen. De ondersteuning van zintuiglijk gehandicapten kopen we verplicht landelijk in. 
Maatschappelijke opvang kopen we regionaal in aangezien dit te duur en te specialistisch is om lokaal in te 
kopen. Hiervoor vindt afstemming plaats met centrumgemeente Almere.

 Kwaliteit en kwantiteit van algemene voorzieningen t.o.v. zorg fors verbeteren: het verder ontwikkelen van preventief 
beleid is de komende jaren van groot belang. Algemene voorzieningen vervullen hierbij een essentiële rol. De 
kwaliteit en kwantiteit van deze algemene voorzieningen gaan we, afgestemd op duurdere vormen van zorg, 
beter inregelen. Om de transitie en transformatie Wmo 2015 tot een succes te maken, is er een transformatie 
van deze algemene voorzieningen nodig. We gaan in 2015 nader onderzoeken op welke wijze de algemene 
voorzieningen ook bestuurlijk aanbesteed kunnen worden zodat er een open markt ontstaat en voorzieningen 
explicieter aansluiten bij de behoeftes van inwoners en professionele partijen. 

 Aan de slag met pilots: de transitie en transformatie vragen om innovatie en een groeimodel. We kiezen ervoor om 
een aantal pilots uit te gaan voeren. Zo ontwikkelen we het sociaal domein in Dronten stapsgewijs: we kunnen 
bijsturen indien nodig. Bestuurlijk aanbesteden maakt dit ‘ontwikkelen gaandeweg de rit’ mogelijk. 

2.3 Financiële kaders: hoe gaan we dit betalen?
 We voeren de Wmo 2015 uit binnen de beschikbare middelen: de middelen uit onze eigen begroting en de 

middelen die overkomen vanuit het rijk met de transitie van AWBZ-taken, zijn kaderstellend voor de uitvoering 
van de Wmo 2015. 
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3   Welke maatregelen/instrumenten/
      voorzieningen zetten we daartoe in?
3.1 Doel 1: de sociale samenhang, familiezorg, vrijwilligerswerk en de veiligheid en 

leefbaarheid in de gemeente wordt bevorderd en huiselijk geweld wordt voorkomen 
en bestreden

 Algemene voorzieningen: voor inwoners die een ondersteuningsvraag hebben, is een uitgebreid aanbod 
van algemene voorzieningen voorhanden. Te denken valt aan: openbaar vervoer, vervoer door vrijwilligers, 
sportverenigingen, inloop GGZ/ activiteitencentrum in de wijk, tafeltje-dekje en maatschappelijk werk. Onder de 
motto’s ‘voorkomen is beter dan genezen’ en ‘algemene voorzieningen gaan voor’ worden deze voorzieningen 
fi nancieel ondersteund met subsidies van de gemeente en/of kosteloos aangeboden aan inwoners.

 Cliëntondersteuning: dit betreft de begeleiding van inwoners met informatie, advies en algemene ondersteuning 
om de zelfredzaamheid en participatie te versterken. Daarnaast draagt de begeleiding bij aan het verkrijgen van 
een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, welzijn, wonen, 
werk en inkomen. De wet schrijft voor dat cliëntondersteuning onafhankelijk en laagdrempelig is, het belang van 
betrokkene(n) centraal staat en er geen kosten aan verbonden mogen zijn. Wij kiezen voor een integrale toegang 
en werkwijze voor het gehele sociale domein waarbij de werkwijze volledig in lijn ligt met de uitgangspunten van 
cliëntondersteuning. We zetten in Dronten dus geen aparte functie cliëntondersteuning op maar incorporeren dit 
in onze manier van werken.  

 Inwonersparticipatie: het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) geeft ongevraagd en gevraagd 
advies aan het College van B&W waar het maatschappelijke ondersteuning betreft. Aangezien de gemeente 
verantwoordelijk wordt voor een grotere groep inwoners met zwaardere en complexere problematiek, bekijken 
we of het OBD ook de nieuwe doelgroepen kan vertegenwoordigen. Hierover zijn we in overleg met het OBD. 
Daarnaast wordt nauw samengewerkt met cliënten, inwoners en buurt- en belangenorganisaties.

 Right to challenge: het aangenomen amendement van Voortman en Otwin van Dijk maakt het mogelijk om, naar 
Brits voorbeeld, op buurtniveau een zogenaamde right to challenge toe te passen. Inwoners hebben hierbij de 
optie om zorg zelf te verlenen als ze denken dat ze dit beter kunnen dan de gemeente en aanbieders. Inwoners 
hoeven geen bod te doen op de gehele zorgtaak van de gemeente, ze kunnen ook een bod doen op een 
apart geografi sch of thematisch perceel. Gemeenten nemen in hun beoordeling de sociale meerwaarde van 
bewonersinitiatieven mee. De right to challenge wordt door het rijk nog verder uitgewerkt. Right to challenge 
spreekt ons erg aan. Het wordt ontwikkeld binnen een pilot. De gemeente Dronten zal inwoners vanaf medio 
2015 actief oproepen om gebruik te maken van de ‘Right to challenge’.

3.2 Doel 2: inwoners met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale 
problemen worden zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving ondersteund in de 
zelfredzaamheid en participatie

 Beleid rondom hulpmiddelen, woningaanpassingen en vraagafhankelijk vervoer blijft onveranderd: het huidige 
beleid was er al op gericht om voor hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiels zoveel mogelijk 
algemene voorzieningen op te zetten. Bij de doorontwikkeling en versterking van het beleid gaan we bij deze 
voorzieningen nog meer naar eigen kracht en naar innovatieve en creatieve oplossingen kijken.

 Blijk van waardering voor de familiezorger: de gemeente wil inwoners die langdurig en intensief voor hun naaste(n) 
zorgen, waarderen voor de belangrijke rol die ze vervullen. Onderzoek wijst uit dat familiezorgers er de meeste 
waarde aan hechten als hun inzet gewaardeerd wordt door degene(n) voor wie zij zorgen en door eventueel 
betrokken vrijwilligers. Het eerder ingestelde mantelzorgcompliment was hier aanvankelijk op gestoeld: met 
behulp van het mantelzorgcompliment konden hulpvragers hun familiezorgers bedanken voor hun inzet. 
Het familiezorgbeleid, dat zo snel mogelijk na vaststelling van dit beleidsplan door de Gemeenteraad wordt 
vastgesteld, beschrijft het systemisch en relationeel werken als belangrijkste pijler. Professionals in het veld 
zijn getraind in systemisch en relationeel werken, zodat zij oog hebben voor de waardering en erkenning die 
betrokkenen in een zorgsituatie aan elkaar geven of niet. 

 Maatwerk begeleiding: we laten de terminologie die voorheen in de AWBZ en de Wmo gebruikt werd voor 
begeleiding (huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke 
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verzorging) achter ons. Professionele partijen worden door het traject van bestuurlijk aanbesteden uitgedaagd 
hun producten en diensten te innoveren. Als regisseur stellen we de kaders vast waaraan hun producten en 
diensten moeten beantwoorden. Deze zijn op 3 juli jl. vastgelegd in de Resultaatovereenkomst Maatwerk 
begeleiding. 

 De Resultaatovereenkomst Maatwerk begeleiding beschrijft dat Maatwerk begeleiding vanaf 2015 uit (een 
combinatie van) de volgende activiteiten bestaat:

 - Ondersteunen bij het voeren van een gestructureerd huishouden;
 - Het begeleiden van een inwoner bij persoonlijke verzorging (niet zijnde persoonlijke verzorging uit de   

 Zorgverzekeringswet);
 - Het oefenen met vaardigheden, zodat een inwoner (zo goed mogelijk en zoveel mogelijk) op eigen kracht  

 kan deelnemen aan de samenleving, op het gebied van:
  o Eenvoudige of complexe taken en activiteiten;
  o Praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen;
  o Het beheren van (huishoud) geld en het uitvoeren van de administratie;
  o Gebruik van openbaar vervoer;
  o Contact en communicatie in persoonsgebonden sociale omgeving;
  o Communicatie tussen een inwoner met zintuiglijke beperking en zijn sociale netwerk.
 - Het begeleiden van inwoner en zijn sociale netwerk, waaronder familiezorger(s), tezamen hoe om te gaan   

 met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de inwoner en met de eventuele veranderde
  situatie en/of relatie als gevolg van de aandoening, stoornis of beperking zodat inwoner en zijn sociale 

 netwerk (zoals een gezin) op eigen kracht verder kan en extra zorg en reductie van kwaliteit van leven worden 
 voorkomen;

 - Het ondersteunen van het sociale netwerk van een inwoner met aandoening, stoornis of beperking, door 
 de inwoner kortdurend (maximaal 3 x 24 uur) te laten logeren waardoor het sociale netwerk weer op adem 
 kan komen. Deze activiteit wordt alleen maar ingezet in aanvulling op de vorige activiteit;

 - Het helpen aanbrengen van en/of oefenen met het aanbrengen van (dag) structuur, ritme en het voeren van 
 regie zoals:

  o Besluiten nemen en de gevolgen daarvan wegen;
  o Dag- en/of weekplanning, dagelijkse routine;
  o Zich aan regels en afspraken houden.
 - Het overnemen van toezicht en het aansturen van gedrag ten gevolge van een aandoening, stoornis of 

 beperking, thuis of elders;
 - Het overnemen van toezicht gericht op het bieden van fysieke zorg zodat tijdig kan worden ingegrepen bij 

 bijvoorbeeld valgevaar en complicaties en extra zorg worden voorkomen;
 - Het begeleiden van sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met de aandoening, stoornis of 

 beperking;
 - Het bieden van begeleiding gericht op het maximale behoud van functies en zelfredzaamheid en het zo lang 

 mogelijk behoud van de regiefunctie van inwoner en zijn sociale netwerk, wanneer herstel geen optie meer is 
 en/of achteruitgang een reële verwachting is (zoals bij psychogeriatrie); 

 - Het begeleiden van een inwoner bij de consultatie van een instelling;
 - Het begeleiden van een inwoner bij de toeleiding tot werk en het uitvoeren van werk (arbeidsmatige 

 dagbesteding).

 Overgangsrecht: inwoners met een indicatie voor overkomende AWBZ-taken die tot na 1 januari 2016 loopt, 
blijven deze behouden tot 31 december 2015. Inwoners die nu een indicatie hebben op basis van de huidige 
Wmo blijven deze behouden. Ze behouden hun recht uit de indicatie tot het moment dat de gemeente een 
nieuwe beschikking op basis van de nieuwe wet Wmo 2015 afgeeft. We zijn van plan om het traject van 
herindicaties in het eerste kwartaal van 2015 te starten. Daarnaast faciliteren wij inwoners met lopende indicaties 
die willen meedenken over een ander ondersteuningsarrangement dat in lijn ligt met de Wmo 2015. 

 Inwonersparticipatie: zie 3.1.

 Right to challenge: zie 3.1.

 Persoonsgebonden Budget: momenteel kunnen inwoners kiezen voor Zorg in Natura (ZIN) en een Persoons-
gebonden Budget (PGB). Heel wat aanbieders zijn niet erkend als leverancier van ZIN. Om toch gebruik te kunnen 
maken van deze zorg hebben inwoners dus vaak een PGB nodig. Het overgrote merendeel van de PGB’s wordt 
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om deze reden verstrekt. Doordat wij gebruik maken van bestuurlijk aanbesteden, kunnen alle aanbieders van 
zorg en begeleiding die voldoen aan de door ons gestelde kaders zich contracteren als leverancier van Maatwerk 
in Natura. Wij geven er de voorkeur aan dat inwoners zoveel mogelijk gebruik maken van dit Maatwerk in Natura. 

 De Wmo 2015 schrijft een keuzemogelijkheid voor tussen een PGB of ZIN. Een PGB wordt volgens de wet verstrekt 
indien:

 - De inwoner naar het oordeel van het college van B&W op eigen kracht voldoende in staat is tot een redelijke 
  waardering van zijn belangen ter zake dan wel met hulp uit zijn sociaal netwerk dan wel van een curator, 

 bewindvoerder, mentor of gemachtigde, om de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op 
 verantwoorde wijze uit te voeren (we gaan geen maatwerk meer inzetten om een PGB uit te voeren dat dan 
 weer betaald wordt met een PGB);

 - De inwoner zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij het maatwerk als PGB wenst te krijgen;
 - Naar het oordeel van het college van B&W gewaarborgd is dat de diensten, hulpmiddelen, 

 woningaanpassingen en andere maatregelen die tot het maatwerk behoren en die de inwoner van het 
 budget wil betrekken, van goede kwaliteit zijn. Binnen de Wmo 2015 heeft de budgethouder zelf de regie 
 over de ondersteuning die hij met PGB contracteert en is daarmee zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit. 

 Eén van de criteria op basis waarvan iemand in aanmerking komt voor een PGB is dat hij gemotiveerd aangeeft 
waarom hij een PGB wenst te krijgen. Feitelijk is iemand verplicht aan te tonen waarom een PGB hem beter in 
staat stelt om zelf de regie op het maatwerk te hebben. Door het prestatiegericht en met bandbreedtes inkopen 
van ’ondersteuning bij het voeren van een gestructureerd huishouden’ en ander maatwerk, biedt Maatwerk in 
Natura alle mogelijkheden om deze regie te behouden. De inwoner gaat immers zelf in overleg met de aanbieder 
en maakt afspraken over hoe de ondersteuning geleverd wordt om de overeengekomen resultaten te behalen. 
Een PGB wordt alleen afgegeven indien er geen passend Maatwerk in Natura voorhanden is óf de inwoner 
aantoont dat het Maatwerk in Natura niet de gewenste vorm van regie oplevert voor hem persoonlijk. Inwoners 
worden goed geïnformeerd over de mogelijkheid om te kiezen voor een PGB. 

 De hoogte van het PGB voor professioneel maatwerk is gelijk aan de eenheidsprijs die voor Maatwerk in Natura 
wordt gerekend. 

 Een PGB voor niet-professioneel maatwerk betreft 50% van de eenheidsprijs voor Maatwerk in Natura (dit bedrag 
komt overeen met de huidige situatie). Indien een inwoner een PGB wil gebruiken voor de inzet van een niet-
professional kan dit alleen worden toegekend als dit aantoonbaar tot betere en eff ectievere ondersteuning leidt 
en aantoonbaar doelmatiger is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 24-uurs bereikbaarheid. 

 Inwoners die gebruik maken van een PGB, krijgen te maken met een trekkingsrecht: zij krijgen zelf geen geld 
in handen maar moeten zorgafname declareren bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt direct aan 
aanbieders de afgesproken eenheidsprijs. 

 Tegemoetkoming meerkosten: inwoners met een beperking of chronisch psychische of psychosociale 
problematiek ontvangen momenteel een bijdrage van het CAK in verband met meerkosten die ze (waarschijnlijk) 
hebben. De gemeente krijgt deze Wtcg- en CER-middelen ad. € 408.523,00 (bezuiniging van 66%) per 1 januari 
2015 en heeft beleidsvrijheid omtrent dit onderwerp. Inwoners die door een beperking, een chronisch psychische 
of psychosociale problematiek aantoonbare meerkosten hebben die ze fi nancieel niet kunnen dragen, kunnen via 
de Bijzondere Bijstand worden ondersteund. Het beleid hieromtrent wordt verder uitgewerkt. Hierin wordt tevens 
de huidige forfaitaire vergoeding meegenomen. 

 Eigen bijdrage: voor inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen, woningaanpassingen en/of Maatwerk 
begeleiding (in natura of door middel van een PGB) geldt een eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt berekend aan 
de hand van de hoogte van het inkomen, het vermogen en het gemiddeld aantal uren afgenomen maatwerk. 
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voert dit uit voor de gemeente. 
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3.3 Doel 3: opvang wordt geboden (hieronder vallen maatschappelijke opvang,
 vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg)
 Overgangsrecht: inwoners die nu een indicatie hebben voor beschermd wonen behouden deze maximaal vijf jaar. 

 Inwonersparticipatie: zie 3.1.

 Advies- en Meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK): alle inwoners (zowel vrouwen als 
mannen, minderjarigen en ouderen etc.) worden door alle gemeenten (en niet enkel door de centrumgemeente, 
zoals voorheen) beschermd waar het huiselijk geweld en kindermishandeling betreft. Het AMHK heeft als doel: 
voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling, het geven van advies en doen, indien 
nodig, van onderzoek om te bepalen of er sprake is van kindermishandeling en huiselijk geweld. Ten aanzien van 
het AMHK sluiten we aan bij de regio. AMHK wordt voor de komende drie jaar ondergebracht bij de Blijfgroep van 
het Oranjehuis. Dit wordt nader afgestemd met centrumgemeente Almere. 

 24-Uurs telefonische en digitale bereikbaarheid: er is op ieder moment van de dag een luisterend oor en advies 
beschikbaar, desgewenst anoniem. Hier kunnen mensen terecht die te maken hebben met eenzaamheid, 
psychische problemen of een ingrijpende gebeurtenis in hun leven en die niet geholpen kunnen of willen 
worden door de reguliere hulpverlening. Het rijk verplicht gemeentes om dienstverlening door Sensoor en de 
Kindertelefoon in te kopen, waarna verrekening met het gemeentefonds volgt. Dit vinden wij in Dronten niet 
voldoende. Daarom kiezen we transitie breed voor een 24-uurs bereikbaarheid in de vorm van een website 
én telefonische bereikbaarheid. Dit doen we door de dienstverlening van een ’24-7-aanbieder’ (zoals een 
thuiszorgorganisatie) in te kopen voor de momenten waarop het begeleidersteam telefonisch niet bereikbaar is 
(bijvoorbeeld in de avonden, nachten en weekeinden).
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4   Hoe gaan we dat organiseren en aansturen?

4.1 Wie doet wat?
 Gemeente is regisseur: de overheid trekt steeds minder naar zich toe en legt de (mede) verantwoordelijkheid bij 

inwoners en partijen. De gemeente is regisseur. We benoemen en bewaken de kaders (inhoudelijk, fi nancieel 
en juridisch). Daarnaast ontwikkelen we op interactieve wijze beleid dat inwoners en partijen faciliteert in het 
bereiken van hun doelen en wensen.

 Aanbieders van zorg en begeleiding voeren uit: volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de Resultaat-
overeenkomst Maatwerk begeleiding, in de op te stellen Resultaatovereenkomst Toegang & Werkwijze (resultante 
van traject van bestuurlijk aanbesteden van Toegang en Werkwijze) en de Innovatie-overeenkomst. Alle 
aanbieders maken onderdeel uit van het Innovatienetwerk dat als bestuurlijke klankbordgroep voor deze transitie 
functioneert. Vanuit dit Innovatienetwerk vertegenwoordigen partijen elkaar binnen de twee inhoudelijke 
werkgroepen, te weten: Maatwerk en Toegang & Werkwijze. De werkgroepen bereiden voor en adviseren het 
Innovatienetwerk. 

 Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD): voorziet het college gevraagd en ongevraagd van advies. Het 
OBD wordt in een vroeg stadium betrokken zodat we gaandeweg het ontwikkelen van beleid al intensief kunnen 
samenwerken.

4.2 Hoe sturen we op conforme uitvoering (prestatie-indicatoren, bewaking kwaliteit, 
monitoring, verantwoording)?

 Kwaliteit: de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de continuïteit ligt integraal bij de gemeente. De 
gemeente is verplicht lokaal kwaliteitsbeleid te ontwikkelen dat zich uitstrekt over de volle breedte van 
maatschappelijke ondersteuning, maatwerk en de algemene voorzieningen. De producten en diensten die uit 
hoofde van de Wmo 2015 in de gemeente Dronten worden aangeboden aan inwoners, worden in ieder geval:

 - Veilig, doeltreff end, doelmatig en cliëntgericht verstrekt;
 - Afgestemd op de reële behoefte en op andere vormen van zorg of hulp die men ontvangt;
 - Verstrekt in overeenstemming met de op de professional rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit 

 de professionele standaard;
 - Verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van betrokkenen;
 - Uitgevoerd via de methode systemisch en relationeel werken.

 De controle van kwaliteit van algemene voorzieningen, maatwerk en dienstverlening van aanbieders besteden 
we uit aan een nader te bepalen externe partij.

 Bij het controleren van de kwaliteit zijn de volgende kaders bindend: 
 - Artikelen 2, 3, 3a en 4 van de Wet van 18 januari 1996, betreff ende de kwaliteit van zorginstellingen;
 - Medewerkers beschikken over de gangbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om de benodigde 

 activiteiten uit te voeren (competenties en vaardigheden zijn in overeenstemming met de in de branche 
 vastgestelde basiscompetentieprofi elen);

 - Zorgvuldigheidsmaatstaven zoals die worden gehanteerd in de zorg- en welzijnssector;
 - Medewerkers zijn systemisch en relationeel opgeleid en werken volgens deze visie;
 - Medewerkers beschikken allemaal over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 - Het overleggen van VOG’s van alle medewerkers.

 Monitoring van klantervaring en kwaliteit: de wet verplicht gemeentes om jaarlijks onderzoek te doen naar de 
ervaringen van inwoners die enige vorm van maatschappelijke ondersteuning hebben gekregen of krijgen. 
Vanuit het rijk worden hier nadere regels over geformuleerd waaraan de gemeente zich moet houden. 
De gemeente Dronten kiest voor drie accenten wat betreft de monitoring van klantervaring en kwaliteit: 
een klantervaringsonderzoek, een verhalenmonitor voor kwalitatieve input en een dashboard gevuld met 
kwantitatieve data zoals budget, aantallen, kostprijzen etcetera.

 Dashboards: de dashboards ontwikkelen we als rapportage-instrument voor het brede sociale domein. Het 
voordeel van een dashboard is dat deze in één oogopslag een overzicht biedt van wat goed gaat (groen), 
en minder goed (oranje) of niet goed (rood). Het dashboard is nog in ontwikkeling. We streven ernaar om de 
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informatie actueel te monitoren, zodat we op elk gewenst moment weten hoe we ervoor staan. Hierna volgt een 
voorbeeld van het ingevulde dashboard Wmo. Daarin zien we onder meer dat het aantal inwoners op Eigen 
Kracht achterblijft bij onze doelstellingen (rood) en dat we op schema liggen bij het aanbod lokale ondersteuning 
(groen). 

          

34 Fte gemeente.
35 Indien Wmo-klanten in toekomst allemaal via begeleider gaan: deze kpi opnemen in Dashboard Sociaal Domein (registratie door wegwijzer)

  Klanten
  Huishoudelijke hulp
  Individuele vervoersvoorzieningen 

 Collectieve vervoersvoorzieningen
  Scootmobielen
  Woonvoorzieningen
  Persoonlijke verzorging
  Begeleiding
  Aanvragen Wmo-voorzieningen
  PGB

  Interne processen
  Doorlooptijd aanvragen Huishoudelijke
  hulp
  Doorlooptijd aanvragen
  Vervoersvoorzieningen
  Doorlooptijd aanvragen Scootmobielen
  Doorlooptijd aanvragen
  woonvoorzieningen
  Doorlooptijd aanvragen Persoonlijke
  verzorging
  Doorlooptijd aanvragen Begeleiding

  Financieel (budgetresultaat)
  Huishoudelijke hulp
  Individuele vervoersvoorzieningen 

 Collectieve vervoersvoorzieningen
  Scootmobielen
  Woonvoorzieningen
  Persoonlijke verzorging
  Begeleiding
  PGB
  Ontvangsten eigen bijdrage
  Personeel uren34

  Kwaliteit
  % Stijging zelfredzaamheidsmatrix35

  Ziekteverzuim
  Opleiding personeel
  Gegronde bezwaarschriften
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5  Hoe dekken we de uitvoering van het
   beleid en wat zijn de risico’s?
5.1 Meerjarenbegroting 2015-2018
 De fi nanciële analyse, het fi nancieel kader en het meerjarig begrotingsbeeld is beschreven in paragraaf 1.3 

(fi nanciële opgave).

5.2 Wat zijn de risico’s en hoe gaan we om met deze risico’s?
 De vergrijzing en het feit dat inwoners langer thuis (kunnen) blijven wonen, kan ervoor zorgen dat er meer 

gebruik gemaakt gaat worden van de Wmo 2015. Daarnaast bestaat het risico dat er gekozen wordt voor 
duurdere zorg. Het overgangsrecht kan zorgen voor hogere kosten aangezien niet alle inwoners per 1 januari 
2015 gebruik gaan maken van nieuwe arrangementen. Tenslotte schuilt er een groot risico in de aanname van 
het rijk dat meer mensen voor elkaar (moeten) gaan zorgen (vrijwilligerswerk en familiezorg). Heel veel inwoners 
doen dit al en de druk wordt alsmaar hoger. 

 We treff en de volgende maatregelen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken:
 - Professionals worden getraind in systemisch en relationeel werken. Door de eenduidige Toegang en 

 Werkwijze binnen het gehele sociale domein werken we integraal, vraag- en resultaatgericht. Oplossingen 
 zullen meer gevonden worden in het sociaal netwerk en algemene voorzieningen. We werken samen in het, 
 waar nodig, opstellen van één plan van aanpak voor ondersteuning en zorg van inwoners;

 - Door de contractering te baseren op kostprijzen betalen we voor wat het werkelijk kost in plaats van op 
 historische grondslag. Daarnaast gaan we werken met eenheidsprijzen. Hierdoor neemt de bureaucratie en 
 administratieve rompslomp enorm af. Dit drukt de kostprijs;

 - Een deel van het budget wordt geraamd voor calamiteiten.

5.3 Tot slot
 Wat is gereed op 1 januari 2015?
 - Verordening is vastgesteld en beleidsregels zijn opgesteld;
 - Zorg en ondersteuning zijn ingekocht volgens de principes van bestuurlijk aanbesteden;
 - Interne processen bij de gemeente functioneren: van beleid tot uitvoering zijn zorg en ondersteuning 

 verankerd in de organisatie en er is voldoende capaciteit en kennis;
 - Het AMHK is ingericht en verankerd in de lokale situatie;
 - ‘Toegang & Werkwijze’ is op orde: Dronten heeft een integrale toegang voor het gehele sociale domein 
  georganiseerd. Inwoners weten waar ze moeten zijn, signalen worden opgepakt en niemand valt tussen 

 wal en schip. Hierbij leggen we een grote nadruk op het concept ‘systemisch en relationeel werken’ (volgens 
 Familiezorg) en het invlechten van wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Dit gebeurt onder een 
 pilot-status. Afspraken worden vastgelegd in de Resultaatovereenkomst Toegang & Werkwijze;

 - De ‘etalage’ is aan het transformeren: zowel algemene voorzieningen als Maatwerk begeleiding worden 
 verder ontwikkeld en vervlochten. Creatieve en slimme arrangementen worden binnen deze pilot bedacht en 
 verder uitgerold. Het concept ‘Vraag elkaar’ waarbij vrijwilligers elkaar via een Marktplaats-achtige website 
 kunnen vinden, is geïmplementeerd;

 - Er is duidelijkheid of inwoners die wonen waar nog geen wijkraad is, een wijkraad willen;
 - De Right to challenge (zie 3.1.) heeft onder een pilot-status handen en voeten gekregen;
 - Het dashboard draait om trends en ontwikkelingen in gebruik en kosten te kunnen monitoren.

 Doorkijk periode 2015-2018
 - 2015 (implementatiejaar): 
  o Tussentijdse bijstelling verordening en/of beleid als zich prangende knelpunten voordoen. 
     Verantwoording op basis van gemeentelijke jaarcyclus;
  o De Resultaatovereenkomst Maatwerk begeleiding wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld;
  o Toegang & Werkwijze wordt verder ontwikkeld; 
  o De ‘etalage’ transformeert door;
  o Inwoners zetten, indien gewenst door henzelf, een wijkraad op en afspraken worden gemaakt over 
     communicatie, overleg en besluitvorming;
  o In het eerste kwartaal wordt gestart met een traject van herindicaties;
  o Onder pilot-status wordt er een ‘verhalenmonitor’ ontwikkeld. 
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 - 2016 en 2017 
  o Medio 2016 en 2017 voortgangsrapportage over de uitvoering van de verordening en het beleidsplan en 
     beleidsregels. Indien nodig aanpassing verordening; 
  o Verantwoording op basis van gemeentelijke jaarcyclus;
  o Medio 2016 en 2017 voortgangsrapportage over de uitvoering. Bijstellen waar nodig.

 - 2018
  o Medio 2018 evaluatie eerste beleidsperiode. Tweede helft 2018 voorbereiding aanpassing beleidsplan en 
     verordening;
  o Verantwoording op basis van gemeentelijke jaarcyclus.
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Deel B: Jeugdwet
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1  Voor welke uitdagingen staan we?
 

 De Jeugdwet regelt dat de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt voor alle jeugdhulp, de 
uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Dit in aanvulling op een aantal 
preventieve taken die al bij de gemeente liggen. Het begrip jeugdhulp omvat de ondersteuning, hulp en zorg 
aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedproblemen, psychiatrische problemen 
en stoornissen. Het betreft zowel vormen van ambulante hulp als verblijf bij pleegouders, hulp in medische 
kinderdagverblijven, psychiatrische zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging bij een beperking. 

 Het rijk heeft bepaald dat gemeenten per 1 januari 2015 op het gebied van jeugdhulp een aantal verplichtingen 
hebben. In bijlage 2 Jeugdwet wordt ingegaan op deze verplichtingen en de invulling van de gemeente Dronten. 

 In de nota jeugdbeleid 2013-2016 “Opgroeien en Opbloeien in Dronten” is een aantal hoofdthema’s 
vastgesteld waar we ons de komende periode op richten. Hierbij zijn de transformatie van de jeugdhulp, 
de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en een integrale samenwerking met het 
onderwijs belangrijke thema’s. Om kinderen en jongeren zoveel mogelijk in hun ontwikkeling te ondersteunen 
hebben de gemeente, het onderwijs en de partners jeugd de handen ineen geslagen. Zo organiseren we onder 
andere Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) samen met de consultatiebureaus, een aantal peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven en basisscholen in de gemeente Dronten. VVE ondersteunt kinderen van circa 2,5 tot 6 jaar 
met een (risico op) een ontwikkelingsachterstand, specifi ek een taalachterstand. Doel van VVE is ervoor te zorgen 
dat deze kinderen “gewoon kunnen meekomen” in het onderwijs. 

 In Dronten werken 18 organisaties samen in het CJG. Het CJG bestaat uit netwerkpartners die we als “vindplaats” 
aanduiden (voorschoolse voorzieningen, onderwijs) én uit netwerkpartners die informatie, advies en kortdurende 
hulpverlening bieden (zoals de GGD, Icare, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland). Hierdoor is de laatste 
jaren een stevig netwerk gecreëerd, waardoor partners elkaar makkelijk kunnen vinden en de lijnen kort zijn. 
Het CJG positioneren we naar ouders en jongeren toe ook na 2015 als een laagdrempelige en preventieve 
voorziening voor kleine en grote vragen. Er is voor ouders 1 toegangspoort naar alle CJG partners, via de website, 
telefoonnummer en facebookpagina van het CJG. Voor de “grote vragen” die bij het CJG gesteld worden, wordt de 
samenwerking met de partijen die ondersteuning en hulp leveren in het kader van de nieuwe jeugdwet, steeds 
belangrijker. 

 Gemeente en onderwijs hebben beiden een belangrijke opdracht van het rijk gekregen. Het onderwijs heeft 
de taak vanaf 1 augustus 2014 passend onderwijs en ondersteuning aan ieder kind te bieden. Dit betekent dat 
scholen meer kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs opvangen. Deze taak heeft 
veel raakvlakken met de verantwoordelijkheid die de gemeente vanaf 2015 heeft om de jeugdhulp vorm te 
geven. Daarom hebben de gemeente, het onderwijs en de partners jeugd besloten om vanuit de jeugdhulp en 
het onderwijs samen kinderen te ondersteunen, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met zijn allen 
geven we de invoering van passend onderwijs en de transformatie van de jeugdhulp integraal vorm. Vanuit het 
onderwijs en de jeugdhulp kijken we wat passend is voor elk kind, waarbij we uitgaan van kind en gezin.

 Het basisaanbod voor de jeugd in Dronten is een stevig netwerk van preventieve en laagdrempelige 
voorzieningen. Dit netwerk kenmerkt zich door een hoog bereik onder alle jeugd van -9 maanden tot 23 jaar. 
Kinderopvangorganisaties en onderwijs maken deel uit van dit netwerk. Ook verloskundige zorg, kraamzorg, 
huisarts en jeugdgezondheidszorg vallen hieronder. En tenslotte allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren 
vanuit onder andere De Meerpaal, sportverenigingen e.d. (de pedagogische civil society). Deze taken zijn geen 
onderdeel van de nieuwe Jeugdwet. Ze vallen onder andere wetgeving zoals de Wet publieke gezondheid 
(Wpg) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms vallen ze buiten het gemeentelijk domein. Een 
aantal bovengenoemde organisaties werkt nauw met elkaar samen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin 
in Dronten. Het CJG werkt voor ouders en kinderen van -9 maanden tot 23 jaar. De wet op de jeugdhulp geldt 
echter grotendeels voor kinderen tot 18 jaar. De doorgaande lijn van 18- naar 18+ realiseren we deels al door de 
samenwerking binnen het CJG. De doorgaande lijn van jeugdhulp naar Wmo en eventueel naar Participatiewet 
is een belangrijk ontwikkelpunt in de komende jaren en wordt vormgegeven binnen de toegang en werkwijze 
sociaal domein Dronten.
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 De visie “Handen uit de mouwen” (door de raad vastgesteld in oktober 2013), de Jeugdwet en de notitie “Zo 
werken wij in Dronten” vormen het kader van dit deel van het beleidsplan. Onderstaand stroomschema geeft 
onze visie op de inrichting van jeugdhulp weer:

 
 

Hierbij maken we een onderverdeling in Eigen Kracht, Ondersteuning en Hulp (vrijwillig en gedwongen). Kort 
gezegd betekent Eigen Kracht dat gezinnen zelf, met hun netwerk of met behulp van het preventieve aanbod36 

vanuit het jeugdbeleid de vragen kunnen oplossen. Ondersteuning bestaat uit zorgvormen die we lokaal en dicht 
bij het gezin kunnen aanbieden. Hulp is zwaarder dan ondersteuning. Indien nodig, kan hulp opgelegd worden. 
In hoofdstuk 3 gaan we hier dieper op in.

1.1 Juridische opgave
 Met de komst van de Jeugdwet begeven wij ons op onontgonnen juridisch terrein. Natuurlijk hebben wij wel 

ervaring opgebouwd met onder meer de uitvoering van de Wmo, maar de jeugdhulp vergt een andere aanpak 
dan het verstrekken van hulpmiddelen. Wij bereiden Dronten voor op 2015 door een gedegen inkoopproces te 
voeren en beleidsplan, verordening en beleidsregels tijdig vast te stellen. 

 Samen met de regio “Zorg voor jeugd” Flevoland geven we invulling aan de inkoop op het terrein van de 
regionale hulp en de jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren). We stemmen hierbij het lokale en 
regionale proces voortdurend op elkaar af.

1.2 Sociale opgave
 Voor ouders en opvoeders verandert er het nodige in de nieuwe situatie. Omdat ouders als eerste 

verantwoordelijk zijn voor hun kind, zullen zij daar ook op aangesproken worden. Voor verreweg de meeste 
ouders is dit volstrekt logisch, maar soms kunnen ouders deze verantwoordelijkheid (tijdelijk) niet volledig aan. 
Dan ondersteunen wij het gezin om terug te komen in de Eigen Kracht waardoor situaties zelf of met behulp 
van het eigen netwerk weer op te lossen zijn. Professionele hulpverlening komt pas aan de orde als daar 
zwaarwegende redenen voor zijn. 

36 Onder preventief aanbod valt onder meer een gezinscoach, een gezinsadviseur, het schoolmaatschappelijk werk, CJG op school, conferenties Eigen  

 Kracht en het Home-Start programma. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de vormen van Eigen Kracht in onze gemeente.
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 Van de professionals in het netwerk vraagt het een andere manier van werken, waarbij ze zaken niet overnemen 
van ouders, maar ouders begeleiden in het zélf uitvoeren van hun opvoedkundige taken. Professionals 
staan bovendien voor de uitdaging om organisatie overstijgend te gaan werken en hun taken met elkaar 
en het onderwijs af te stemmen. Dit is voor sommige professionals nog nieuw. Toch is dit een belangrijke 
randvoorwaarde om de transitie van de jeugdhulp te laten slagen: wanneer onderwijs en jeugdhulp goed op 
elkaar zijn afgestemd is er écht sprake van een integraal plan. De veranderingen waar het onderwijs mee te 
maken krijgt in het kader van passend onderwijs zijn dan ook van groot belang om ook de transitie jeugdhulp 
te laten slagen. Het is daarom prettig dat er tussen de gemeente, onderwijsinstellingen en andere betrokken 
jeugdhulppartners in de afgelopen jaren een goede samenwerkingsrelatie is opgebouwd. In hoofdstuk 2 gaan we 
verder in op deze samenwerking en de relatie tussen passend onderwijs en jeugdhulp.

 De overgang van de jeugdhulp naar de gemeente is niet alleen een transitie van taken en middelen, maar 
bovenal een transformatie in de manier van werken. We voorkomen liever dan dat we genezen. Dit betekent dat 
we veel meer taken uitvoeren op het gebied van preventie (voorkomen) en minder taken in het kader van curatie 
(genezen). Uit allerlei onderzoeken blijkt dat het investeren in preventie loont, zowel in maatschappelijk als in 
fi nancieel opzicht. Dit vraagt van de gemeente lef om te investeren in zaken waarvan het rendement niet altijd 
direct aan de voorkant zichtbaar is en die zich pas op termijn zullen uitbetalen. 

 De huidige situatie
 In de nulmeting Jeugdhulp versie 2 staat uitgebreid omschreven hoe het is gesteld met de jongeren van 0 tot 18 

jaar in Dronten. Hieronder geven we een aantal van de belangrijkste bevindingen uit de nulmeting weer. 

 In de gemeente Dronten wonen 9.451 jongeren van 0 tot 18 jaar (CBS, 2013). In 2013 is in Biddinghuizen en 
Swifterbant het aandeel jongeren gedaald ten opzichte van het aantal 18-plussers. In Dronten is het aandeel 
jongeren licht gestegen. Landelijk neemt het aantal jongeren af. In de gemeente Dronten is dit ook het geval. 
Onderstaand schema laat zien dat het aandeel jongeren in de gemeente Dronten sneller is gedaald dan in 
Flevoland en Nederland. De prognoses van het CPB vertellen ons dat het aandeel jongeren in de gemeente 
Dronten de komende 10 jaar met 2 tot 4% gaat afnemen. 

 
 Onderstaande zorgpiramide geeft de startsituatie in 2015 aan. Circa 1.250 jeugdigen in de gemeente Dronten 

maken gebruik van een vorm van ondersteuning of hulp. Daarnaast maken ruim 650 kinderen gebruik van een 
vorm van onderwijsondersteuning. Op deze aantallen is al een correctie toegepast van 15% om de overlap van 
zorg te corrigeren. Onderwijsondersteuning is nauw verbonden met ondersteuning en jeugdhulp. Aangezien 
de directe verantwoordelijkheid van de gemeente ligt bij de ondersteuning en jeugdhulp is gekozen om in dit 
beleidsplan de verschillende vormen van onderwijsondersteuning37 niet mee te nemen. 

33 Vormen van onderwijsondersteuning: speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs  

 en kinderen met een rugzakje (LGF)
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 Verklaring verschil met visie ‘Handen uit de mouwen!’
 In de visie ‘Handen uit de mouwen!’ was te lezen dat de verhouding hulp/ondersteuning/eigen kracht 4/16/80% was. De 

afname van het gebruik van hulp die in korte tijd gerealiseerd lijkt te zijn is grotendeels te verklaren door het lostrekken 
van de onderwijsondersteuning. De onderwijsondersteuning was in de visie verdeeld onder ondersteuning en hulp en 
is in dit beleidsplan apart weergegeven. Daarnaast is het aantal cliënten die gebruikt maakt van een (of meerdere) 
vormen van hulp met circa 35 cliënten gestegen. 

 Startsituatie 2015

 Eigen Kracht
 Veel gezinnen kunnen samen met familie, vrienden of buren - het sociale netwerk – heel goed een oplossing 

bedenken als het tegenzit. Naast hun sociale netwerk kunnen zij gebruik maken van algemene en gerichte 
basisvoorzieningen en het preventieve aanbod. Voorbeelden van preventief aanbod zijn de gezinscoach, 
schoolmaatschappelijk werk, Homestart en Moeders informeren moeders. Ruim 80% van de jeugdigen in 
Dronten redt het op eigen kracht. 

 Ondersteuning
 Onder ondersteuning verstaan we de ambulante vormen van geïndiceerde jeugdzorg, zoals diagnostiek, 

persoonlijke verzorging, deeltijdhulp, groepsbehandeling en gesprekken met eerstelijns psychologen. De 
toegang tot ondersteuning is via de begeleider of via een ondersteuningsteam. Ruim 1000 jeugdigen maken 
gebruik van een vorm van ondersteuning. In onderstaande fi guur is te zien hoe de ondersteuning is verdeeld in 
Dronten. 

 

Hulp 2%

Ondersteuning 11%

Onderwijsondersteuning 7%

Eigen kracht 80%

Ondersteuning

 Ambulante zorg

 AWBZ extramuraal (ZIN)

 AWBZ extramuraal (PGB)

 Eerstelijns psychologische zorg

 Tweedelijns zorg GGZ zonder verblijf
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 Hulp
 Hulp is zwaarder dan ondersteuning en niet vrij toegankelijk. Circa 180 jeugdigen uit Dronten maken gebruik van 

deze hulp. In onderstaand fi guur is te zien waar zij gebruik van maken.

 

 
 In hoofdstuk 3 wordt het aanbod Eigen Kracht, Ondersteuning en Hulp verder toegelicht. 

 Ruim 68% van het persoonsgebonden budget (pgb) wordt verstrekt op basis van vermoeden van een 
psychiatrische stoornis. Daarnaast is het gebruik van ‘tweedelijns zorg GGZ – zonder verblijf ’ hoog. Dit betekent 
dat het gebruik van GGZ voorzieningen opvallend hoog is in de gemeente Dronten. We hebben hierover met 
de huisartsen in Dronten gesproken, maar hebben geen verklaring voor dit hoge percentage kunnen vinden. De 
komende beleidsperiode proberen we hier grip op te krijgen.

 De opgave
 In onderstaande piramide is te zien welke verdeling we nastreven in 2018. 

 

 Opgave voor 2018
 Zoals we regionaal hebben afgesproken willen we de komende beleidsperiode een ombuiging van 15% 

realiseren van hulp naar ondersteuning. Dit houdt in dat ongeveer 27 jeugdigen gebruik gaan maken van ons 
ondersteuningsaanbod, in plaats van hulp (procentueel geeft dit geen verandering). De ombuiging van 11% 
ondersteuning naar 8% houdt concreet in dat circa 320 kinderen het op eigen kracht gaan redden in plaats van 
gebruik te maken van het ondersteuningsaanbod. De komende periode gaan we met het onderwijs in gesprek 
over de ombuiging van 7% naar 5%. Dit houdt in een afname van ruim 180 kinderen die gebruik maken van een 
vorm van onderwijsondersteuning. 
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 In onderstaande tabel is te zijn hoe we deze ombuiging faseren in de tijd. 

  2015 2016 2017 2018
 Eigen kracht 80% 82% 84% 85%
 Ondersteuning 11% 10% 9% 8%
 Hulp 2% 2% 2% 2%
 Onderwijsondersteuning 7% 7% 5% 5%

1.3 Financiële opgave
 De decentralisatie van de jeugdhulp gaat gepaard met door het rijk opgelegde bezuinigingen. De vraag naar 

allerlei vormen van jeugdhulp is de afgelopen jaren op landelijk niveau behoorlijk toegenomen. Op dit moment 
hebben we niet het volledige inzicht in het gebruik van jeugdhulp van de afgelopen jaren. We kunnen dus niet 
stellen dat de vraag naar jeugdhulp in Dronten is toegenomen, stabiel is of zelfs afgenomen. 

 In de meicirculaire van 2014 is het defi nitieve budget voor 2015 opgenomen. Voor Dronten is het defi nitieve 
budget bepaald op € 12.911.379. Het uitvoeringsbudget maakt onderdeel uit van het budget. 

 Het budget in Dronten in 2017 ramen wij nu nog op basis van historisch gebruik op € 11.314.095 (zie 4.1.). Echter, 
vanaf 2016 werkt het rijk stapsgewijs toe naar de invoering van een objectief verdeelmodel. Naar verwachting 
wordt in december 2014 duidelijk wat dit voor Dronten gaat betekenen. De inschatting op basis van de 
nulmeting is overigens dat het objectieve model zal leiden tot minder budget. In hoofdstuk 3 gaan we verder in 
op de maatregelen om de jeugdhulp budgetneutraal uit voeren.

 Dronten bouwt het fi nancieel kader op aan de hand van het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 2014-
2017, door de raad vast te stellen in oktober 2014. 

Budgetverdeling jeugdhulp regionaal en lokaal

Beschikbaar Macrobudget 6 gemeenten Flevoland
€ 130.898.139

90% beschikbaar budget voor jeugdhulp
€ 117.808.325

Vektis-gegevens, uitvraag aanbieders J&O en de tabel Regionaal
Transitiearrangement als verdeelsleutel

50,5% regionaal en 49,5% lokaal inkopen jeugdhulp

Beschikbaar budget jeugdhulp na korting en ombuiging

Lokaal € 58.357.276                                     Regionaal € 59.451.049

Jeugd GGZ
(regionaal)

Regionaal
48%

6.284.716

Lokaal
52%

6.805.098

LTA 3,75% van totaal
€ 4.921.770

Risico vereff ening
2,3% regionaal budget

€ 1.362.946

Jeugd AWBZ
(lokaal, verblijf

regionaal)

Jeugd AWBZ
(deels

lokaal/regionaal)

Verdeling is bepaald
obv de lokale en

regionale zorgvormen

10% fl exibel
€ 13.089.814

MINUS: 1,5768% Macrobudget uitvoeringskosten € 2.064.105
= € 115.744.220
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2  Wat willen we bereiken?

2.1 Doelen en uitgangspunten
 Onze visie “Handen uit de mouwen” gaat uit van tien principes. Daarop zijn in dit beleidsplan twee aanvullingen 

gedaan en deze zijn onderstreept opgenomen. Hieronder worden de principes verder uitgewerkt:

 Kinderen horen thuis en thuis is het veilig
 Als kinderen niet thuis kunnen wonen:
 -  zoeken we naar een voorziening die de thuissituatie zo dicht mogelijk benadert (netwerkpleegzorg, pleeg-

 zorg, gezinshuis). 
 -  zetten we een (semi)residentiële voorziening alleen in als dat nodig is voor de behandeling.
 -  zetten we indien wenselijk de SAVE medewerker in (SAmenwerken aan VEiligheid, uitgevoerd door de 

 gecertifi ceerde instelling (voormalig Bureau Jeugdzorg)). Deze medewerker maakt samen met het gezin 
 en het netwerk een plan dat de veiligheid van het kind op een minimumniveau garandeert. Lukt dit niet, dan 
 vragen we de rechter een maatregel in te zetten. SAVE is een nog jonge methodiek die veelbelovend is. 
 De eerste onderzoeksresultaten duiden op een aanzienlijke terugloop in het gebruik van het gedwongen 
 hulpaanbod en goede klanttevredenheid.

 -  het AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) sluit aan bij de lokale structuur en 
 andersom. Eind 2014 maken we op regionaal niveau afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming.

 Eén gezin, één plan, één regisseur
 -  Begeleider38  en inwoner (cliënt) stellen één plan van aanpak op, waarbij de begeleider de procesregie voert 

 (zie ook Toegang en Werkwijze Sociaal Domein39).
 -  Bij meervoudige of multiproblematiek, maken we 1 plan van aanpak waarin we meerdere vormen van 

 maatwerk, ondersteuning, hulp en/of voorzieningen opnemen. Het plan is niet statisch.
 -  Naast procesregie kunnen we ook casusregie inzetten bij meervoudige of multiproblematiek40. 
 -  Het plan van aanpak kent een aantal vaste elementen, die we per transitie aanvullen vanuit de verschillende 

 wettelijke opdrachten. Hierbij maken we ook een connectie met Passend Onderwijs.

 Handelingsgericht werken
 - In onze visie sluit de jeugdhulp qua methodiek aan bij het handelingsgericht werken in het onderwijs. 

 Het principe handelingsgericht werken (HGW) is al langer ingevoerd in het basisonderwijs op basis van 
 ‘Handelingsgericht werken – een handreiking voor een schoolteam’,(Pameijer, Beukering & de Lange, 2009). 
 Deze werkwijze rollen we breed uit voor de jeugdhulp. HGW kent de volgende uitgangspunten:

 1.  De onderwijs- en pedagogische ondersteuningsbehoeften van het kind staan centraal
 2.  Het gaat niet alleen om het kind, maar ook om het kind in déze groep, bij déze leerkracht, bij déze ouders etc.
 3.  Het gaat ook om wat belangrijke volwassenen (ouders, leerkracht etc.) nodig hebben om het kind te helpen.
 4.  Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang.
 5.  Samenwerking tussen alle betrokkenen is cruciaal! De casusregisseur is hierbij van groot belang.
 6.  Werk doelgericht: verzamel alleen die informatie die echt nodig is voor het vaststellen van de behoeften.
 7.  Er zijn goede afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer.

 Met behulp van praktijkervaring die we opdoen in verschillende pilots41, vertalen we bovenstaande uitgangs-
punten naar de jeugdhulp. De aangepaste uitgangspunten komen ook terug in de processtappen van Toegang 
en Werkwijze Sociaal Domeinen in de werkinstructie. Zie voor meer informatie het onderdeel “Transitie sociaal 
domein”, hoofdstuk 3.

38 De taak begeleider jeugd (werktitel in plaats van “wegwijzer”) wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuners jeugd, de zorgcoördinatoren plus  

 (voorschools en basisonderwijs) en de schoolmaatschappelijk werkers (voortgezet onderwijs)
39 Werktitel 
40 Het verschil tussen meervoudige en multiproblematiek is soms niet voldoende duidelijk. Ook is de scheidslijn tussen proces- en casusregie niet altijd  

 helder. In 2014 oefenen we met de nieuwe werkwijze. Vanuit deze ervaringen stellen we werkinstructies op waarin we de handelwijze vastleggen.
41 De pilots praktijkondersteuner, voortgezet onderwijs en begeleider. Zie ook Transitie Sociaal Domein, hoofdstuk 3.
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 Uitgaan van wat goed gaat
 -  Vanaf 2015 vervalt de toegang tot zorg via Bureau Jeugdzorg (BJZ) en het Centrum Indicatiestelling Zorg. We 

 organiseren de toegang tot hulp op een andere manier en willen hierbij de opgebouwde expertise 
 behouden. We hebben met BJZ afspraken gemaakt over de overname van personeel. 

 -  Uit gegevens van de huisartsen blijkt dat de meeste inwoners eerst een bezoek brengen aan de huisarts en 
 van daar uit doorverwezen worden naar de zorg. In de nieuwe wet wordt de rol van de huisarts prominenter. 
 Wij slaan 2 vliegen in 1 klap door de nieuwe toegang vorm te geven in samenwerking met de huisarts (pilot 
 praktijkondersteuner huisarts) en het onderwijs/CJG.

 -  De samenwerking met het onderwijs en de integrale aanpak jeugdhulp en passend onderwijs zijn voor 
 Dronten essentieel om de ombuiging die nodig is te realiseren. Deze samenwerking werpt zijn vruchten 
 al af en de voorsprong die dit ons geeft, willen wij behouden. We hebben de intentie om in de toekomst de 
 samenwerking nog verder te intensiveren.

 Versterken van het gezin en kind/jongere en leefomgeving
 -  Het versterken van het gezin vormt de basis van Toegang en Werkwijze Sociaal Domein. 
 -  We stellen voor gezinnen aanbod beschikbaar om de Eigen kracht te versterken (zie 3.1.3.).
 -  We betrekken de leefomgeving en het netwerkbij (de uitvoering van) het plan van aanpak. 
 -  We begeleiden gezinnen en netwerk bij de uitvoering van het plan van aanpak. Hierdoor voelen betrokkenen 

 zich gesteund bij de aanpak en hebben ze een aanspreekpunt. Daarnaast kunnen we ingrijpen als de 
 draaglast te groot wordt of als de voortgang in gevaar komt.

 Ondersteuning en hulp nabij
 -  We zetten ondersteuning en hulp voor jongeren en hun gezin thuis of vlakbij huis in. In de overeenkomsten 

 met de aanbieders nemen wij op dat zij zich aan dit principe houden, tenzij dit aantoonbaar niet eff ectief 
 of niet mogelijk is. Nabij betekent ook dat we aansluiten bij de vraag van de inwoner. Dit betekent dat de 
 ondersteuning en hulp fl exibel ingezet wordt (waar nodig ’s avonds of in het weekend).

 -  We bieden ondersteuning waar mogelijk binnen de school aan (zie sterk netwerk met en rondom gezin 
 vanuit onderwijs).

 Appèl op opvoedplicht ouders
 Wij verwachten van ouders dat zij vanuit hun opvoedplicht een inspanning leveren om hun kind(eren) naar 

zelfstandigheid te leiden.
 -  We benutten de ervaring van de zorgverzekeraars voor het bepalen van de gebruikelijke zorg die aan ouders 

 gevraagd kan worden in het plan van aanpak42. 
 -  We volgen de uitvoering van alle onderdelen van het plan (inzet van ouders, het netwerk én professionele inzet). 
 -  Als de ontwikkeling van kinderen wordt bedreigd, zetten we de SAVE-medewerker in (zie “kinderen horen thuis”).

 Sterk netwerk met en rondom gezin vanuit voorschoolse voorzieningen en onderwijs
 We stellen gerichte preventie en ondersteuning direct beschikbaar binnen deze voorzieningen, zetten het 

aanbod fl exibel in en werken vraaggericht. In hoofdstuk 3 werken we het aanbod verder uit. 

 Samenhangend aanbod: effi  ciënt en eff ectief
 -  Wij kiezen voor een breed aanbod. Voor enkelvoudige ondersteuning en/of hulp bieden wij zoveel mogelijk 

 keuzevrijheid voorde inwoner. Bij meervoudige of multiproblematiek stemmen de netwerkpartners en 
 aanbieders onderling af. Hierbij kiezen we voor een elkaar aanvullend aanbod gebaseerd op samenwerking.

 -  Wij meten of het aanbod eff ectief is. Eff ectief aanbod zorgt voor afname problematiek. In sommige gevallen 
 is afname van problematiek niet mogelijk, omdat het gaat om levenslange (verstandelijke) beperkingen. In 
 dat geval is eff ectief aanbod gericht op het versterken van zelfredzaamheid.

 -  Wij sturen op effi  ciëntie door de verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de uitvoering te beleggen. 
 Daarnaast organiseren wij de jeugdhulp zo plat mogelijk, voeren we integraal overleg op casusniveau en 
 dringen we de overhead terug in de bestuurlijke aanbesteding.

 Goed is goed genoeg
 -  Het is altijd mogelijk meer ondersteuning en hulp in te zetten om de problematiek breder aan te pakken dan 

 strikt noodzakelijk is. Niet altijd vanuit de wens van het gezin, soms ook vanuit het oogpunt van 
 risicobeheersing. Dit kan leiden tot langdurige professionele inzet. Door de inzet van handelingsgericht 
 werken benoemen we duidelijk welke stappen we nemen om een probleem op te lossen of hanteerbaar te maken.

42 Zie ook verordening Jeugdhulp
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 -  Wij werken samen met het gezin, zonder onze professionele normen op te leggen. In geval van zorg rond de 
 veiligheid van kinderen kijken we met gezin en netwerk naar de minimale voorwaarden van veiligheid. Als het 
 gezin hieraan voldoet, is dit goed genoeg en kan het kind thuis blijven wonen.

 Doelen
 In de formulering van de doelen van het beleid jeugdhulp sluiten we aan bij de doelen van de Wmo 2015:
 - Ondersteuning en/of hulp wordt geboden als de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen 

 ontoereikend zijn
 - Inwoners met opgroei- en opvoed problemen, psychische problemen en stoornissen worden zoveel mogelijk 

 in de eigen leefomgeving ondersteund en geholpen 
 - Kindermishandeling wordt voorkomen en bestreden
 - Continuïteit van zorg wordt geboden

 Ook trekken we samen op met het onderwijs bij de inrichting van ondersteuning en hulp aan jongeren. 
Uitgangspunten die het onderwijs hanteert en waar wij zoveel mogelijk bij aansluiten zijn onder andere:

 - Een heldere en transparante lijn rond toelating, hulp en toekenning van ondersteuningsmiddelen, die 
 verantwoord, zorgvuldig en snel tot (extra) ondersteuning leidt. 

 - Integrale toeleiding voor onderwijs en jeugdhulp.
 - Organisatie van de ondersteuning zoveel mogelijk thuis- en kind nabij waarbij geldt: regulier onderwijs waar 

 kan, speciaal onderwijs waar moet.
 - Meer fl exibele inzet van ondersteuning op basis van arrangementen (van indiceren naar arrangeren). 
 - Ontkokering van de zorgverlening(instanties) en het koppelen van onderwijs-expertise en expertise zorg 

 (jeugdzorg, jeugdbescherming, gezondheidszorg). 
 - Begeleiding van ouders gedurende het traject van toeleiding, schoolplaatsing en hulpverlening, op basis van 

 één kind – één plan. 
 - Een dekkend en fl exibel onderwijs ondersteuningscontinuüm. 
 - Professionele ontwikkeling en ondersteuning van de leraar. 
 - Handelingsgericht werken op alle niveaus. 

 Resultaten
 De uitvoering van het beleidsplan en vooral de nieuwe werkwijze leveren een bijdrage aan:
 - het verminderen, stabiliseren, behandelen en/of opheff en van de problematiek. Als vermindering van 

 problematiek niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij verstandelijke beperking) streven we naar het behouden of 
 vergroten van zelfredzaamheid

 - de klanttevredenheid
 - normalisering en daling van het gebruik van ondersteuning en hulp. Van normalisering is sprake als het 

 gebruik van ondersteuning en hulp in Dronten zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. 

2.2 Randvoorwaarden
 Om onze opgave op een goede manier te kunnen uitvoeren zijn de volgende randvoorwaarden van belang:
 - We investeren meer in preventie om dure, curatieve trajecten zoveel mogelijk te voorkomen.
 - We krijgen op tijd betrouwbare informatie over onze cliënten, zodat we met hen in gesprek 
  kunnen gaan over de toekomstige hulp. Deze informatie komt vanuit diverse kanalen, waaronder Bureau 

 Jeugdzorg (BJZ) en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met BJZ zijn hierover afspraken gemaakt; de 
 afspraken over de informatieoverdracht vanuit het CIZ worden op landelijk niveau gemaakt.

 - We maken goede afspraken met onze lokale en regionale partners. Van belang hierbij is het “lean en mean” organi-
 seren, zodat er geen gaten, overlap of dubbelingen in de netwerksamenwerking en het aanbod ontstaan.

 - Partners vertrouwen elkaar onderling en bieden een aanvullend aanbod waarbij het belang van de cliënt 
 voorop staat.

 - Er is duidelijkheid over de vraagontwikkeling, zowel lokaal als regionaal.
 - Er is voldoende regionaal aanbod, zowel kwalitatief als kwantitatief.
 - Het beleid wordt gestaafd met prestatie-indicatoren (zie paragraaf 4.2.)

2.3 Financiële kaders
 De beschikbare middelen uit onze eigen begroting en de middelen die overkomen vanuit het rijk zijn 

kaderstellend voor de uitvoering van de Jeugdwet.
 Dronten bouwt het fi nanciële kader op aan de hand van het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland en 

het Regionaal Transitiearrangement “Zorg voor Jeugd Flevoland” (Panteia, oktober 2013). Daarbij is ook rekening 
gehouden met een ombuiging van 10%.  
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 Uitgaven Jeugdhulp Dronten Is 97% -6% is 91% -6% is 85%
 Bedrag  Bedrag  Bedrag  Bedrag

  2015 2016 2017 2018
 Lokaal Eigen Kracht (LEK) 1.343.035 1.259.961 1.176.886 1.176.886
 Lokaal Ondersteuning (LO) 4.213.637 3.953.000 3.692.362 3.692.362
 Jeugd GGZ Lokale Ondersteuning (GLO) 437.899 410.812 383.726 383.726
 Jeugd GGZ Regionale Hulp  (GRH) 1.119.855 1.050.586 981.316 981.316
 Regionale Hulp (RH) 4.302.218 4.036.101 3.769.985 3.769.985
 Uitvoeringskosten (Gemeentelijk)  203.597 266.011 289.375 289.375
 Totale Kosten aanbod Jeugdhulp 11.620.241 10.976.471 10.293.651 10.293.651
 Totaal Overall 2015 2016 2017 2018
 Totale kosten Regionaal 5.859.972 5.497.500 5.135.027 5.135.027
 Totale kosten Gemeentelijk 5.760.269 5.478.971 5.158.624 5.158.624
 Buff er Regionaal (incl. LTA) 602.453 565.187 527.922 527.922
 Buff er Gemeentelijk 688.685 646.086 603.487 603.487
 Budget meicirculaire 2014  12.911.379 12.187.745 11.425.060 11.425.060
 
 We kopen lokaal in door middel van bestuurlijke aanbesteding. We bepalen in Dronten vooraf slechts deels het 

volume en leggen afspraken over bekostiging van eventueel te leveren producten voor ondersteuning of hulp 
vast. 
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3  Welke maatregelen/instrumenten/
  voorzieningen zetten we daartoe in?
 In dit hoofdstuk gaan we eerst in op het voorzieningenaanbod Eigen Kracht, Ondersteuning en Hulp, vervolgens 

beschrijven we de maatregelen die volgen uit de wetgeving. 

3.1 Beleidsmaatregelen aanbod Eigen Kracht, Ondersteuning en Hulp
 Aanbod Eigen Kracht 
 In Dronten kiezen wij ervoor het aanbod Eigen Kracht te scharen onder gerichte preventie. Daarmee valt dit 

aanbod niet onder de formele werking van de Jeugdwet. De gerichte preventie bekostigen wij wel deels uit het 
budget jeugdhulp. Voor dit aanbod is geen aanvraag en geen beschikking nodig. Jaarlijks wordt de basisomvang 
van het aanbod berekend in samenspraak met de netwerkpartners. Dit aanbod willen wij zonder wachtlijst en 
wachttijden beschikbaar hebben. Daarnaast maken wij afspraken met de uitvoerende organisaties hoe we gaan 
handelen als er toch wachttijden ontstaan. 

 Kinderen, jongeren en hun ouders hebben geen recht op het aanbod gerichte preventie. In samenspraak met de 
netwerkpartners beoordelen wij of het zinvol is het aanbod in te zetten. We zetten het aanbod via verschillende 
kanalen in:

 Aanbod Eigen Kracht via vrijwilligers
 De inzet van vrijwilligers in de ondersteuning van gezinnen met kinderen is een belangrijke pijler in het nieuwe 

jeugdhulpbeleid. De gemeente faciliteert de onderstaande vrijwilligersprojecten:
 - Eigen Kracht conferenties
 Een vrijwilliger van de Eigen Kracht Centrale faciliteert en organiseert een bijeenkomst rondom een inwoner die 

samen met zijn/haar netwerk een plan maakt om het ervaren probleem op te lossen. Deze werkwijze past bij het 
artikel in de jeugdwet waarin is opgenomen dat elke inwoner eerst zelf in staat moet worden gesteld om een 
plan te maken alvorens er (gedwongen) hulp in wordt geschakeld. 

 - Home-Start
 Een vrijwilliger ondersteunt gezinnen met tenminste 1 kind jonger dan 7 jaar met praktische zaken en een 

luisterend oor. Home Start wordt uitgevoerd door Humanitas.
 - Moeders informeren moeders
 Ervaren moeders geven beginnende moeders tips en adviezen. Dit programma wordt uitgevoerd door Icare.

 Aanbod Eigen Kracht via E-Health
 In de komende periode gaan we bekijken op welke manier de gemeente Dronten haar inwoners kan 

ondersteunen met opvoedingsvragen via zogenaamde E-Health programma’s. Bij dergelijke programma’s kunnen 
ouders en kinderen via een web-based computerprogramma opdrachten uitvoeren. E-Health kan op speelse 
wijze bijdragen de opvoedsituatie te verbeteren. Indien nodig krijgen ouders en kinderen online ondersteuning 
door professionele hulpverleners.

 Aanbod Eigen Kracht via voorschoolse voorzieningen en scholen
 We geven veel trajecten voor preventieve inzet en ondersteuning vorm door hulpverlening direct beschikbaar 

te stellen binnen voorschoolse voorzieningen en de scholen. Hulpverleners kunnen hierdoor vroegtijdig 
handelen bij vragen en/of signalen van ouders en/of kinderen. Daarnaast ondersteunen we pedagogisch 
medewerkers/ leerkrachten om hen te versterken in hun handelen. Pilots in de afgelopen periode tonen aan 
dat deze ondersteuningsvormen daadwerkelijk leiden tot een vermindering in het aantal verwijzingen naar 
bijvoorbeeld medisch kinderdagverblijven en andere vormen van hulp. Over de pilots maken we met betrokken 
partners afspraken die resulteren in een werkagenda. In de werkagenda wordt ook opgenomen wie wat doet 
en welke inzet, taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. Ook de succesindicatoren bepalen we samen. 
Het voornemen van de gemeente is om bij gebleken succes, de inzet van het aanbod structureel in te zetten. 
Momenteel ontwikkelen de we de ondersteuning bij de voorschoolse voorzieningen en in het onderwijs verder 
in de volgende pilots:

 - Sterk in de Klas
 Hulpverleners van Triade zijn op basisscholen aanwezig en gaan snel aan de slag met vragen van ouders, kinderen 

en/of leerkrachten. Het betreft kortdurende, laagdrempelige en zeer preventieve trajecten. Sterk in de Klas wordt 
uitgevoerd op alle basisscholen en kinderopvang in Biddinghuizen en op de basisscholen in Swifterbant.

 - CJG op school



49 |  Deel B: Jeugdwet

 Medewerkers van Vitree zijn op vaste tijden aanwezig op het Almere College en het Ichthus College. Daar helpen 
zijn jongeren met het aanleren van vaardigheden op het gebied van planning, organisatie, omgaan met emoties, 
groepsdynamica en dergelijke.

 - Schoolmaatschappelijk werk in het Voortgezet Onderwijs
 Medewerkers van Vitree zijn aanwezig op het Almere College en het Ichthus College (3 dagen per week per 

school). Zij gaan aan de slag met alle vragen die er zijn rondom het welzijn van kinderen waarbij de school 
betrokken is. Het Schoolmaatschappelijk werk in het VO zal vanaf 2015 worden uitgevoerd door Maatschappelijke 
Dienstverlening Flevoland (MDF).

 - Schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs (staand beleid)
 Medewerkers van MDF zijn gekoppeld aan de basisscholen en verzorgen kortdurende ondersteuning bij vragen 

rondom het welzijn van het kind waarbij de school betrokken is.
 - De Driemaster
 Een nieuwe vorm van ondersteuning door Vitree op SBO de Driemaster. Deze pilot en nieuwe vorm van werken is 

nog in ontwikkeling tijdens het schrijven van dit beleidsplan.
 - Ondersteuning op de Vlieger
 Tijdens het schrijven van dit beleidsplan wordt onderzocht welke behoeften de Vlieger als AZC school heeft en 

hoe we daarin vanuit de Jeugdwet kunnen ondersteunen.

 Aanbod Eigen Kracht via het Centrum voor Jeugd en Gezin
 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voert diverse activiteiten op het gebied van ondersteuning uit. Deze 

taken worden door diverse CJG partners uitgevoerd, waaronder de jeugdgezondheidszorg (GGD en Icare), de 
Meerpaal, MEE en MDF. 

 - Telefoonnummer en website
 Sinds de opening van het CJG kunnen ouders telefonisch of per mail vragen stellen. Ouders maken hier steeds 

meer gebruik van. Jeugdverpleegkundigen beantwoorden vanuit de telefooncentrale de vragen die telefonisch 
gesteld worden. Mocht de jeugdverpleegkundige de vraag niet voldoende kunnen beantwoorden, dan neemt 
een zorgcoördinator van de GGD of Icare contact met de ouder op. De zorgcoördinatoren beantwoorden ook de 
vragen die per mail binnen komen. De meeste vragen worden direct afgehandeld. In sommige gevallen biedt het 
CJG kortdurende ondersteuning in de vorm van 1 of meer gesprekken met de ouder. 

 - Inloopspreekuur en contactmomenten consultatiebureaus
 Ouders met kinderen tot 4 jaar kunnen hun opvoedvragen stellen tijdens de contactmomenten of 

inloopspreekuren bij de diverse consultatiebureaus. In Swifterbant kunnen ouders van kinderen tot 19 jaar bij de 
inloopspreekuren terecht. Medewerkers van het consultatiebureau doen ook huisbezoeken.

 - Periodieke gezondheidsonderzoeken Jeugdgezondheidszorg
 Het CJG organiseert periodieke gezondheidsonderzoeken die uitgevoerd worden door de GGD. Sommige 

van deze onderzoeken leiden tot kortdurende ondersteuning in de vorm van een aantal gesprekken. Soms 
worden ouders doorverwezen naar andere vormen van ondersteuning (bijvoorbeeld via Maatschappelijke 
Dienstverlening Flevoland) of naar hulp. 

 - Zorgcoördinatie plus
 Een aantal medewerkers van Icare en de GGD zijn als zorgcoördinator plus verbonden aan kinderopvang en 

scholen. Daar bieden zij informatie en advies aan over hoe om te gaan met kinderen met bijzonder gedrag en/
of in moeilijke thuissituaties. Ook zorgen zij ervoor dat, indien nodig, de contacten worden gelegd naar externe 
hulpverleners om te komen tot een integraal plan van aanpak. Zij zijn hierbij steeds in gesprek met de ouders. De 
zorgcoördinatoren plus bieden zélf geen ondersteuning of hulp, maar bewaken het proces om ervoor te zorgen 
ervoor dat deze wordt ingezet waar nodig. 

 - Voorlichting voor ouders en scholen
 Het CJG geeft voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders en scholen over uiteenlopende thema’s. 
 - Jongerenwerk
 Jongeren kunnen met uiteenlopende vragen terecht bij de jongerenwerkers van de Meerpaal. De Meerpaal wijst 

in het geval van ingewikkelde vragen door naar andere ondersteuningsvormen of naar hulp.
 - Cursusaanbod op de scholen
 Vanaf het schooljaar 2014-2015 kunnen alle basisscholen en het voortgezet onderwijs kinderen aanmelden bij 

de Meerpaal voor diverse trainingen op het gebied van o.a. sociale vaardigheid, weerbaarheid en het verwerken 
van een echtscheiding. De trainingen worden door diverse CJG partners verzorgd en gecoördineerd door de 
Meerpaal.

 - Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
 Op een aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de gemeente Dronten kunnen peuters een 
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VVE programma volgen. VVE is bedoeld voor kinderen van circa 2,5 tot 6 jaar met een (risico op) een 
ontwikkelingsachterstand, specifi ek een taalachterstand. Doel van VVE is ervoor te zorgen dat deze kinderen 
“gewoon kunnen meekomen” in het onderwijs. Ook een aantal basisscholen in de gemeente Dronten biedt een 
VVE programma aan. 

 - Integrale vroeghulp
 Ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind (0-7 jaar) kunnen contact opnemen met het 

(regionale) team van Integrale Vroeghulp. Dit team van professionals is samengesteld vanuit diverse organisaties. 
Samen met ouders wordt een plan gemaakt en uitgevoerd. Op dit moment wordt bekeken op welke wijze 
Integrale Vroeghulp ingebed kan worden in de lokale structuur. Zie ook paragraaf 4.1, verantwoordelijkheid 
ondersteuningsteams.

 - Voorzorg
 Gezinnen met veel risico’s op opvoedingsproblemen worden al tijdens de zwangerschap ondersteund waardoor 

de gezondheid en ontwikkelingskansen van de moeders en kinderen vergroot worden. Verloskundigen en Icare 
werken hierin samen.

 Aanbod Eigen Kracht via huisartsen
 Veel ouders zoeken hun weg richting de hulpverlening via de huisarts, ook als het om niet-medische zaken gaat. 

In de nieuwe Jeugdwet mag de huisarts naar alle vormen van jeugdhulp verwijzen, onder de huidige wetgeving 
mag de huisarts alleen naar GGZ hulp doorverwijzen. Vanwege deze ontwikkelingen is de gemeente in juni 
2014 begonnen met een pilot om praktijkondersteuners Jeugd in te gaan zetten bij de huisartsenpraktijken in 
Biddinghuizen en Swifterbant. Deze praktijkondersteuners voeren consulten, maar verlenen ook kortdurende 
ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een aantal gesprekken. Bovendien onderhouden zij de contacten 
met het netwerk van professionals. Eind 2014 rollen we deze werkwijze uit naar de huisartsenpraktijken in 
Dronten. Bovendien onderzoeken we of deze werkwijze ook toepasbaar is voor Wmo vraagstukken.

 Aanbod Eigen Kracht via Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland 
 Bij MDF werken diverse professionals op het gebied van jeugd. Ouders en/of jongeren kunnen deze professionals 

zelf benaderen voor een hulpverleningstraject. Een belangrijk deel van de aanmeldingen bij MDF komt echter 
binnen via het onderwijs of andere professionals in het jeugdnetwerk. We streven ernaar om de diensten van 
MDF zonder wachtlijsten aan te kunnen bieden. Het gaat om:

 - Schoolmaatschappelijk werk (zie sterk netwerk met en rondom gezin vanuit onderwijs)
 - De gezinscoach
 Vaak langere ondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 23 jaar waar begeleiding bij de opvoeding van 1 of 

meer kinderen nodig is.
 - De gezinsadviseur
 Ondersteuning aan gezinnen die al hulpverlening hebben gehad en waar geen directe hulpvraag meer is, maar 

waar wel behoefte is aan een laagfrequent contact.
 - Algemeen maatschappelijk werk
 Ondersteuning aan ouders bij vragen op het gebied van bijvoorbeeld relaties. Door ouders te ondersteunen, 

wordt het hele gezin geholpen. Algemeen maatschappelijk werk wordt soms ook ingezet voor jongeren vanaf 16 
jaar. 

 Aanbod Eigen Kracht via Icare Thuisbegeleiding
 Icare Thuisbegeleiding biedt praktische ondersteuning aan gezinnen om weer grip te krijgen op het leven van 

alledag. Thuisbegeleiding zorgt ervoor dat voor mensen met een ziekte of handicap zelf de regie kunnen voeren 
over hun leven zodat opname in een instelling kan worden voorkomen. 

 Aanbod Ondersteuning
 Ondersteuning bestaat uit lichte, (waar mogelijk) kortdurende en vrijwillige trajecten om ouders en kinderen 

te helpen bij hun vraag. Om de ondersteuning gemakkelijk toegankelijk te maken, kiezen we voor zo weinig 
mogelijk administratieve lasten. We publiceren jaarlijks een overzicht van het mogelijke aanbod in Dronten op de 
website van het CJG.

 Ondersteuning is niet vrij toegankelijk. De toegang tot dit deel van het lokale aanbod vindt plaats via de 
zogenoemde ‘begeleiders jeugd’ (praktijkondersteuners jeugd, zorgcoördinatoren plus in het voorschoolse/
basisonderwijs en de schoolmaatschappelijk werkers in het voortgezet onderwijs). De begeleiders stellen 
samen met de cliënt een plan van aanpak op. Hierin staat welke ondersteuning nodig is. Dit plan van aanpak is 
tegelijkertijd de aanvraag voor ondersteuning. Op basis hiervan geeft de begeleider in mandaat de beschikking af.
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 De volgende producten vallen onder het lokale ondersteuningsaanbod:
 - Diagnostiek
 Diverse vormen van onderzoek om de problematiek te verhelderen, zoals intelligentieonderzoek, 

persoonlijkheidsonderzoek, orthodidactisch onderzoek, dyslexieonderzoek en dergelijke.
 - Behandeling (individueel, gezin en groep)
 Behandeling gericht op het herstel en/of verminderen van de problematiek. Behandeling kan individueel 

plaatsvinden, met het gezin of in een groep.
 - Dagbesteding
 Dagbesteding voor jeugdigen met ontwikkelingsproblematiek. Bij deze kinderen is vaak sprake van een 

verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Dagbesteding vindt plaats op locatie. De kinderen 
verblijven in groepen, waar ze een dagprogramma volgen met diverse activiteiten. Zo kunnen de kinderen hun 
eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving. 

 - Vervoer dagbesteding
 Kinderen die de dagbesteding bezoeken zijn vaak niet in staat om dit op eigen initiatief te doen. Het vervoer 

van en naar de dagbesteding is een verantwoordelijkheid van de ouders/opvoeders. Als zij geen vervoer kunnen 
verzorgen, regelt de aanbieder vervoer.

 - Begeleiding (individueel, gezin en groep)
 Ambulante trajecten om de opvoedingsvaardigheden van de ouders te versterken. Ambulante hulp ondersteunt 

ouders bij het aanleren van vaardigheden. Waar nodig leren ouders om te gaan met beperkingen van het kind 
die voortkomen uit een psychiatrische stoornis en/of een verstandelijke beperking. De hulpverlening richt zich 
op het individu, of op het gehele gezin en kan ook plaatsvinden in groepsverband (zoals bijvoorbeeld sociale 
vaardigheidstrainingen). 

 - Persoonlijke verzorging
 Kinderen met een psychiatrische stoornis, een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap kunnen 

problemen ondervinden met de persoonlijke verzorging. Vaak hebben deze kinderen daar hulp bij nodig die niet 
onder de ‘gebruikelijke zorg’ valt. Met de term gebruikelijke zorg bedoelen we de zorg aan kinderen die we van 
alle ouders mogen verwachten. Persoonlijke verzorging neemt activiteiten over van de ouders en ondersteunt 
waar mogelijk bij het aanleren en zelf uitvoeren van de activiteiten.

 - Kortdurend verblijf 
 Het kortdurend verblijf is bedoeld voor kinderen met een psychiatrische stoornis, of een verstandelijke, 

lichamelijke of zintuiglijke handicap waarbij permanent toezicht nodig is. Deze kinderen logeren maximaal drie 
etmalen per week in een instelling waar persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding aanwezig is. Deze zorg 
ontlast de ouder(s) of verantwoordelijk opvoeders.

 Aanbod Hulp
 Hulp bestaat uit de zwaardere, langdurige en soms gedwongen trajecten. Deze hulp kopen we op regionaal 

niveau in. De toegang tot hulp vindt plaats via de begeleiders jeugd. De begeleiders stellen een plan van aanpak 
op. Om van het aanbod hulp gebruik te maken is een beschikking nodig.

 De volgende producten vallen onder het regionale aanbod hulp:
 - Verblijf 24-uurs zorg
 De 24-uurszorg is een behandelvorm voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis of in een (netwerk)pleeggezin kunnen 

wonen. Deze kinderen hebben meestal ernstige ontwikkelings- of gedragsproblemen. Hun ouders hebben vaak 
grote problemen met de opvoeding. 

 De kinderen krijgen een intensieve behandeling in een veilige omgeving. Ze leren omgaan met structuur, 
grenzen en verantwoordelijkheden. Er wordt naar de vaardigheden van ieder kind gekeken en welke 
ontwikkeling haalbaar is. Het verblijf in de 24-uurs zorg duurt zo kort mogelijk. Zodra het kan gaat een kind weer 
naar huis, naar een pleeggezin, of een gezinshuis.

 Verblijf 24-uurs (behandelen en wonen) kan gericht zijn op kinderen met gedragsproblemen waarbij er sprake is 
van opgroei- en opvoedproblematiek. Maar ook voor kinderen waarbij er sprake is van een psychiatrische stoornis 
of een verstandelijke beperking.

 Voorbeelden van 24-uurs zorg zijn intramurale behandeling GGZ, beschermd wonen en langdurig verblijf met 
begeleiding.

 - Verblijf pleegzorg
 Soms kan een kind (tijdelijk) niet thuis wonen, omdat een gezin ernstige problemen heeft. Bijvoorbeeld door een 

scheiding, ziekte of psychische problematiek. Als ouders de opvoeding niet meer aan kunnen dan is een plaatsing 
in een pleeggezin mogelijk. Pleegouders nemen de opvoeding en verzorging dan over, tot de ouders het zelf 
weer kunnen.
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 - Spoedeisende zorg (crisisopvang, 24-uurs en ambulant)
 Spoedeisende hulp is voor gezinnen met acute opvoedingsnood of een opvoedingscrisis. Het kind is 

bijvoorbeeld in gevaar of de ouders zijn het overzicht helemaal kwijt. Doel is de crisis snel aan te pakken en een 
uithuisplaatsing van een kind te voorkomen. De veiligheid van het kind staat altijd voorop.

 - Onderzoek en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling 
 Als ouders zich onttrekken aan hun opvoedplicht en of niet mee willen werken aan de noodzakelijke begeleiding 

en/of de veiligheid van het kind in het geding is, wordt de opvoedsituatie onderzocht. Dit proces loopt via het 
AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling), de Raad voor de Kinderbescherming en de 
Kinderrechter.

 - Gedwongen hulp
 Er is sprake van gedwongen hulp als er een jeugdbeschermingsmaatregel is uitgesproken. Dit kan een 

ondertoezichtstelling zijn of een jeugdreclasseringsmaatregel. Gedwongen hulp kan in de thuissituatie geboden 
worden onder toezicht van de gezinsvoogd of een jeugdreclasseringsmedewerker. Hulp kan ook geboden 
worden middels een (gedwongen) opname. Bij een gedwongen opname geeft de kinderrechte een machtiging 
uithuisplaatsing afop verzoek van de jeugdbeschermer of de gezinsgerichte werker.

3.2 Beleidsmaatregelen wetgeving
 Beleidsmaatregel Regionale samenwerking
 Voor de regionale samenwerking op het gebied van de jeugdhulp bereiden wij een centrumregeling voor (zie 

ook Transitie Sociaal Domein). Deze regeling heeft vooral betrekking op de inkoop van de jeugd-GGZ (geestelijke 
gezondheidszorg), de regionale hulpvormen én voor een aantal taken op het terrein van de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning.

 De regio Flevoland werkt het vastgestelde Regionaal Transitieplan Zorg voor jeugd uit in het Regionaal 
Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 2014-2017. Wij hebben in het concept de volgende uitgangspunten en 
voorwaarden voor de regionale samenwerking bij de inkoop van aanbod voor jeugd opgesteld. 

 De basis voor de samenwerking wordt gelegd in de tekst van de centrumregeling. Per deelnemer kunnen er 
vervolgens in een dienstverleningsovereenkomst nadere afspraken worden gemaakt. De kaders voor deze 
dienstverleningsovereenkomst worden vastgelegd in een dienstverleningshandvest met inachtneming van de 
volgende voorwaarden:

 1.  De zes Flevolandse gemeenten stellen gezamenlijk een percentage vast van de beschikbare middelen
 (budget) ten behoeve van de bovenlokale inkoop van de jeugdzorg. Dat percentage volgt uit een update van 
 de tabel met cijfers uit het Regionaal Transitie Arrangement op basis van de meicirculaire en de Vektis 
 gegevens en de uitvraag. 

 2.  Dit beschikbare budget voor bovenlokale hulp als volgt in te zetten: 
  a. Het bedrag gekoppeld aan de verplichte reservering van 3,76% van het totaal (exclusief uitvoeringskosten) 

 voor landelijke hulp te reserveren.
  b. 90% van het resterende bovenlokale budget beschikbaar in te zetten voor de inkoop/subsidie afspraken 

 met de instellingen voor het leveren van boven lokale hulp. Dit  is conform de afspraken van het RTP. 
  c. het resterende deel van het bovenlokale budget in te zetten voor noodfonds om ten alle tijden te 

 voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen en voor onvoorziene kosten in het lopende jaar. 3. De 
3. Flevolandse gemeenten kiezen ervoor om voor een periode van drie jaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
 huidige bekostigingssystematiek van de jeugdzorg: 

    a. Jeugdhulp (voormalig AWBZ/Jeugdzorg): incidentele subsidie met een uitvoeringsovereenkomst 
    b. De inkoop J-GGZ verloopt (verplicht) via de DBC-systematiek. 
    c. Zo veel mogelijk te kiezen voor budgetsturing (inclusief sturen op kwaliteit en aantallen). 
 4.  Verevening tussen gemeenten vindt plaats na drie jaar, op basis van het principe dat iedere gemeente voor 

 zijn eigen jeugdigen zorgt. Nader uit te werken: op welke manier dit wordt verrekend. 

 In 2016 en 2017 gaan we uit van een ombuiging van 7,5% per jaar van het regionale naar het lokale budget. Met 
ingang van 1 januari 2016 is er in principe ruimte voor nieuwe aanbieders. In 2016 en 2017 houden gemeenten, 
de regio en de aanbieders rekening met de landelijke bezuiniging. 

 Beleidsmaatregel Cliëntparticipatie
 In de nieuwe Jeugdwet is een aantal bepalingen opgenomen rondom cliënten en cliëntparticipatie (zie bijlage 2). 

In Dronten betrekken we cliënten op de volgende manieren bij de vormgeving en uitvoering van het beleid:
 1. Cliëntbijeenkomsten
 De afgelopen periode hebben we 3 bijeenkomsten met cliënten van jeugdhulp georganiseerd en 1 bijeenkomst 
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met pleegouders. Tijdens deze bijeenkomsten zijn we met cliënten en pleegouders in gesprek gegaan over hun 
behoeften. De input hebben we zo veel mogelijk verwerkt in dit beleidsplan. Daarnaast hebben we de visie op de 
jeugdhulp en onderdelen van het concept beleidsplan met de cliënten en pleegouders besproken. Ruimte voor 
deze (informele) bijeenkomsten en ontmoetingen bieden wij ook in de toekomst. De regionale pleegouderraad 
gaat na of ook een lokale vertegenwoordiging in de gebieden in Dronten mogelijk is.

 2. Cliëntenraad
 Met de komst van de jeugdhulp naar de gemeente heeft het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) 

in eerste instantie aangegeven niet voldoende expertise in huis te hebben om namens cliënten betrokken te zijn 
bij de transformatie. Deze situatie is echter veranderd, waardoor het OBD ook de cliënten van de jeugdhulp vanaf 
januari 2015 kan vertegenwoordigen. De gemeente is met het OBD in gesprek over de invulling. Cliënten en 
pleegouders ondersteunen dit initiatief en hebben mogelijke vertegenwoordiging aangedragen.

 3. Cliënttevredenheid
 In de Jeugdwet is bepaald dat gemeenten voor 1 juli 2016 de uitkomsten van het eerste 

klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Jeugdwet publiceren. Naast het uitvoeren van een 
cliënttevredenheidsonderzoek, zetten we de verhalenmonitor in om kwalitatieve informatie te verzamelen. In 
2015 meten we de tevredenheid van Wmo-cliënten op deze manier. Als de verhalenmonitor succesvol is, zetten 
we deze ook in voor het monitoren van de cliënttevredenheid op het gebied van jeugdhulp.

 Beleidsmaatregel Onafhankelijk vertrouwenspersoon
 Cliënten hebben recht op de ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon bij vragen of 

klachten over hun behandeling door hulpverleners. Ook kunnen ze bij de vertrouwenspersoon terecht met 
vragen over hun rechten en plichten. Uitgangspunt hierbij is dat de direct betrokkenen er samen uitkomen, 
zodat de hulpverlening weer op gang komt en juridische procedures worden voorkomen. De invulling van de 
vertrouwenspersoon wordt in ieder geval tot 2018 landelijk geregeld. 

 Beleidsmaatregel Behoeften kleine doelgroepen
 Onder kleine doelgroepen vallen kleine groepen jeugdigen die hoog specialistische zorg nodig hebben (zoals 

doof-blinde jongeren), ernstig meervoudige gehandicapte kinderen met een ontwikkelingsperspectief van 
ongeveer 36 maanden of jeugdigen met ernstige psychiatrische stoornissen. Op dit moment hebben we slechts 
beperkte cliëntgegevens. Hierdoor hebben we nog geen beeld van de behoefte van de kleine doelgroepen. De 
enige manier om de behoeften in kaart te brengen is om met cliënten te spreken die tot de doelgroep behoren. 
Aangezien het rijk geen cliëntgegevens verstrekt, zijn we afhankelijk van de cliënten zelf. Als cliënten zich melden, 
bekijken we welke hulp nodig is. We realiseren ons dat we niet alles van te voren kunnen inkopen. Daarom willen 
we vanaf 2015 in hoog specialistische zorg voorzien door bovenregionale inkoop of via persoonsgebonden 
budgetten. 

 Beleidsmaatregel Gedwongen hulp
 Kinderen horen thuis en hebben het recht veilig op te groeien en zich te ontwikkelen. Dit recht vertaalt zich 

naar een opvoedplicht van de ouders. Als ouders zich aan deze plicht onttrekken, kunnen we de raad van de 
Kinderbescherming vragen een onderzoek in te stellen. Dit kan als ouders ondersteuning of hulp afwijzen en de 
veiligheid van een kind in gevaar is. Ook kunnen we de Kinderrechter verzoeken een maatregel op te leggen. 
Uitgangspunt bij gedwongen hulp is dat ouders na de hulp weer zelf voor het kind kunnen zorgen.

 Gedwongen hulp bieden we onder toezicht van een gezinsvoogd. De gezinsvoogd ondersteunt de ouder in het 
uitoefenen van het gezag en waarborgt daarbij de veiligheid van het kind. De ouders behouden wel het gezag, 
maar de gezinsvoogd wordt (tijdelijk) toegevoegd aan dit gezag. Deze noodzakelijke hulp kan in de thuissituatie 
geboden worden, maar ook door middel van een uithuisplaatsing. 

 Daarnaast kunnen situaties ontstaan dat een jeugdige een onmiddellijk gevaar oplevert voor zichzelf of zijn 
naaste omgeving. Soms is de jeugdige niet bereid om zich vrijwillig te laten opnemen of de ouders willen hier 
geen medewerking aan verlenen. Als het gevaar alleen kan worden voorkomen met een gedwongen opname, 
regelt de Kinderrechter dit via een machtiging uithuisplaatsing.

 Op advies van de Raad voor de Kinderbescherming kan de Offi  cier van Justitie of de Kinderrechter 
gedwongen hulp opleggen aan jongeren die veroordeeld worden voor een strafbaar feit. Dit is een 
jeugdreclasseringmaatregel. We zetten jeugdreclassering in om herhaling te voorkomen en een 
gedragsverandering bij de jongere te realiseren. Hierbij geldt een minimum leeftijd van 12 jaar. Kinderen jonger 
dan 12 kunnen niet strafrechtelijk vervolgd worden.
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 De uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregel en de jeugdreclasseringmaatregelen gebeurt door 
gecertifi ceerde instellingen.

 Beleidsmaatregel Calamiteiten
 Bij calamiteiten is sprake van een ernstige situatie waarbij de veiligheid van jongeren en/of mensen in de 

omgeving van een jongere (zoals ouders, hulpverleners, etc.) acuut in gevaar is. Een calamiteit is onverwacht en 
ingrijpend en kan schade opleveren voor het jeugdhulpimago.

 Voorbeelden van calamiteiten zijn:
 - (poging tot) zelfdoding van een kind of jongere.
 - (vermoeden van) fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen onderling, een hulpverlener, 

 (pleeg)ouder/verzorger, kinderen richting hulverlener, etc.
 - Externe bedreiging/overlast.
 - Grote brand en/of schade aan het verblijf van de cliënten /de instelling.

 Bij calamiteiten is een goede afstemming tussen de betrokken instellingen en de gemeente essentieel. Hierbij 
is een transparante, adequate en zorgvuldige informatieverstrekking van belang. Om een goede afstemming 
van de communicatie rond een calamiteit te waarborgen, werken we in Flevoland met het calamiteitenprotocol 
Jeugdzorg Flevoland. 

 Dit protocol gebruiken we ook in situaties waarbij de situatie wel veilig is, maar schade aan het imago van de 
jeugdhulp dreigt. Bijvoorbeeld als een ouder een ernstige klacht heeft en de pers inschakelt.

 De instelling waar de situatie is ontstaan beoordeelt of het calamiteitenprotocol van toepassing is. Indien van 
toepassing, is de instelling verantwoordelijk voor het adequaat handelen volgens het protocol. Gezien de 
veranderende wetgeving, zal het huidige calamiteitenprotocol vóór 1 januari 2015 aangepast worden aan de 
nieuwe situatie. In het calamiteitenprotocol besteden we ook aandacht aan situaties waar diverse partijen bij 
betrokken zijn, zoals het onderwijs of de openbare veiligheid.

 Beleidsmaatregel Informatievoorziening
 Een goede informatievoorziening is van wezenlijk belang voor het behalen van de doelen van de decentralisatie 

en het ondersteunen van de nieuwe werkwijzen. Er zijn verschillende soorten informatie:

 - Beleidsinformatie
 Landelijk maken aanbieders en gemeenten bij verstrekking en verwerking van gegevens voor beleidsinformatie 

gebruik van een door de overheid aangewezen voorziening. Het CBS verzamelt informatie van de verschillende 
instellingen, verwerkt de gegevens in een format en stelt deze via Statline beschikbaar aan gemeenten en 
ministeries. Zie verder bijlage 3.

 Daarnaast krijgen we periodiek inzicht in gegevens van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling (AMHK) over het aantal meldingen, adviezen en onderzoeken. Ook krijgen we inzage in de 
uitkomsten van de onderzoeken en het vervolgtraject. 

 Lokaal brengen we informatie in het gebruik van het aanbod Eigen Kracht en Ondersteuning in beeld. Deze 
zaken zijn opgenomen in het dashboard (zie 4.2). Periodiek verwerken we de landelijke en lokale informatie in de 
monitor jeugd.

 - Gepersonaliseerde operationele informatie
 Hierbij stemmen professionals die hulp aan een jongere verlenen, de aanpak en samenwerking met elkaar af in 

het plan van aanpak. Dit plan van aanpak leggen zij digitaal vast. Geautoriseerde professionals kunnen het plan 
raadplegen. Op termijn krijgen ook ouders toegang tot het dossier. Dit systeem is nog in ontwikkeling.

 Twee belangrijke thema’s bij de uitwisseling van persoonsgegevens zijn privacybescherming en 
informatiebeveiliging. Rond deze thema’s maken wij nadere afspraken met samenwerkingspartners en 
aanbieders. Daarbij maken wij gebruik van de landelijke handreikingen die hierover zijn en nog worden 
ontwikkeld.

 Landelijk is het project Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) gestart om de overdracht van 
cliëntinformatie tussen partijen in de justitiële jeugdketen te digitaliseren en te uniformeren. Als gemeente sluiten 
we ons verplicht bij CORV aan. We maken hierbij gebruik van het landelijke ondersteuningstraject.
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 - Verwerken van signalen
 Het ontvangen en op de juiste waarde schatten van (vroeg)signalen is belangrijk om te voorkomen dat gezinnen 

zwaardere en/of langdurige vormen van ondersteuning nodig hebben. 
 In de Jeugdwet is geregeld dat signalen over jongeren door professionals geregistreerd worden in de 

Verwijsindex Risicojongeren (ESAR). In Flevoland werken we sinds 2008 met ESAR. In Dronten zijn ruim 20 
organisaties op de verwijsindex aangesloten. Sommige organisaties signaleren meer actief dan anderen. 
Uitgangspunt is om ESAR in te zetten als een instrument om de inrichting van de jeugdhulp te ondersteunen en 
de samenwerking tussen organisaties te versterken. De komende periode maken we nieuwe afspraken met de 
betrokken partijen over de registratie van jongeren in ESAR. De zorgmeldingen van de politie verlopen via het 
AMHK.

 - Logistieke informatie
 Bij logistieke informatie gaat het over inkoop, voortgangsbewaking, capaciteit en budgetten. Deze informatie 

vormt een belangrijk onderdeel van de managementinformatie voor de gemeente. Het verschaft een goed 
inzicht in het aanbod en het budget dat nog ingezet kan worden. Dit thema pakken wij transitie breed op in 
samenhang met de Toegang en Werkwijze Sociaal Domein.
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4  Hoe gaan we dat organiseren en 
  aansturen?
4.1 Wie doet wat?

 

 

Verantwoordelijkheid gemeente
 De gemeente Dronten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Voor onderdelen is sprake van 

een regionale verantwoordelijkheid.
 De gemeente voert de regie en neemt de besluiten op hoofdlijnen. De gemeente werkt samen met de inwoners, 

netwerkpartners en aanbieders. Deze samenwerking is geformaliseerd in:

 - Het OOGO
  Op Overeenstemming Gericht Overleg met de samenwerkingsverbanden van het primair en voortgezet 

 onderwijs
 - De overlegstructuur CJG
  Overleg met de netwerkpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin
 - Cliëntenraad en/of -panel
  Overleg met cliënten via het OBD (raad) en/of rechtstreeks (panel)
 - Bestuurlijk overleg jeugd
  Overleg met partners in het kader van het brede jeugdbeleid. We bekijken de mogelijkheden om dit overleg 

 te verbreden naar het sociale domein
 - Inkoopnetwerk jeugd
  Overleg met de aanbieders van jeugdhulp op grond van de vastgestelde Basisovereenkomst jeugdhulp 

 Dronten
 - Regionale samenwerking Zorg voor jeugd Flevoland
  Ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur, Partijenoverleg en centrumregeling

 Verder is de gemeente eindverantwoordelijk voor de inzet van de middelen. Wij vertalen het transitiearrangement 
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in een begroting voor de verschillende producten. Deze begroting benutten we als richtlijn om scherp in de 
gaten te houden of we met de uitvoering in de pas lopen met de raming. Als dat niet zo is, verschuiven we indien 
mogelijk het budget tussen producten, bekijken we of we een ander product kunnen inzetten of maken we 
nieuwe prijsafspraken over bestaande producten/activiteiten.

 Verantwoordelijkheid netwerkpartners CJG
 Alle netwerkpartners van het CJG hebben hun eigen taak en rol. Zo heeft de verloskundigenpraktijk uiteraard 

andere taken dan het onderwijs en jeugdhulpaanbieders doen andere dingen dan kinderopvangorganisaties. Van 
alle CJG partners verwachten we wél dat zij in samenhang met elkaar opereren waardoor ouders en kinderen 
geen stagnatie ondervinden in de toeleiding naar informatie, advies of hulp. Dit uitgangspunt is de basis van 
de samenwerkingsovereenkomst CJG die ondertekend is door alle 18 netwerkpartners. Op basis van deze 
overeenkomst kan de gemeente (als regisseur van het CJG) partijen aanspreken die zich hier niet aan houden. Dat 
kunnen dus ook partijen zijn waar de gemeente geen inkooprelatie mee heeft. 

 Verantwoordelijkheid ondersteuningsteams
 Elke school, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs heeft een eigen ondersteuningsstructuur 

vastgelegd. In de ondersteuningsstructuur staat wie welke rol heeft als een kind, een ouder of een leerkracht/
docent problemen ervaart. Als het nodig is, haalt de school expertise erbij vanuit de hulpverlenende organisaties. 
Omdat we ernaartoe werken dat deze organisaties steeds meer “ingelijfd” worden binnen de scholen (zie Sterk in 
de Klas, CJG op school, Schoolmaatschappelijk werk), worden de lijnen korter gemaakt. Daarmee zijn we steeds 
beter in staat om snel en adequaat te handelen. Over de taak- en rolverdeling tussen onderwijsprofessionals 
en zorgprofessionals worden, voor zover dat nog niet gebeurd is, duidelijke afspraken gemaakt in de komende 
periode, zodat helder is wie wanneer de regie heeft en waarop aanspreekbaar is.

 Binnen elke school zijn er vaste overleggen waarbij 1 of meerdere externe partijen betrokken zijn. Zo’n team 
noemen we een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam worden gezinssituaties besproken en 
gemonitord, in het bijzijn van ouders. 

 Daarnaast organiseren zowel scholen als hulpverleners indien nodig “rond de tafel overleggen”. Bij 
deze overleggen zitten alle betrokken partijen aan tafel, inclusief ouders. Tijdens zo’n overleg maken de 
betrokkenen een plan en leggen de taken en rollen van iedereen vast. Een “rond de tafel overleg” is ook een 
ondersteuningsteam. 

 We leggen de komende periode samen met het onderwijs en betrokken netwerkpartners verder vast wie 
welke taak heeft binnen de ondersteuningsteams (bv. wie is de initiatiefnemer om een rond de tafel overleg 
te organiseren, wie is de inhoudelijk casusregisseur, wie bewaakt het totale proces). In dit proces nemen we 
bestaande afspraken en werkwijzen mee. De scholen voor Voorgezet Onderwijs hebben aangegeven dat zij graag 
aan de slag willen om de organisatie van “rond de tafel overleggen” in het licht van Toegang en Werkwijze Sociaal 
Domein uit te werken.

 Voordat kinderen met 4 jaar naar school gaan, zijn er nog geen vastomlijnde vindplaatsen waar alle kinderen 
vaak komen. Dit gegeven zorgt ervoor dat er momenteel nog geen vast ondersteuningsteam is wat zich richt 
op kinderen van 0-4 jaar, analoog aan de ondersteuningsteams in het onderwijs. In 2014 werken we aan het 
opzetten van een ondersteuningsteam voor 0-5 jaar. In deze structuur wordt de verbinding gelegd tussen de 
jeugdgezondheidszorg, de verloskundige, kraamverzorgende en voorschoolse partijen en de doorgaande lijn met 
scholen als het kind 4 wordt. Ook wordt bekeken op welke wijze het aanbod van Integrale Vroeghulp kan worden 
ingebed (zie ook paragraaf 3.1.3., eigen kracht via het CJG).

 Verantwoordelijkheid begeleiders
 De ouders uit de gemeente Dronten weten waar ze per 1 januari 2015 naar toe kunnen met vragen over hun kind. 

Ook jongeren weten waar ze terecht kunnen voor consult, advies en informatie. In de gemeente Dronten maken 
we voor de nieuwe toegang gebruik van de voor de inwoners meest logische plekken. Voor de jeugdhulp zijn dat 
de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, het onderwijs, de huisarts en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De 
lichte vormen van zorg zullen we zoveel mogelijk vrij toegankelijk aanbieden. 

 Als zwaardere vormen van ondersteuning of hulp nodig zijn, is een beschikking noodzakelijk. De begeleider 
maakt samen met de ouder(s), de jongere en betrokken partners een plan van aanpak en stelt op basis hiervan 
een beschikking op. De begeleider voert de procesregie uit op het plan van aanpak, en is daarmee ook hét 
aanspreekpunt voor ouders en betrokken professionals.
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 De begeleider is in de gemeente Dronten ook de spil in de toegang naar de zwaardere vormen van zorg. De 
begeleider toetst de veiligheid van kinderen en zorgt voor toegang tot hulp via het interventieteam (zie hierna).
Begeleiders werken in de gebieden waar de toegang vorm krijgt, namelijk bij de huisartsen, de peuterspeelzalen/
kinderopvang en de scholen

 Wij stellen hoge eisen aan de deskundigheid van de begeleider. Zij beschikken over een goede kennis en 
affi  niteit met de doelgroepen jeugd-ggz, jeugd (l)vb, opgroei- en opvoedproblemen en leggen een goede 
relatie met het onderwijs. Goede communicatieve eigenschappen, stressbestendigheid, fl exibiliteit en een goed 
improvisatievermogen zijn verder belangrijke eigenschappen. Daarnaast is de begeleider een verbinder.

 Verantwoordelijkheid interventieteam
 In de visie op de jeugdhulp hebben we het hulpteam in onze werkwijze en het stroomschema opgenomen. 

Inmiddels is vanuit Toegang en Werkwijze Sociaal Domeinde keuze gemaakt voor het werken met een 
interventieteam voor het hele sociale domein (zie ook Transitie sociaal domein). Voor jeugd zal daarom geen 
apart hulpteam meer georganiseerd worden. De taken van het hulpteam jeugd gaan deels over naar het 
interventieteam en deels naar de begeleiders:

 - Zorgen voor toegang tot hulp
  Het team heeft toegang tot hulp. De begeleider geeft hiervoor besluiten af namens het college van 

 burgemeester en wethouders. Naast de kwaliteit die de gemeente Dronten hiervoor vraagt, gelden ook de 
 kwaliteitseisen van de regionale samenwerking. 

 - Maatwerk leveren op niveau van complexe meervoudige problematiek (opgeschaald vanuitde onder-
 steuningsteams) en de gezinnen waarbij sprake is van multiproblematiek

  Deze taak ligt bij het interventieteam. Door de complexiteit zijn er geen pasklare oplossingen. Het opstellen 
 en uitvoeren van het plan vergt creativiteit, doorzettingsvermogen, een lange adem en intensieve 
 begeleiding van cliënten. Als uit de evaluatie onvoldoende vooruitgang blijkt, passen we het plan aan of 
 schalen we op naar het AMHK. 

 - Toetsen van de veiligheid van de kinderen en jongeren in het gezin
  Toetsen betekent niet dat calamiteiten altijd voorkomen kunnen worden. Dat is een illusie.
  Het interventieteam (complex meervoudig en multiproblematiek) of de begeleider (enkelvoudig en 

 meervoudig) volgen en toetsen op het aspect veiligheid in de uitvoering van het plan. Daar waar de 
 veiligheid naar hun oordeel in gedrang komt, schalen we op naar gedwongen hulp.

 Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) 
 Het AMHK is onderdeel van de Wmo. Bestuurlijk is de intentie uitgesproken om het AMHK toe te voegen aan het 

Oranjehuis in Almere. De zorgsignalen vanuit de politie komen binnen bij het AMHK en daar beoordeelt men of 
het signaal lokaal of regionaal opgepakt wordt.

 Inkoopnetwerk
 Voor de inkoop van jeugdhulp volgen wij jaarlijks een bestuurlijk aanbestedingstraject met aanbieders. De 

producten van lokale ondersteuning en (boven)regionale hulp nemen we tegen een bepaalde prijs af via 
deelovereenkomsten (lokaal) en raamovereenkomsten ((boven)regionaal) of via incidentele subsidie. We bepalen 
van tevoren de omvang van het aanbod als de instandhoudingverplichting geldt of dit regionaal is afgesproken. 
De omvang van het lokale aanbod bepalen we niet vooraf. 

 In de jaarlijks af te sluiten deelovereenkomsten en raamovereenkomsten nemen we de activiteiten op die 
aanbieders in het betreff ende jaar kunnen en willen leveren als daar vraag naar is. We benoemen hierbij ook de 
voorwaarden voor deelname. Uitvoering geven aan de afspraken over de Toegang en Werkwijze Sociaal Domein 
maken deel uit van de voorwaarden. Het niet nakomen van de afspraken heeft consequenties voor deelname aan 
het inkoopnetwerk. De overeenkomsten 2015 zijn nog in ontwikkeling. 

 Via een regionale en lokale uitvraag krijgen we inzicht in de situatie 2013/2014 en de gewenste situatie 2015. 
De werkgroep aanbod, bestaande uit een afvaardiging van de gemeente, aanbieders en samenwerkingspartners, 
stelt een advies op over de activiteiten in 2015. 

 De gemeente neemt aan de hand van dit advies een besluit over de inkoop van zorg in natura. Cliënten krijgen 
de mogelijkheid een pgb aan te vragen als de benodigde ondersteuning of hulp aantoonbaar niet in het aanbod 
van Dronten opgenomen is (of kan worden). 
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 In de eerste uitvoeringsjaren is het aanbestedingstraject heel complex omdat:
 - het hele terrein jeugdhulp nog niet eerder ergens is aanbesteed
 - er geen of verschillende kostprijzen zijn voor het brede terrein jeugdhulp
 - de inkoop jeugd-ggz nog 3 jaar verplicht regionaal wordt uitgevoerd met de ‘oude’ systematiek
 - het inzicht in de continuïteit van zorg deels ontbreekt (1e uitvoeringsjaar)
 - we de frictiekosten laag willen houden (werken met dezelfde aanbieders)

4.2 Hoe sturen we op conforme uitvoering?
 Kwaliteit
 De gemeente stelt de kaders voor de uitvoering van het jeugdhulpbeleid. Deze kaders zijn onder andere 

vastgelegd in onze visie. Binnen deze kaders krijgen de uitvoerende instellingen ruimte voor een eigen invulling 
van de uitvoering van het werk. Ruimte voor professionals betekent ook dat zij verantwoordelijk zijn voor het 
defi niëren van de inhoudelijke kwaliteit van de zorg. Ze zijn verantwoordelijk voor, en daarom ook aanspreekbaar 
op het realiseren van goede zorg voor jeugd.

 Bij het waarborgen van de kwaliteit zijn verschillende factoren van belang:
 - Aanbod
  Kwaliteit gaat over de best passende ondersteuning en hulp. Alleen daar waar nodig en zo dicht mogelijk bij 

 de cliënt. Het aanbod speelt in op de vraag van de cliënt en is gebaseerd op kennis van wat ‘werkt’. 
 - Uitvoerende organisaties
  Kwaliteit heeft betrekking op organisaties die een sterke zorginhoudelijke visie neerzetten, zorgen voor de 

 juiste randvoorwaarden en op een verantwoorde manier verantwoording af leggen over de manier van 
 werken en de bereikte resultaten (zie bij resultaatgebieden). De kracht van kwaliteit zit ook in het continue 
 willen leren om te verbeteren en te innoveren. We vragen van de zorgaanbieders een kritische houding naar 
 het eigen handelen, het leren van successen en fouten en een innovatieve aanpak.

 - Professionals
  De kwaliteit van de jeugdhulp wordt gerealiseerd in het directe contact tussen de cliënt, zijn sociale netwerk 

 en de professional. Hierbij speelt de refl ectie op het eigen handelen van de professional een grote rol. Een 
 belangrijk uitgangspunt is dat de professional het eigen handelen kan verantwoorden.

 - Gemeente
  Kwaliteit gaat ook over een betrokken overheid die heldere kaders stelt, met het werkveld gezamenlijke 

 afspraken over resultaten maakt en verantwoording over de kwaliteit afl egt aan de burger. Niet alleen van de 
 zorgaanbieders, maar ook van onszelf verwachten we een kritische houding naar het eigen handelen, het 
 leren van successen en fouten en een innovatieve aanpak.

 We nemen de bewaking van de kwaliteit mee in de inkoopafspraken die we met de aanbieders maken. Ook 
de zorginhoudelijke visie en innovatie legt Dronten vast in deze afspraken. De afspraken komen samen met de 
aanbieders tot stand en worden in het najaar van 2014 bekrachtigd. 

 Prestatie indicatoren
 Een belangrijke vraag is welke prestaties we inzichtelijk willen maken. Wat is nodig om te kunnen beoordelen 

of de betrokken organisaties goed werk leveren? Ouders hebben behoefte aan een hulpverlener die hen echt 
verder helpt, niet één waarmee je geduld moet hebben. De meeste ouders willen bovendien een transparant 
zorgproces waarin zij zelf de regie hebben. 

 - Indicatorenbasisset
 Vanuit VWS/VNG wordt gewerkt aan een gemeentelijke dataset met beleidsinformatie die via het CBS beschikbaar 

komt (zie bijlage 3). We gaan ervan uit dat de voorlopige indicatoren die benoemd zijn in deze basisset worden 
opgenomen. De jeugdzorgaanbieders (exclusief de preventieve zorg) leveren hiervoor informatie aan het CBS. 

 - Aanvullende indicatoren
 Wij hebben behoefte aan extra sturingsinformatie om inzicht te verkrijgen in kosten, resultaten en kwaliteit 

van geboden jeugdhulp. De basisset aan indicatoren is hiervoor niet voldoende. Als aanvulling hebben we een 
beperkt aantal algemene indicatoren benoemd, waarover aanvullende informatie wenselijk is. Hiervoor zoeken 
we aansluiting bij de regio en de set indicatoren van het CJGi. 
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 - Indicatoren jeugdhulp
  1. De mate van tevredenheid van jeugdigen en hun ouders over de resultaten van een dienst of product
  2. De reden van einde zorg (mate van uitval)
  3. De mate waarin verminderen van problematiek wordt ervaren na ingezette ondersteuning
  4. De mate waarin opbouw van lokale zorg resulteert in minder vraag naar gespecialiseerde zorg
  5. Het aantal gezinnen waarvoor professionele zorgcoördinatie is geregeld volgens 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
  6. Leveringssnelheid van een dienst of product
  7. Kostprijs van een dienst of product
  8. Peilstok fi nanciële situatie, op elk moment is inzichtelijk wat de onderuitputting van het budget is.

 We werken in regioverband uit hoe we deze indicatoren precies gaan meten en maken hier praktisch haalbare 
afspraken over. Hierbij kijken we onder andere naar hoe gegevens vastgelegd worden in de systemen van de 
zorgaanbieders. 

 Voor Dronten geldt dat het succes van het gemeentelijk beleid vooral wordt afgemeten aan de indicatoren 1, 3 en 
4. Deze indicatoren benutten wij in deze eerste beleidsperiode als sturingsinstrument. 

 - We streven naar het gemiddelde van een 8 voor tevredenheid in 2018. De tevredenheid meten we ´hard´ via 
 evaluatieformulieren en ´zacht´ via de verhalenmonitor. Voor het verminderen van de problematiek gaan we 
 uit van een streefpercentage van 50% in 2018. Met verminderen problematiek bedoelen wij ook dat de mate 
 van zelfredzaamheid is toegenomen (hanteerbaar maken problematiek). 

 - Drie jaar na invoering van de Jeugdwet willen wij de ondersteuning en hulp genormaliseerd hebben. Dit 
 houdt in dat er een verschuiving in de zorgpiramide zichtbaar is. 

 - We zien een verschuiving van hulp naar ondersteuning. Deze verschuiving van hulp in de piramide geven we 
 in de regio Flevoland vorm. In 3 jaar tijd bouwen wij 25% van de hulp om naar vormen van ondersteuning.

 Dashboards
 De gemeente Dronten kiest voor het werken met dashboards als rapportage instrument voor het brede sociale 

domein. Het grote voordeel van een dashboard is dat deze in één oogopslag een overzicht biedt van wat goed 
gaat (groen), en minder goed (oranje) of niet goed (rood). De indicatoren jeugdhulp vertalen wij in kritische 
prestatie indicatoren (kpi’s) en deze zijn in het dashboard opgenomen. Dit dashboard is nog in ontwikkeling. We 
streven ernaar om de informatie actueel te monitoren, zodat we op elk gewenst moment weten hoe we ervoor 
staan.

 Hierna volgt een voorbeeld van het ingevulde dashboard jeugd. Daarin zien we onder meer dat het aantal 
inwoners op Eigen Kracht achterblijft bij onze doelstellingen (rood) en dat we op schema liggen bij het aanbod 
lokale ondersteuning (groen). 

  Klanten
  Lokaal Eigen Kracht
  Lokaal Ondersteuning
  Jeugd-GGZ Lokale Ondersteuning
  Jeugd-GGZ Regionale hulp
  Regionale hulp
  PGB
  Meldingen kindermishandeling
  Personen < 26 jr. uitkering
  levensonderhoud

  Interne processen
  Leveringssnelheid

  Financieel (budgetresultaat)
  Lokaal Eigen Kracht
  Lokaal Ondersteuning
  Jeugd-GGZ Lokale Ondersteuning
  Jeugd-GGZ Regionale hulp
  Regionale hulp
  PGB
  Personeel uren

  Kwaliteit
  % Stijging zelfredzaamheidsmatrix  

 of: tevredenheid jeugdigen en ouders  
 over resultaten dienst of product

  Gegronde bezwaarschriften
  Uitval / vroegtijdige beënidiging
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5  Hoe dekken we de uitvoering van het
   beleid en wat zijn de risico’s?
5.1 Meerjarenbegroting 2015-2018
 Hieronder is de meerjarenbegroting opgenomen op basis van historisch gebruik. De begroting zal worden 

aangepast op de uitkomsten van het objectieve verdeelmodel dat vanaf 2016 stapsgewijs wordt ingevoerd. De 
aangekondigde bezuinigingen vanuit het rijk (totaal van 15% op macrobudget) zijn vertaald in 3 stappen: 3% per 
2015 (al verwerkt in bedrag meicirculaire), 6% per 2016 en nogmaals 6% per 2017.

 

 Uitgaven Jeugdhulp Dronten Is 97% -6% is 91% -6% is 85%
 Bedrag  Bedrag  Bedrag  Bedrag

  2015 2016 2017 2018
 Lokaal Eigen Kracht (LEK)
 Preventie (ZAT, CJG, GGZ) 900.870 845.146 789.422 789.422
 Ambulante jeugdhulp 442.165 414.815 387.464 387.464
 Totaal Lokaal Eigen Kracht (LEK) 1.343.035 1.259.961 1.176.886 1.176.886 

    
 Lokaal Ondersteuning (LO) 2015 2016 2017 2018
 Ambulant thuis (ZIN) 458.306 429.957 401.608 401.608
 Ambulant thuis (PGB) 1.684.237 1.580.057 1.475.878 1.475.878
 Ambulant dagbesteding/dagbehandeling (ZIN) 644.712 604.833 564.954 564.954
 Ambulant dagbesteding/dagbehandeling (PGB) 1.268.147 1.189.705 1.111.263 1.111.263
 AWBZ-zorg met verblijf (PGB) 158.235 148.447 138.660 138.660
 Totaal Lokaal Ondersteuning (LO) 4.213.637 3.953.000 3.692.362 3.692.362 

    
 Jeugd GGZ Lokaal Ondersteuning (GLO) 2015 2016 2017 2018
 Generalistische GGZ 50.376 47.260 44.144 44.144
 Dyslexiezorg 387.523 363.553 339.582 339.582

Totaal Jeugd GGZ  437.899 410.812 383.726 383.726
 Lokaal Ondersteuning (GLO) 
 
 Jeugd GGZ Regionale Hulp (GRH) 2015 2016 2017 2018
 Specialistische GGZ (incl. verslavingszorg) 1.119.855 1.050.586 981.316 981.316
 Totaal Jeugd GGZ Regionale Hulp (GRH) 1.119.855 1.050.586 981.316 981.316
 
 Regionale Hulp (RH) 2015 2016 2017 2018
 Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 138.571 130.000 121.428 121.428
 Jeugdbescherming 470.915 441.786 412.657 412.657
 Jeugdreclassering 158.819 148.995 139.171 139.171
 AWBZ-zorg met verblijf (ZIN) 2.712.403 2.544.625 2.376.848 2.376.848
 Verblijf Pleegzorg 396.971 372.416 347.861 347.861
 Verblijf 24-uurszorg 322.431 302.487 282.543 282.543
 Verblijf Jeugdzorg Plus (behandeling) 78.282 73.440 68.598 68.598
 Spoedeisende Zorg (crisisopvang, BJZ  crisis) 23.826 22.352 20.878 20.878
 Totaal Regionale Hulp (RH) 4.302.218 4.036.101 3.769.985 3.769.985
 
 Uitvoeringskosten (gemeentelijk) * 203.597 266.011 289.375 289.375
 
 Totaal Overall 2015 2016 2017 2018
 Totale kosten Regionaal 5.859.972 5.497.500 5.135.027 5.135.027
 Totale kosten Gemeentelijk 5.760.269 5.478.971 5.158.624 5.158.624
 Buff er Regionaal (incl. LTA) 602.453 565.187 527.922 527.922
 Buff er Gemeentelijk 688.685 646.086 603.487 603.487
 Budget meicirculaire 2014 ** 12.911.379 12.187.744 11.425.060 11.425.060

 * = Uitvoeringskosten Jeugd opgave informatiecentrum VNG
 ** = 2015 conform meicirculaire, vanaf 2016 zijn het inschattingen
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5.2 Wat zijn de risico’s en hoe gaan we om met deze risico’s?
 De nieuwe wet brengt verschillende risico’s voor onze gemeente met zich mee die we hieronder beschrijven. 

 Financieel risico: budget is niet toereikend
 In onze visie op de jeugdhulp geven we aan dat we binnen de fi nanciële kaders gaan werken (budget neutraal). 

De gemeente loopt het risico dat het budget niet toereikend is voor het uitvoeren van de nieuwe taken. Dit komt 
door een aantal zaken:

 - Voorzieningenplicht
  De voorzieningenplicht houdt in dat de gemeente verplicht is om hulp in te zetten als is vastgesteld – al dan 

 niet door de rechter – dat dit nodig is. Is er sprake van een individuele beschikking op basis van de 
 verordening jeugdhulp, dan hebben inwoners recht op de uitvoering van de daarin opgenomen 
 ondersteuning en/of hulp.

  Dit kan betekenen dat op enig moment de voorzieningenplicht het beschikbare budget dreigt te overstijgen. 
 Om de risico’s in te perken, zal de gemeente een fl exibel voorzieningenaanbod creëren en sturen op een 
 optimale match van vraag, aanbod en budget (zie verder 4.1).

 - Overgangsrecht
  In 2015 geldt het overgangsrecht voor huidige cliënten in de jeugdhulp. Dat beperkt de ruimte voor 

 gemeenten in het sturen op de vraagontwikkeling en bij de contractering van aanbieders van bestaande 
 cliënten.

 - Onvoldoende macrobudget
  Het is de vraag of het macrobudget toereikend is voor alle taken die uit de Jeugdwet voorvloeien. Op de inzet 

 van jeugdhulp door gecertifi ceerde instellingen heeft de gemeente weinig invloed. De regionale afspraken 
 over de inkoop van de jeugd-ggz perken de gemeentelijke beleidsvrijheid ook in.

 De fi nanciële risico’s voor gemeenten zijn op dit moment moeilijk precies in te schatten, maar zeker aanwezig.

 Maatregelen:
 - Bestuurlijke aanbesteding.
 - Om schommelingen in gebruik van ondersteuning en hulp in enig jaar op te vangen vormen we in Dronten 

 een algemene reserve sociaal domein.
 - We creëren ruimte en fl exibiliteit door 10% van het lokale budget niet vooraf te oormerken. Is er in enig jaar 

 lokaal budget over, dan gaat dat naar de algemene reserve sociaal domein.
 - We maken bestuurlijke afspraken met de regio voor de verrekening van de regionale hulp. Ook de regio gaat 

 verplichtingen aan voor maximaal 90% van het budget.
 - We volgen het gebruik van ondersteuning en hulp, zodat we tijdig in kunnen grijpen als de vraag het budget 

 dreigt te overstijgen. Ingrijpen kan door budget te verschuiven (lokaal aanbod) of door alternatieve 
 producten te bieden. Ook kunnen we met het inkoopnetwerk de prijs/doorlooptijd van een product omlaag 
 brengen (deze mogelijkheid is opgenomen in de deelovereenkomsten).

 Juridisch risico: uitvoering van de verordening leidt tot bezwaren en knelpunten pgb
 Omdat door of namens de gemeente een groot aantal nieuwe beschikkingen zal worden afgegeven, verwachten 

we dat hieruit ook bezwaarschriften volgen. Het programmabureau bereidt zich de komende periode hierop 
voor. Wij zien bezwaarschriften niet als een probleem. Met de komst van de Jeugdwet zal in de loop der jaren 
jurisprudentie ontstaan waarmee duidelijker wordt wat wel of niet mogelijk is in het kader van de Jeugdwet. Wel 
kost de behandeling van de bezwaarschriften en eventuele aanpassing van het beleid capaciteit. 

 In met name 2015 gaat de regio - vanuit de landelijke afspraken en het overgangsrecht – verplichtingen aan met 
de huidige aanbieders. Als veel ouders kiezen voor het aanvragen van een pgb voor bovenlokale hulp, lopen we 
een fi nancieel risico (toekenning) of een juridisch risico (afwijzing). Voor lokale ondersteuning is dit risico beperkt, 
omdat niet vooraf verplichtingen zijn aangegaan voor de omvang van het aanbod. Met de regio bespreken hoe 
we regionaal met dit risico omgaan.

 Sociaal risico: uitvoering van het beleid leidt niet tot de gewenste resultaten of tot ongewenste resultaten
 Het huidige systeem van jeugdzorg heeft een aantal negatieve eff ecten die wij met ons nieuwe beleid willen 

voorkomen. Daarnaast hebben we de opdracht om te demedicaliseren en te normaliseren. De doelen daarvan 
zijn opgenomen in het beleidsplan.

 Wij willen geen gezinnen tussen de wal en het schip, geen lokale wachtlijsten en tegelijkertijd willen we meer 
gezinnen die het op Eigen Kracht redden of met vormen van ondersteuning in plaats van hulp.

 Het kan zijn dat in de uitvoering blijkt dat ons beleid niet tot het gewenste resultaat bij gezinnen leidt of zelfs tot 
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ongewenste resultaten. Dit kan gebeuren ,omdat we in 2014 niet volledig hebben kunnen proefdraaien en omdat 
we niet alle eff ecten vooraf kunnen voorzien. Daarom zullen wij in deze beleidsperiode de uitvoering intensief 
volgen. Ook leggen wij het beleid niet in beton vast, maar zijn wij bereid op basis van de praktijk het beleid 
tussentijds aan te passen.

5.3 Tot slot
 Wat is gereed op 1 januari 2015?
 De gemeente is voor het halen van de planning 2015 en verder mede afhankelijk van de regio en de samenwerking 

met partners en aanbieders. Indien de uitvoering van de acties niet volgens planning verloopt, zal het bestuur 
hiervan op de hoogte worden gesteld. In principe hebben wij per 1 januari 2015 het volgende gereed:

 - Verordening jeugdhulp (waarin de vereisten vanuit de Jeugdwet zijn uitgewerkt) en de beleidsregels.
 - Nulmeting met schets van de startsituatie.
 - Begroting jeugdhulp inclusief uitvoering en maatregelen om de risico’s in te perken.
 - De vereisten van de Jeugdwet zijn verwerkt in het beleidsplan. Het Beleidsplan is goedgekeurd door de raad.
 - Het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 2014-2017 is uitgewerkt en vastgesteld.
 - Zorgcontinuïteit is geregeld en er blijft een passend en dekkend aanbod; benodigde zorg is Ingekocht en er 
  zijn afspraken met bovenregionale aanbieders.
 - Toegang is op hoofdlijnen op orde: Dronten heeft een laagdrempelige, herkenbare, integrale toegang 

 voor jeugd georganiseerd, waar signalen, vragen over en verzoeken om hulp snel wordt geboden of wordt 
 doorverwezen. Zowel deskundigheid als mandaten van de professionals zijn geregeld. Hiertoe behoort ook 
 crisiszorg: van zorgmelding tot 24-uurs opvang.

 - De gemeente is aangesloten op het gedwongen kader door afspraken met de Raad voor de Kinder-
  bescherming, afspraken met gecertifi ceerde instellingen en de koppeling met CORV. Werkprocessen worden 

 hierop ingericht.
 - De lokale inkoop is geregeld; de lokale inkooporganisatie staat en functioneert.
 - De regionale inkoop is geregeld. 
 - Er is een werkwijze voor gegevensuitwisseling tussen de verschillende ketenpartners, waarbij rekening wordt 

 gehouden met privacy wetgeving.
 - De gemeente heeft in beeld wat het jeugdhulpgebruik is in de eigen gemeente.
 - De gemeente heeft duidelijkheid over de huidige budgetten en aantallen voor de jeugd-AWBZ, en specifi ek 

 het deel pgb daarin.
 - Binnen Flevoland is het AMHK ingericht.
 - De pilots zijn geëvalueerd en in de basis uitgerold over de gemeente Dronten.
 - Er is een werkagenda opgesteld met het onderwijs waarin we afspraken vastleggen.

 Doorkijk periode 2015-2018
 - 2015 (implementatiejaar): 
  o Tussentijdse bijstelling verordening en/of (regionaal) beleid als zich prangende knelpunten voordoen. 

      Verantwoording op basis van gemeentelijke jaarcyclus.
  o Uitwerking bezuinigingsopdracht 2016 en 2017.
  o Nieuwe cliënten worden via de toegang geholpen. Voor jeugd via de POH (praktijkondersteuner) jeugd, de 

    voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Het kernteam CJG blijft in elk geval in 2015 nog draaien.
  o Inkoop 2016 voorbereiden en uitvoeren.

 - 2016 en 2017 
  o Medio 2016 en 2017 voortgangsrapportage over de uitvoering van de verordening en het beleidsplan en 

     beleidsregels. Indien nodig aanpassing verordening. 
  o In 2017 evaluatie van de regionale samenwerking rond jeugdhulp en besluitvorming over de toekomstige 

    uitvoering van de regionale jeugdhulp. 
  o Verantwoording op basis van gemeentelijke jaarcyclus.
  o Medio 2016 en 2017 voortgangsrapportage over de uitvoering. Bijstellen waar nodig.
  o In 2016 inkoop 2017 en 2018 voorbereiden en uitvoeren.

 - 2018
  o Medio 2018 evaluatie eerste beleidsperiode. Tweede helft 2018 voorbereiding aanpassing verordening 

     jeugdhulp en beleidsplan 2019-2022.
  o Medio 2018 evaluatie eerste beleidsperiode. 
  o Verantwoording op basis van gemeentelijke jaarcyclus.
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1  Voor welke uitdagingen staan we?
 De Participatiewet is de belangrijkste transitie op het terrein van Werk en Inkomen na de invoering van de Wet 

werk en bijstand in 2004. De invoering van de Participatiewet geven we samen met de transities op het gebied 
van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vorm en inhoud. In de voorgaande hoofdstukken is dat 
uitgebreid geschetst. De Participatiewet is de nieuwe naam voor het huidige vangnet van de sociale zekerheid: de 
Wet werk en bijstand (Wwb). Invoeringsdatum van de Participatiewet is 1 januari 2015. Met de invoering van de 
Participatiewet stelt het Kabinet de volgende aspecten centraal:

 - Zoveel mogelijk burgers laten participeren in de samenleving, bij voorkeur in een reguliere baan. Mensen die 
 nu nog aan de kant staan, of in een aparte regeling zijn ondergebracht krijgen meer kansen om mee te doen 
 en in het eigen levensonderhoud te voorzien.

 - Het herstellen van de onbalans die op de arbeidsmarkt is ontstaan. Werkgevers worden meer 
 verantwoordelijk gemaakt voor de arbeidsinschakeling van mensen met een beperking. Hierbij staat centraal 
 wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen.

 - Teveel mensen werken momenteel in een beschutte werkomgeving en/of ontvangen een uitkering. Terwijl ze 
 ook in een reguliere baan bij een reguliere werkgever aan de slag zouden kunnen. De Participatiewet 
 stimuleert dat burgers een grotere verantwoordelijkheid nemen om aan de slag te gaan bij een reguliere 
 werkgever.

 Uit de invoering van de Participatiewet volgt een aantal uitdagingen voor de gemeente Dronten. Deze vallen 
uiteen in juridische, sociale, fi nanciële en organisatorische uitdagingen. In onderstaande paragrafen worden deze 
uitdagingen benoemd.

1.1 Juridische uitdaging
 Per 1 januari 2015 krijgt de Wwb dus een nieuwe naam: Participatiewet. Wij blijven verantwoordelijk voor de 

uitvoering. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn (en blijven) voor het ondersteunen van mensen bij het 
vinden van een werkplek en het bieden van een tijdelijk inkomen in de vorm van bijstandsuitkering. 

 - Wsw wordt afgebouwd
  Wij zijn ook verantwoordelijk voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw wordt afgebouwd met 

 ingang van 1 januari 2015. Er is dan geen instroom meer mogelijk en er worden geen indicaties meer 
 afgegeven, zodat er in feite sprake is van een ‘sterfhuis’. De zittende populatie Wsw-werknemers (Wsw-oud) 
 houdt recht op een dienstbetrekking. De gemeente blijft die dienstbetrekking organiseren.

 - Wajong en andere regelingen worden aangescherpt
  De Wajong is een verantwoordelijkheid van het UWV. Wel wordt de toegang tot de Wajong aangescherpt. 

 Alleen jonggehandicapten die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn kunnen nog instromen in de 
 Wajong. De huidige Wajongers blijven in de Wajong. Ook andere regelingen in de sociale zekerheid, zoals de 
 Werkloosheidswet en de Algemene nabestaandenwet, worden in de komende jaren aangescherpt. Dit 
 betekent dat meer mensen in aanmerking gaan komen voor een beroep op het vangnet van de sociale 
 zekerheid: de Participatiewet.

 - Meer mogelijkheden voor loonkostensubsidie
  Met de Participatiewet krijgen wij meer mogelijkheden om langdurig loonkostensubsidie te verstrekken 

 aan werkgevers. De Participatiewet bevat regels ten aanzien van deze vorm van loonkostensubsidie. Ook met 
 proefplaatsingen, werkplekaanpassing en afdekking van ziekterisico’s kunnen we werkgevers en 
 werkzoekenden ondersteunen.

 - Garantiebanen voor mensen met een beperking
  In het sociaal akkoord is met werkgevers een afspraak gemaakt om landelijk uiteindelijk (in 2026) 125.000 

 garantiebanen te realiseren voor mensen met een beperking. Deze banen zijn bedoeld voor de zittende 
 populatie Wajong (die dus onder begeleiding van het UWV blijven), mensen met een Wsw-indicatie die niet 
 meer kunnen instromen in de Wsw (de wachtlijst) en mensen met een beperking die een beroep doen op de 
 Participatiewet. In landelijke afspraken is bepaald dat de eerste twee groepen in 2015 en 2016 prioriteit 
 hebben bij de invulling van de garantiebanen.
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 - Samenwerking in de arbeidsmarktregio
  Om te voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met meer dan 400 verschillende regelingen 

 en dienstverlening van gemeenten is in het sociaal akkoord afgesproken dat er in arbeidsmarktregio’s 
 afspraken komen over onder andere de dienstverlening aan werkgevers en de hoogte van (en toegang tot) 
 loonkostensubsidie. Dit krijgt een wettelijke basis in de Wet SUWI. We zijn daardoor niet geheel vrij in het 
 maken van beleid en het vormgeven van de uitvoering, met name daar waar het gaat om instrumenten en 
 uitvoering gericht op werkgevers.

 - Handhaving verplichtingen
  Iedereen die een beroep doet op de Participatiewet is (net als in de huidige Wwb) verplicht om naar 

 vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, en deze te aanvaarden en te behouden 
 (arbeidsplicht). Ook is er de verplichting om gebruik te maken van ondersteuning, mee te werken aan 
 onderzoek en het maken van een plan van aanpak (re-integratieplicht). De normen voor maatregelen in 
 relatie tot deze verplichtingen worden geharmoniseerd. In een verordening werken wij dit verder uit.

 - Tegenprestatie
  Iedereen die een beroep doet op de Participatiewet is in beginsel verplicht om naar vermogen onbeloonde 

 maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten. Wij bepalen bij verordening wat wij onder deze 
 werkzaamheden verstaan. Ook kan, als daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, in individuele gevallen en 
 tijdelijk ontheffi  ng worden verleend van deze verplichting. Zorgtaken (bijvoorbeeld de zorg van alleenstaande 
 ouders voor jonge kinderen) kunnen als dringende reden worden aangemerkt.

 - Kostendelersnorm
  Op 1 januari 2015 wordt de ‘kostendelersnorm’ ingevoerd. Dit houdt in dat de bijstandsuitkering lager wordt 

 naarmate meer personen hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. De aard en hoogte van de verschillende 
 inkomens spelen geen rol bij het bepalen van de hoogte van de bijstandsuitkering. Jongeren tot 21 jaar, 
 studenten en commerciële relaties vallen niet onder de kostendelersnorm. De eventuele inkomsten die een 
 bijstandsgerechtigde uit verhuur genereert worden wel met de uitkering verrekend. 

 - Hervorming kindregelingen
  Op 1 januari 2015 wordt ook de Wet hervorming kindregelingen ingevoerd. Deze wet schaft een aantal 

 kindregelingen af. Dit betekent onder andere dat de aparte uitkeringsnorm voor alleenstaande ouders wordt 
 afgeschaft. In plaats daarvan ontvangt deze groep de normale bijstandsnorm voor een alleenstaande en komt 
 er een uitbreiding van het kindgebonden budget (via de belastingdienst). 

 - Studieregeling jonggehandicapten
  Wij worden verantwoordelijk voor het uitvoeren van een studieregeling voor jonggehandicapten. Dit is een 

 tegemoetkoming bovenop de studiefi nanciering als iemand zelfstandig niet in staat is om het minimumloon 
 te verdienen (in bijvoorbeeld een bijbaan). Deze tegemoetkoming valt onder de bijzondere bijstand. 

 - Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag
  De huidige langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een individuele toeslag voor personen die 

 langdurig van een laag inkomen rond komen zonder zicht op verbetering. De toeslag wordt in tegenstelling 
 tot de huidige toeslag individueel aangevraagd en wordt niet toegekend als deze (of de 
 langdurigheidstoeslag) in de 12 maanden voorafgaand aan het verzoek is toegekend. Het rijk beoogt hiermee 
 het langdurige verblijf in de uitkering te ontmoedigen. Bij de beoordeling van de aanvraag weegt de 
 gemeente mee welke inspanningen de betrokkene heeft verricht om aan het werk te komen.

 - Minder mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand
  De mogelijkheden voor het verlenen van categoriale bijzondere bijstand worden sterk beperkt. Nu 

 bestaat die mogelijkheid wel voor chronisch zieken, gehandicapten, ouders met schoolgaande kinderen en 
 gepensioneerden. Dit is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk. De mogelijkheden voor het verstrekken 
 van categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een (bijdrage in de kosten van) een zorgverzekering 
 worden verruimd. 

 Onder de werking van dit deelbeleidsplan scharen we de uitvoering van de Participatiewet, inclusief de 
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. De uitvoering 
van bijzondere bijstand, armoedebeleid, bestrijding voortijdig schoolverlaten, arbeidsmatige dagbesteding, 
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schuldhulpverlening, bevordering vrijwilligerswerk en de compensatieregeling voor chronisch zieken en 
gehandicapten maken geen deel uit van dit deelbeleidsplan. 

 Van belang om hierbij te benoemen is dat instrumenten op andere uitvoeringstaken van de gemeente (dan 
de Participatiewet zelf ) soms wel een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen van de Participatiewet en het 
beleid dat we binnen dat wettelijke kader formuleren. Bijvoorbeeld: arbeidsmatige dagbesteding is als Wmo-
voorziening ook inzetbaar voor mensen die vallen onder de Participatiewet. Het beleid op arbeidsmatige 
dagbesteding maken we niet in dit deelbeleidsplan, maar we maken er wel gebruik van. 

1.2 Sociale uitdaging
 Medio 2013 ontvingen iets minder dan 600 huishoudens in Dronten een bijstandsuitkering. Wij verwachten dat 

dit aantal in de komende jaren gaat toenemen met circa 30 procent naar ongeveer 750 uitkeringen in 2018. Deze 
groei heeft in de eerste plaats een oorzaak in de Participatiewet. De Wajong wordt aangescherpt en de instroom 
in de Wsw wordt stopgezet. Ook de Werkloosheidswet en de Algemene nabestaandenwet worden aangepast. Dit 
heeft een direct eff ect op het vangnet van de sociale zekerheid: de Participatiewet.

 In de tweede plaats heeft deze groei te maken met de economische omstandigheden. Al sinds 2008 is er sprake 
van een economische crisis die zich in de laatste jaren ook heeft vertaald in oplopende werkloosheid. De eff ecten 
daarvan werken met vertraging door in de bijstand, omdat mensen eerst recht hebben op WW en eigen middelen 
aanspreken. Ook zijn er nu nog weinig kansen op de arbeidsmarkt. En zelfs bij een aantrekkende economie ontstaan 
die kansen in het algemeen eerst voor schoolverlaters en mensen met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt. 

 Wij verwachten de volgende ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen en Wsw-plekken in de komende jaren:

 Dronten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Groei
 Bijstandsuitkeringen 578 641 693 718 735 754 + 30%
 - Toename door P-wet 0 0 +8 +25 +43 +62
 - Toename overig 0 +62 +45 -1 -25 -43 
 Wsw-plekken oud 86 81 81 78 75 71 - 17%
 Totaal 665 722 774 796 810 826 + 24%

 Bij het aantal Wsw-plekken is er sprake van een afbouwsituatie, waarbij de bestaande groep Wsw-werknemers 
(Wsw-oud) rechten behoudt en de instroom stopt. In de visie Dronten@work was de afbouw van het aantal Wsw-
plekken ingeschat op basis van het landelijke gemiddelde van 6% per jaar. Inmiddels laten meer nauwkeurige 
prognoses zien dat de afbouw in Dronten veel langzamer verloopt dan landelijk gemiddeld, namelijk iets minder 
dan 3,5% per jaar. Dit heeft te maken met de leeftijdsopbouw van de Wsw-werknemers uit Dronten. In de 
komende jaren daalt het aantal Wsw-plekken in Dronten met ongeveer 17 procent. 

 Wij staan voor de opgave om de groeiende groep mensen die gebruik gaat maken van de Participatiewet kansen 
te bieden op een werkplek die bij hun past. Het realiseren daarvan is vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt van 
groot belang, omdat het bevordert dat mensen in hun eigen levensonderhoud voorzien en zoveel mogelijk op 
eigen kracht deelnemen aan de samenleving. 

 Die opgave wordt niet alleen groter, maar ook complexer, want door de aanscherping van de Wajong en de 
afschaffi  ng van de Wsw gaat het ook steeds vaker om mensen met beperkingen. Deze groep bestaat al binnen 
de bijstand, maar die wordt dus groter in de komende jaren. We staan voor de opgave om ook deze doelgroep zo 
goed mogelijk te ondersteunen.

 In de Drontense samenleving die wij voor ogen hebben, is het steeds meer vanzelfsprekend dat mensen elkaar 
onderling helpen. In sommige situaties kunnen onze inwoners niet uitsluitend op eigen kracht verder. Met 
steun van buren, vrienden, familieleden en andere betrokkenen is een oplossing soms al snel nabij. Ook in de 
Participatiewet streven we naar een situatie waarin werkzoekenden naar vermogen hun eigen kracht aanspreken 
en werkgevers die kracht willen benutten. 

 Er zijn natuurlijk altijd situaties waarin dat niet zo vanzelfsprekend is, waarin er sprake is van (tijdelijk) minder 
vermogen om volledig aan de slag te gaan. Situaties waarin professionele ondersteuning nodig is om verder te 
komen en weer zoveel mogelijk op eigen benen te staan. In die situaties is het van belang dat de ondersteuning 
goed geregeld is. En als er meerdere vormen van ondersteuning nodig zijn, dan wordt binnen de transities 
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onderling nauw samengewerkt en denken en werken vanuit 1 gezin, 1 begeleider en 1 plan. Deze samenwerking 
tussen de drie transities en omslag in denken en doen krijgt de komende 4 jaar in de Toegang en Werkwijze 
Sociaal Domein Dronten nader vorm. 

1.3 Financiële opgave (beperkte middelen)
 Net als in de huidige Wet werk en bijstand ontvangen wij ook binnen de Participatiewet een budget (BUIG, ook 

wel ‘inkomensdeel’) van het rijk voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen49. Op dat budget lopen wij een 
fi nancieel risico. Als er sprake is van hogere uitkeringslasten (dan het budget) dan dragen wij dat tekort in principe 
volledig uit eigen middelen. Er ligt een fi nanciële prikkel om te sturen op zo laag mogelijke uitkeringslasten. Wij 
verwachten de volgende ontwikkeling van de BUIG in de komende jaren:

 Dronten (*€ 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Groei
 BUIG € 9.619 € 10.108 € 10.108 € 10.778 € 11.333 € 11.814 +26%

 Daarnaast ontvangen wij van het rijk een budget (Participatiebudget) om mensen te ondersteunen bij het 
vinden van een werkplek. De vroegere rijksbijdrage Wsw wordt ontschot aan dat Participatiebudget toegevoegd. 
Daarnaast vinden enkele overhevelingen plaats van vroegere budgetten van het UWV naar de gemeenten. Per 
saldo daalt het Participatiebudget met ongeveer 15 procent50 in de komende jaren. Er ligt dus een fi nanciële 
opgave om een grotere en complexere doelgroep te ondersteunen met minder middelen.

 Dronten (*€ 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Groei
 Participatiebudget51 € 3.493 € 3.226 € 3.218 € 3.124 € 3.026 € 2.969 - 15%

 De kosten van Wsw-oud zijn op dit moment ongeveer € 2.320.00052 voor de gemeente Dronten (de doorbetaling 
van de huidige rijksbijdrage Wsw plus gemeentelijke bijdrage). Gemiddeld zijn de kosten € 26.977 per Wsw-plek 
per jaar. Op basis van de prognose van het aantal Wsw-plekken nemen de kosten Wsw-oud bij ongewijzigd beleid 
af in de komende jaren, waarbij verondersteld is dat de kosten van overhead in gelijke mate dalen als de kosten 
die direct met het aantal Wsw-plekken samenhangen53 (zoals de loonkosten van Wsw-medewerkers):

 Dronten (*€ 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Groei
 Kosten Wsw-oud € 2.320 € 2.185 € 2.185  € 2.104 € 2.023 € 1.915 - 17%

 Door het vervallen van de rijksbijdrage Wsw komen deze kosten met ingang van 2015 ten laste van het 
Participatiebudget. Uit dat budget wordt ook de ondersteuning bij de re-integratie van mensen in de bijstand 
gedekt. Het restant dat daarvoor beschikbaar is ontwikkelt zich als volgt:

 Dronten (*€ 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Groei
 Restant re-integratie € 1.173 € 1.041 € 1.033  € 1.020 € 1.003 € 1.054 - 10%

 Het restant voor re-integratie van mensen in de bijstand daalt weliswaar beperkt, maar het aantal mensen dat 
er mee wordt ondersteund stijgt qua omvang en complexiteit. Het gemiddelde budget voor re-integratie van 
iemand in de bijstand (het restant gedeeld door het aantal mensen met een uitkering) daalt54 als volgt:

 Dronten  2013 2014 2015 2016 2017 2018 Groei
 Gemiddeld re-integratie € 2.029 € 1.624 € 1.490  € 1.420 € 1.365 € 1.398 - 31%

 Er is dus niet alleen sprake van een grotere en complexere doelgroep (sociale uitdaging). Er is ook sprake van minder 
middelen en van verplichtingen voor Wsw-oud. In combinatie met de toename van de doelgroep zal bij ongewijzigd 
beleid het gemiddelde budget voor re-integratie van mensen in de bijstand met meer dan 30% afnemen.

49 Inclusief Ioaw, Ioaz en Bbz levensonderhoud. Prognose op basis van Rijkbegroting 2014.
50 De verwachte daling van het Participatiebudget is geactualiseerd ten opzichte van de visie Dronten@work. De daling is minder sterk.
51 In de visie Dronten@work wordt nog gesproken over het ‘gebundelde re-integratiebudget’. Het Rijk spreekt inmiddels over het ‘Participatiebudget’.
52 Conform jaarrapport 2013 Werkvoorzieningsschap Kampen en Dronten. 
53 Deze insteek wijkt af van de prognose die in de visie Dronten@work is gepresenteerd. Daarin zijn de overheadkosten als constant verondersteld.
54 De daling is minder sterk dan de prognose in de visie Dronten@work. Dit hangt samen met de aangepaste prognose voor de kosten van Wsw-oud.
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2  Wat willen we bereiken?

2.1 Doel
 De gemeente Dronten zet in op een samenleving waarin zelfredzaamheid, gemeenschapszin, maatschappelijke 

betrokkenheid, bijdragen en meedoen belangrijke waarden zijn. Deze waarden bouwen voort op de 
pionierstraditie in Dronten. De gemeente biedt een vangnet voor iedereen die dat nodig heeft, maar vermijdt 
uitholling van eigen kracht en initiatief door het garanderen van rechten. De gemeente draagt naar eer en 
geweten bij, maar kan niet al het onwenselijke voorkomen. 

 De gemeente Dronten maakt zich sterk om iedereen naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving. In 
de eerste plaats gaat de gemeente daarbij uit van wat mensen zelf kunnen, van hun talenten en mogelijkheden. 
In de tweede plaats van de omgeving van mensen, van kansen die er zijn om daarvan gebruik te maken. In de 
derde plaats is er ondersteuning van de gemeente en andere partijen in het sociale domein als dat toch niet 
voldoende is.

 De gemeente Dronten hanteert deze uitgangspunten ook op het terrein van werk en inkomen. Velen hebben 
talenten en capaciteiten. Dat is het centrale uitgangspunt. Talenten en capaciteiten die van grote waarde zijn voor 
mensen zelf, maar ook voor de arbeidsmarkt. In de visie Dronten@work hebben wij daarom vastgesteld:

 De gemeente Dronten wil dat zoveel mogelijk mensen een werkplek hebben die past bij wat zij kunnen. 

 Dit doel streven wij niet alleen na voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Ook mensen met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt willen wij laten deelnemen, ook als daar langdurige ondersteuning voor 
nodig is, en dat geldt in het bijzonder voor mensen met een beperking. Die groep wordt groter in de komende 
jaren. We willen daar op blijven inzetten, niet alleen voor de huidige Wsw-doelgroep, maar ook voor de groep die 
straks niet meer in aanmerking komt voor de Wajong en de mensen die nu al een beroep doen op de bijstand. 

 Het gestelde doel is bepaald geen sinecure. Bij een dalende omvang van het budget en een toenemende 
omvang van de doelgroep en toenemende complexiteit is door Dronten een hoge ambitie geformuleerd. 
We zullen dus nog meer relaties aangaan met werkgevers in Dronten en in de regio, ook in de vorm van 
meerjarenafspraken. En de ambitie beperkt zich ook niet alleen tot de doelen van de Participatiewet. 

 Binnen het brede sociale domein is gekozen voor een voor de inwoners logische toegang en integrale werkwijze. 
Deze wordt samen met de andere twee transities de komende jaren vormgegeven. Het gemeentehuis blijft de 
belangrijkste en logische toegang als er een inkomensvraagstuk speelt. In de wijken kan men ook bij iemand 
terecht met een inkomensvraagstuk. Daar waar sprake is van multiproblematiek gaat Dronten uit van 1 gezin, 1 
begeleider, 1 plan en een interventieteam. Ook daar ligt een hoge ambitie.

2.2 Uitgangspunten
 De gemeente Dronten maakt zich sterk om iedereen naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving. In 

de eerste plaats gaat de gemeente daarbij uit van wat mensen zelf kunnen, van hun talenten en mogelijkheden. In 
de tweede plaats van de omgeving van mensen, van kansen die er zijn om daarvan gebruik te maken. In de derde 
plaats is er ondersteuning van de gemeente en andere partijen in het sociale domein als dat toch niet voldoende is.

 In 2012 heeft de gemeente Dronten een visie op Participatie vastgesteld. Het motto en de doelen van die visie staan 
nog steeds overeind. De gemeente Dronten wil mensen mee laten doen aan de samenleving, bij voorkeur om 
economisch zelfredzaam te worden. Deelnemen aan de maatschappij haalt mensen uit een sociaal isolement en 
zorgt ervoor dat zij (weer) meer in contact komen met anderen en weer een invulling aan hun leven kunnen geven.

 - Verantwoordelijkheid van de burger centraal.
 - Betaald werk blijft de belangrijkste route naar arbeidsmarktparticipatie.
 - Stimuleren van activiteiten gericht op sociale participatie als opstap naar werk.
 - Tegenprestatie op basis van de mogelijkheden van de burger.
 - Blijven investeren in startkwalifi caties en duurzame uitstroom.
 - Uitgaan van de eigen kracht van mensen.
 - Integrale begeleiding door samenwerking op meerdere beleidsterreinen.
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 Wij realiseren deelname aan de arbeidsmarkt niet, werkzoekenden en werkgevers doen dat uiteindelijk zelf. Wij 
verwachten van iedere werkzoekende bijvoorbeeld dat hij of zij zich naar vermogen inzet om werk te verkrijgen 
en werk te aanvaarden, zich naar vermogen inzet om zijn kansen en loonwaarde te vergroten en gebruik maakt 
van de ondersteuning die daarbij kan helpen.

 Van werkgevers verwachten wij dat zij waar mogelijk gebruik maken van de talenten en capaciteiten van de 
doelgroep en hun loonwaarde ten behoeve van de organisatie zo goed mogelijk benutten. Ook verwachten wij 
dat zij in dat kader hun werknemers begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van hun functie en dat zij 
investeren in de arbeidsbekwaamheid van hun werknemers.

 We onderscheiden vier doelgroepen (verwachte omvang in 2018):

 Groep Verdiencapaciteit Ondersteuningsbehoefte Volume Volume Totaal
    bijstand Wsw-oud 
 1 > 100% Beperkt 100 0 100
 2 < 100% Tijdelijk 200 0 200
 3 < 100% Langdurig 214 71 285
 4 < 20% Zorg, hulp en activering 240 0 240
 Totaal   754 71 826

 Als gemeente bieden wij brede ondersteuning aan werkzoekende en werkgever. Om uiteindelijk te komen tot 
arbeidsmarktparticipatie (betaald werk) van werkzoekenden zet de gemeente sinds 2013 in op een gerichte 
werkgeversbenadering. Het gaat erom meer mensen langer bij de arbeidsmarkt te betrekken. Een goede match 
tussen vraag en aanbod is hierbij van cruciaal belang. De gemeente streeft daarbij de volgende kernwaarde na:

 - Flexibel en betrouwbaar
 - Gemakkelijk en toegankelijk
 - Professioneel en eerlijk

 Belangrijk is om de vraagkant bij de werkgever goed in kaart te brengen, relaties te onderhouden en nieuwe op 
te bouwen en concrete afspraken te maken om een passende werkplek voor de werkzoekende te creëren. De 
ondersteuning bestaat onder andere uit matching van vraag en aanbod, proefplaatsing, loonkostensubsidie of no 
risk polis. Werkgevers kunnen rekenen op één aanspreekpunt. Werkzoekenden kunnen rekenen op ondersteuning 
in de vorm van scholing, training, coaching en een tijdelijk inkomen. Daar waar nodig verbinden we de 
ondersteuning richting arbeidsmarkt met de ondersteuning op het gebied van zorg en maatschappelijke hulp.

2.3 Randvoorwaarden
 Om ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen te kunnen blijven bieden en werkgevers 

goed te ondersteunen zijn voldoende middelen nodig. En omdat we de Participatiewet budgetneutraal willen 
uitvoeren, betekent dit dat we kritisch gaan kijken naar de inzet van de beperkte middelen die we daarvoor 
beschikbaar hebben. 

 Zoals we in de visie Dronten@work hebben vastgesteld is de omvorming van de Wsw randvoorwaardelijk voor 
het kunnen realiseren van onze ambitie. De instroom in de Wsw stopt per 1 januari 2015. Vanaf dat moment daalt 
het aantal Wsw-plekken. Het maken van keuzes over de toekomst van de Wsw en de uitvoerder ervan (IMpact) is 
ook om die reden onvermijdelijk. 

 Die keuzes willen we goed gefundeerd maken. 

 Kampen en Dronten hebben gezamenlijk een extern adviesbureau ingeschakeld om via modellen verschillende 
uitvoeringsvarianten in beeld te brengen. Behalve beide gemeenten is IMPACT direct betrokken in dit onderzoek 
en alle partijen hebben eigen modellen ingebracht. Op basis van de uitwerking van de modellen kunnen 
hoofdkeuzes gemaakt worden met maatwerkoplossingen. Het onderzoeksresultaat biedt ondersteuning bij de 
uitwerking van voorstellen voor toekomstig beleid en de besluitvorming hierover.

 Randvoorwaardelijk is ook de transformatie van het sociale domein. Alleen dan zijn we goed in staat om de 
uitgangspunten die in de eerste drie hoofdstukken goed ter hand te nemen en vanuit de uitvoering van de 
Participatiewet daaraan een bijdrage te leveren. Soms in de rol van regievoerder, soms in de rol van betrokken 
professional, maar altijd denkend vanuit de integrale benadering.
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2.4 Financiële kaders
 In de visie Dronten@work hebben wij bepaald dat de uitvoering van de Participatiewet budgetneutraal verloopt. 

Dit betekent dat de gehele uitvoering van de Participatiewet past binnen de daartoe door het rijk beschikbaar 
gestelde middelen. We ontvangen drie budgetten van het rijk voor uitvoering van de Participatiewet:

 - Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
  Het BUIG budget wordt beschikbaar gesteld voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Het budget BUIG 

 wordt, ook in het nieuwe verdeelmodel van de Participatiewet, door het rijk bepaald op basis van de 
 ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen landelijk en op basis van sociaaleconomische kenmerken 
 van een gemeente. Daarnaast bevat het verdeelmodel een aantal veiligheidskleppen voor historische 
 ontwikkelingen. Een tekort op het BUIG budget is voor rekening van de gemeente.

 Wij krijgen in de Participatiewet de mogelijkheid om de inzet van loonkostensubsidie te dekken uit het BUIG 
budget. In principe zou dit direct voordelen moeten opleveren. Inzet van loonkostensubsidie levert immers 
een directe besparing op van de uitkeringskosten als de loonkostensubsidie lager is dan de kosten van de 
uitkering. Er is dan een sociaal eff ect (iemand is aan het werk en een werkgever heeft een medewerker) en een 
fi nancieel eff ect (lager beroep op het BUIG budget).

 Als fi nancieel kader voor het BUIG budget willen wij hanteren dat de kosten van bijstandsuitkeringen en de 
kosten van loonkostensubsidies (opgeteld) passen binnen het daartoe door het rijk beschikbaar gestelde 
budget BUIG. Dit kader willen wij in meerjarig perspectief beschouwen. De Participatiewet is het vangnet van 
de sociale zekerheid. Het aantal bijstandsuitkeringen kan sterk fl uctueren als gevolg van wijzigingen in andere 
regelingen in de sociale zekerheid en door economische omstandigheden. Ook de hoogte van het BUIG 
budget dat wij ontvangen kan sterk fl uctueren. 

 Ook ten aanzien van de inzet van loonkostensubsidies uit het BUIG budget is beheersing van fl uctuaties en 
risico’s van belang. Hoewel in theorie iedere inzet van een loonkostensubsidie een uitkering kan ‘besparen’ is 
dit niet met zekerheid te zeggen. Bovendien blijft het ‘bespaarde’ bedrag aan uitkeringskosten beschikbaar, 
want hieruit worden immers loonkostensubsidies aan werkgevers uit betaald.

 De gemeente Dronten kent al een bestemmingsreserve inkomensdeel ten behoeve van fl uctuaties in de 
uitkeringskosten. Wij stellen voor om het doel van die reserve te verbreden naar het opvangen van fl uctuaties 
in loonkostensubsidies. De bestemmingsreserve zorgt ervoor dat een overschot op het BUIG budget 
beschikbaar blijft voor dekking van loonkostensubsidies en fl uctuaties in de uitkeringskosten. Wij stellen voor 
om geen limiet te verbinden aan de omvang van deze bestemmingsreserve. Bij de integrale behandeling 
van voorstellen over de reserves voor uitvoeringstaken in het sociale domein zal dit onderwerp worden 
meegenomen.

 - Participatiebudget
  Met de invoering van de Participatiewet worden de middelen die wij ontvangen voor uitvoering van de Wsw 

 en de middelen voor re-integratie van mensen in de bijstand door het rijk samengevoegd tot 1 ontschot 
  budget: het participatiebudget. Op dit budget wordt bezuinigd door het rijk. Het rijk gaat er van uit dat 
  gemeenten door de ontschotting effi  ciënter kunnen werken.

 Zoals in paragraaf 1.3 is geschetst zal er zonder bijsturing geen sprake zijn van een effi  ciëntere uitvoering 
maar van minder middelen voor re-integratie van mensen in de bijstand. Dit komt doordat de kosten van de 
uitvoering van de Wsw-oud minder snel te beïnvloeden zijn. In paragraaf 2.3 is benoemd dat er onderzoek 
plaatsvindt naar alternatieve scenario’s voor uitvoering van de Wsw. 

 Omdat de uitkomsten van dat onderzoek nog niet in beeld zijn en er dus ook nog geen besluitvorming is 
over bijsturing gaan we vooralsnog uit van inzet van de ‘fi ctieve component Wsw-oud’ voor dekking van de 
uitvoering van de Wsw. Feitelijk betekent dit dat we vooralsnog een fi nancieel ‘schot’ laten bestaan tussen 
Wsw-oud en re-integratie van mensen in de bijstand. 
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 We hanteren het volgende fi nanciële kader:

 Dronten (*€ 1.000)   2015 2016 2017 2018
 Budget Wsw-oud   € 2.149 € 2.049 € 1.942 € 1.839
 Budget re-integratie bijstand  € 1.069 € 1.075 € 1.084 € 1.130
 Totaal Participatiebudget55  € 3.218 € 3.124 € 3.026 € 2.969

 Een eventueel tekort op de uitvoering van de Wsw wordt, net als nu te doen gebruikelijk, gedekt uit de 
reserves van IMpact, danwel de algemene middelen van de gemeenten Kampen en Dronten. 

 - Gemeentefonds
 De uitvoeringskosten van de Participatiewet dekt de gemeente uit de algemene middelen van het 

gemeentefonds. Het gaat hierbij om de wettelijke taken die samenhangen met de beoordeling, 
toekenning, handhaving, administratie en uitbetaling van de bijstandsuitkering en de daaraan verbonden 
verplichtingen (exclusief de bijstandsuitkering zelf ) en het aanbieden van ondersteuning bij het realiseren van 
arbeidsdeelname (exclusief de ondersteuning zelf ).

 In de toekenning van het gemeentefonds wordt door het rijk rekening gehouden met deze uitvoeringskosten 
en met fl uctuaties daarin. Dit maakt deel uit van het ‘cluster werk en inkomen’ binnen de toekenning van het 
gemeentefonds. Een toename van het aantal uitkeringsontvangers vertaalt zich bijvoorbeeld in een hogere 
toekenning . Daarnaast kan de overheveling van taken resulteren in een hoger budget. In het kader van de 
Participatiewet worden bijvoorbeeld taken overgeheveld van het UWV naar de gemeenten. 

 Voor de uitvoeringskosten hanteren wij vooralsnog als fi nancieel kader dat nadere besluitvorming over de 
organisatorische consequenties van de Participatiewet en dit beleidsplan maken deel uit van besprekingen 
over de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en formatie van de afdelingen.

55 In de visie Dronten@work wordt nog gesproken over het ‘gebundelde re-integratiebudget’. Het Rijk spreekt inmiddels over het ‘Participatiebudget’.
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3  Welke maatregelen/instrumenten/
  voorzieningen zetten we daartoe in?
3.1 Krachtige dienstverlening aan werkgevers
 Wij zien werkgevers als een cruciale partner voor samenwerking in de uitvoering van de Participatiewet en het 

oplossen van vraagstukken op de arbeidsmarkt op korte en lange termijn. Gezamenlijk met werkgevers kunnen 
wij de talenten en capaciteiten van mensen activeren. Van werkgevers verwachten wij:

 - Dat zij waar mogelijk gebruik maken van de talenten en capaciteiten van de doelgroep en hun loonwaarde 
 ten behoeve van de organisatie zo goed mogelijk benutten.

 - Dat zij in dat kader hun werknemers begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van hun functie en dat zij 
 investeren in de arbeidsbekwaamheid van hun werknemers.

 - Dat zij bereid zijn om samen met de gemeente en andere organisaties tot (meerjaren) afspraken te komen 
 over werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 - Dat zij communiceren over hun wensen en behoeften, inzicht geven in behoefte aan ondersteuning, 
 openstaan voor een andere organisatie van taken en ondersteuning daarbij. 

 Wij begrijpen heel goed dat werkgevers niet primair het doel hebben om werkgelegenheid te creëren. Maar zij 
bieden die werkgelegenheid wel door de activiteiten die zij ontplooien en zij hebben arbeidskrachten nodig 
om hun doelen te realiseren. En daarin vinden we elkaar. We denken mee met de werkgever en zijn uitdagingen 
op korte en langere termijn. Daarvoor is het nodig dat we niet alleen kijken vanuit het perspectief van een 
individuele plaatsing op korte termijn maar ook naar de behoefte op langere termijn. Sinds 2012 zetten we al in 
op een gerichte werkgeversbenadering waarin dit belangrijke uitgangspunten zijn.

 - Lokale werkgeversbenadering
  Werkgevers houden niet van allerlei verschillende contactpersonen en organisaties die hen met hetzelfde 

 doel benaderen. Helemaal kunnen we dat niet voorkomen, want er is nu eenmaal een vrije arbeidsmarkt 
 waarin ook uitzendbureaus en andere intermediairs werkgevers benaderen. Maar vanuit het publieke domein 
 kunnen we wel onze krachten bundelen en stroomlijnen. 

 Om ervoor te zorgen dat de werkgever één aanspreekpunt heeft en niet met meerdere organisatie te 
maken krijgt werken we in onze werkgeversbenadering met het werkgeverscontactteam. Dit team bestaat 
uit werkcoaches van de afdeling Sociale zaken en accountmanagers van de afdeling Economische zaken 
die nauw met elkaar samenwerken. Er is ingezet op een één op één en branchegerichte begeleiding van de 
werkzoekende naar werk wat bij de werkgever resulteert in een maximale kans op de juiste match. Door de 
juiste begeleiding en instrumenten wordt de werkgever zoveel mogelijk ontzorgt. Om ervoor te zorgen dat de 
werkgever één aanspreekpunt heeft werkt het werkgeverscontactteam nauw samen met de uitzendbranche, 
UWV en IMpact. (zie www.dewerkplek.nu).

 - Regionale werkgeversbenadering
 De komende jaren zal de werkgeversbenadering verder worden versterkt. Samen met andere gemeenten 

in onze arbeidsmarktregio en het UWV maken we afspraken met werkgevers over kansen die werkgevers 
bieden aan werkzoekenden die een beroep doen op de Participatiewet. Daarbij maken we ook afspraken 
over de wijze waarop we in de regio de dienstverlening aan werkgevers organiseren. De diverse 
werkgeverscontactteams in de regio zullen nauw met elkaar samenwerken. En we stroomlijnen de 
voorwaarden voor instrumenten die we als gemeenten kunnen inzetten (zoals loonkostensubsidies). Er zal 
uiteindelijk 1 regionaal werkgeversservicepunt ontstaan om werkgevers maximaal te ondersteunen. 

 Onderdeel van het werkgeversservicepunt is de regionale werkkamer. Hier werken werkgeversorganisaties 
(o.a. VNO-NCW, FNV), gemeenten en UWV samen in het vormgeven van de garantiebanen die de komende 
jaren gerealiseerd zullen gaan worden en waar nodig vertaald naar de lokale gemeenten voor mensen met 
een arbeidshandicap / afstand tot de arbeidsmarkt. Het Bestuurlijk Overleg Suwi Arbeidsmarkt waarin de 
wethouders en de sociale partners periodiek met elkaar overleggen houdt een vinger aan de pols en stuurt 
waar nodig. De streefdatum is dat op 1 januari 2015 de basis hiervoor is ingericht.
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 Naast deze regionale afspraken zijn wij vanuit het werkgeverscontactteam bezig om (meejaren)afspraken 
te maken met een aantal grotere werkgevers in Dronten. Ook geven wij inmiddels prioriteit aan het maken 
van SROI-afspraken met opdrachtnemers (aanbestedingen) en subsidieontvangers (Meerpaal, MDF, Stichting 
Kinderopvang etc.) van de gemeente. In de nabije toekomst zullen die in het kader van inkoop van zorg in het 
kader van AWBZ en Jeugd eveneens worden gemaakt. Het gaat om een extra dynamiek tussen de gemeente, het 
bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de burgers. Goede samenwerking en maatwerk is cruciaal. 

 Corporatie van werkgevers
 Wij willen onze doelen en de doelen van werkgevers duurzaam aan elkaar verbinden. We merken dat 

werkgevers graag bereid zijn om te kijken naar de mogelijkheden, maar ook zoeken naar manieren om daarin 
samen op te trekken. Wij willen graag met werkgevers de mogelijkheden verkennen om een corporatie op te 
zetten waar werkgevers zich aan kunnen verbinden en waar zij zelf sturing aan geven, gericht op het bieden 
van kansen aan mensen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is, vanuit betrokkenheid bij de Drontense 
samenleving, maar ook vanuit eigen belang.

 Dat de gemeente op het gebied van arbeidsmarkt (en veel andere onderwerpen) samenwerkt in de 
arbeidsmarktregio Flevoland sluit overigens samenwerking met de regio Kampen/Zwolle of andere gemeenten 
zeker niet uit. Op dit moment werken wij al nauw samen met Kampen omdat wij samen met deze gemeente 
de Wsw uitvoeren. Sinds het voorjaar van 2014 werken de accountmanager van IMpact en het lokale 
werkgeverscontactteam van de gemeente Dronten samen als het gaat om het benaderen van werkgevers. Er 
loopt op dit moment overigens nog een onderzoek naar kansen voor werkzoekenden met een afstand tot de 
arbeidsmarkt uit Dronten in de verschillende arbeidsmarktregio’s (Flevoland, IJssel-Vecht, Stedendriehoek etc.).

3.2 Arrangementen voor werkgevers
 Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet hebben wij werkgevers veel te 

bieden. Wij hebben zicht op een grote groep werkzoekenden. Wij weten wat deze mensen kunnen, waar hun 
talenten en capaciteiten zitten en hoe werkgevers die kunnen benutten. Wij hebben ook zicht op de werkgevers 
en trekken samen met hen op. We kunnen direct matchen, maar als dat niet mogelijk is, dan kunnen we ook 
instrumenten inzetten die het voor de werkgever aantrekkelijk maken om de talenten en capaciteiten van 
mensen te benutten.

 - Jobcarving
 Bij jobcarving brengen wij samen met werkgevers in kaart of het mogelijk is om bestaande functies op te 

knippen in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Enerzijds kunnen we hierdoor meer arbeidsplaatsen creëren 
voor mensen met een beperking die niet in staat zijn om reguliere functies te vervullen, maar wel voldoende 
capaciteiten hebben om ongeschoolde taken uit te voeren. Anderzijds levert jobcarving ook iets op voor de 
werkgever. Door jobcarving kan de werkgever zijn andere werknemers immers tijdrovend werk uit handen 
nemen (daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het rondbrengen van de post, het opnemen van de 
telefoon, ect). 

 - Loonkostensubsidie
 Loonkostensubsidie compenseert een werkgever voor een lagere productiviteit en hogere 

begeleidingskosten van een werknemer. Bij toepassing van loonkostensubsidie ontvangt de werknemer het 
reguliere wettelijk minimumloon (WML) of het cao-loon van de werkgever en bouwt hierover pensioen op. 
De loonkostensubsidie die wij bieden is het verschil tussen de loonwaarde en het wettelijk minimumloon, plus 
een bedrag voor werkgeverslasten. De hoogte van de loonwaarde wordt zo objectief mogelijk vastgesteld. 

 De maximale omvang van de subsidie is 70%. Als het cao-loon hoger is dan het WML, dan zijn de meerkosten 
voor rekening van de werkgever. De loonkostensubsidie wordt naar evenredigheid verminderd, indien de 
overeengekomen arbeidsduur korter is dan de normale arbeidsduur. De loonwaarde en de hoogte van de 
loonkostensubsidie wordt door de gemeente vastgesteld en minimaal ieder jaar opnieuw beoordeeld. De 
loonkostensubsidie mag door de werkgever niet met andere loonkostensubsidies worden gecombineerd.

 Tot de doelgroep voor de loonkostensubsidie rekenen we mensen met die een beroep doen op een uitkering 
in het kader van de Participatiewet en mensen die vallen onder de doelgroep Wsw-oud. Het gaat om mensen 
met een langdurig lagere loonwaarde van 20 tot 100 procent, die per gewerkt uur minder productief zijn dan 
anderen. De loonkostensubsidie is niet beschikbaar voor mensen met een medische uren beperking. Als zij in 
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deeltijd werken, dan komen zij wel in aanmerking voor aanvulling van het inkomen vanuit de bijstand.
  
  We gaan in de komende jaren uit van het volgende aantal gesubsidieerde plekken:
 
 Dronten     2015 2016 2017 2018
 Inzet loonkostensubsidie    30 60 90 90

 - Proefplaatsing
 Wij kunnen in de vorm van een proefplaatsing mensen tijdelijk (maximaal 2 maanden) met behoud van 

uitkering onbeloonde werkzaamheden laten verrichten bij een werkgever. Doel is te komen tot duurzame 
arbeid. Voorwaarde is dat de werkgever bij het in dienst nemen van de werkzoekende afziet van het instellen 
van een proeftijd. Voor mensen die behoren tot de doelgroep van de loonkostensubsidie kunnen wij ook een 
proefplaatsing inzetten. Die proefplaatsing is bedoeld om de loonwaarde van de betrokkene zo goed mogelijk 
te kunnen vaststellen. 

 - No risk polis
 Werkgevers zijn over het algemeen terughoudend met het in dienst nemen van mensen met een beperking, 

omdat het risico op uitval door ziekte onder deze groep hoger ligt. De no risk polis regelt dat de werkgever 
slechts een klein deel van de loonkosten hoeft te dragen indien een werknemer ziek wordt. Hiermee willen wij 
de kans op een baan bij een reguliere werkgever voor mensen met een beperking vergroten. 

 - Detachering
 Een variant op het verstrekken van loonkostensubsidie in combinatie met no risk polis is het werken met 

detachering. In deze variant komt de werkzoekende die valt onder de doelgroep loonkostensubsidie 
in tijdelijke dienst van een door de gemeente in samenwerking met werkgevers daartoe ingerichte of 
ingehuurde organisatie en vervolgens tegen een (op de loonwaarde aangepaste) inleenvergoeding 
gedetacheerd bij een werkgever. Ook voor de doelgroep Wsw-oud is dit instrument inzetbaar. Ook IMpact kan 
daarbij een rol vervullen. Er kan bovendien gewerkt worden in een fl expool. De variant detachering brengt 
additionele kosten met zich mee vanwege het verplicht uitvoeren van een salarisadministratie. 

 - Aanpassing van de werkplek
 Aan werkgevers die een beroep doen op de loonkostensubsidie kan ook ondersteuning worden geboden bij 

het aanpassen van de werkplek. Het kan gaan om aanpassingen die verbonden zijn aan de werknemer, zoals 
een speciale bril voor een slechtziende, maar ook om aanpassingen op de locatie van een werkgever, zoals 
automatisch openslaande deuren.

 Met werkgevers kunnen (op maat) afspraken worden gemaakt over de inzet van instrumenten, eventueel 
aangevuld met training, scholingen begeleiding (jobcoaching). Doel van deze arrangementen is het inspelen op 
concrete vraag bij werkgevers. Deze arrangementen kunnen een individuele insteek hebben ter ondersteuning 
van de plaatsing van een individuele werkzoekende, maar het kan ook gaan om een project waar meerdere 
werkzoekenden en / of meerdere werkgevers bij betrokken zijn. 

 3.3 Eigen kracht van de werkzoekende
 Ook voor personen die vanaf 1 januari 2015 in het kader van de Participatiewet een beroep op (inkomens)

ondersteuning van de gemeente doen, geldt dat zij eerst worden aangespoord om zelf naar werk te zoeken en 
daarmee in een inkomen te voorzien. Voor jongeren geldt in dat kader dat zij in eerste instantie altijd naar school 
worden geleid, zeker als zij nog geen startkwalifi catie hebben behaald. 

 Wij verwachten van iedere werkzoekende:
 - Dat hij of zij algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt of behoudt.
 - Dat hij of zij ingeschreven staat bij een uitzendbureau.
 - Dat hij of zij bereid is naar een andere gemeente te verhuizen om arbeid te aanvaarden of te behouden.
 - Dat hij of zij bereid is maximaal 3 uur per dag te reizen om arbeid te aanvaarden of te behouden. 
 - Dat hij of zij kennis en vaardigheden verkrijgt en behoudt, noodzakelijk om arbeid te aanvaarden of te behouden. 
 - Dat hij of zij geen belemmeringen in kleding, persoonlijke verzorging of gedrag veroorzaakt voor het 

 aanvaarden of behouden van arbeid.
 - Dat hij of zij om naar vermogen gebruik maakt van de ondersteuning die daarbij kan helpen, ook 

 ondersteuning die vanuit andere terreinen en organisaties beschikbaar is.
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 - Dat hij of zij zich naar vermogen inzet binnen maatschappelijk nuttige activiteiten.
 - Dat hij of zij meewerkt aan onderzoek om de juiste ondersteuning te kunnen bepalen, daartoe juiste 

 informatie verstrekt en dat hij of zij niet fraudeert.
 Wie voldoet aan deze verwachtingen, kan rekenen op de ondersteuning die wij vanuit de Participatiewet kunnen 

bieden. Het betekent ook dat het niet voldoen aan deze verwachtingen consequenties mag hebben voor die 
ondersteuning, binnen de wettelijke kaders die daarvoor bestaan.

3.4 Integrale ondersteuning van de werkzoekende
 Iedere werkzoekende56 heeft een consulent die hem of haar ondersteunt bij het vinden van een werkplek en de 

ondersteuning die daarbij nodig. De consulent maakt samen met de werkzoekende een plan van aanpak, waarin 
doelen en de wederzijdse afspraken zijn vastgelegd. Het plan vormt de basis voor de inzet van instrumenten en 
maakt duidelijk wat van de werkzoekende zelf wordt verwacht en welke ondersteuning de gemeente zal bieden. 
Die ondersteuning kan bestaan uit onder andere:

 - Workfast
 Succes op uitstroom naar werk is in de eerste 8 weken het grootst. Specifi ek voor die groep mensen 

organiseren wij de werkmethode van WorkFast. Die werkwijze is erg succesvol gebleken in de afgelopen 
periode. Hierbinnen wordt middels empowerment een stevig beroep gedaan op de eigen kracht van mensen 
en wordt voorkomen dat mensen gewend raken aan inactiviteit en het ontvangen van een uitkering.

 - Diagnose
 Om goed in te kunnen schatten wat de werkzoekende kan en waar mogelijke belemmeringen zitten kan 

een haalbaarheidsonderzoek en / of arbeidsmedisch onderzoek worden ingezet. Op basis van de diagnose 
stelt de consulent samen met de werkzoekende het plan van aanpak op, eventueel in samenwerking met 
professionals die op andere leefgebieden de werkzoekende ondersteunen.

 - Beroepsgerichte opleidingen
 Om de kans op uitstroom naar werk voor mensen met een bijstandsuitkering te vergroten kunnen 

beroepsgerichte opleidingen ingezet worden. Met behulp van dit instrument kunnen werkzoekenden 
omgeschoold worden voor banen in sectoren waarin een groot aanbod van werk bestaat of wordt verwacht. 
Dit instrument wordt alleen ingezet als een klant concreet zicht heeft op een baan, waarvoor hij nog wel 
bepaalde kennis of vaardigheden nodig heeft om die baan daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. 

 - Begeleiding van startende ondernemers
 De gemeente Dronten is aangesloten bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). Het ZLF biedt trajecten 

aan die gericht zijn op de begeleiding en advisering van (beginnende) zelfstandigen. Daarnaast kunnen 
zelfstandigen via het ZLF een startersuitkering krijgen. Deze uitkering is bedoeld om de startperiode van 
de onderneming waarin de zelfstandige nog onvoldoende verdiend om zelf in zijn levensonderhoud te 
voorzien te overbruggen. Voor de ondersteuning van het ZLF komen alleen inwoners van de zes Flevolandse 
gemeenten in aanmerking.

 - Werkervaringsplekken
 Voor klanten die (op termijn) perspectief hebben op werk, maar nog niet over voldoende vaardigheden 

beschikken om aan de slag te gaan bij een reguliere werkgever zetten wij proefplaatsingen in. Hierbij gaan 
werkzoekenden met behoud van uitkering aan het werk bij een werkgever, waarmee zij hun kansen bij die 
werkgever (en werkgevers in het algemeen) vergroten.

 - Nieuw beschut werk
 Wij geven er de voorkeur aan dat mensen zoveel mogelijk geplaatst worden op de reguliere arbeidsmarkt met 

inzet van instrumenten zoals loonkostensubsidie, no risk polis en aanpassing van werkplek. Soms kan inzet 
van arbeidsmatige dagbesteding meer voor de hand liggen. Inzet van beschut werk is niet uitgesloten, maar 
wij willen eerst goed kijken of andere instrumenten beter passen bij de persoon zelf en zijn / haar behoefte.

56  We spreken over ‘werkzoekende’ en niet over ‘uitkeringsgerechtigde’ vanwege het uitgangspunt ‘werk boven inkomen’. Dit wil niet zeggen dat iedere 

werkzoekende ook op langere termijn aan de slag kan. Er zal een groep zijn die duurzaam afhankelijk zal zijn van inkomensondersteuning. 
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 - Volwasseneducatie
 In 2014 werken wij samen met de regiogemeenten die vallen onder de centrumgemeente Almere aan 

een gezamenlijk plan voor de besteding van de middelen die wij ontvangen voor de uitvoering van 
Volwasseneneducatie. Wij wensen de inzet van deze middelen zoveel mogelijk te verbinden aan de doelen 
van dit beleidsplan en de doelgroep van de Participatiewet.

 - Regie bij multi-problematiek
 Voor de ondersteuning van zware zorgklanten die (op termijn) geen perspectief hebben op uitstroom naar 

werk. Het gaat hier om ondersteuning aan een doelgroep die niet zelfredzaam is en vaak te maken heeft met 
meervoudige problemen binnen één of meerdere leefgebieden (zoals dagbesteding, fi nanciën, huisvesting en 
sociaal functioneren). De consulent richt zich op het stabiliseren van de verschillende leefgebieden en bekijkt 
per klant welke voorzieningen passen bij zijn of haar ondersteuningsbehoeften. 

 - Ondersteuning jongeren
 Jongeren die na vier weken nog geen werk hebben gevonden, worden ondersteund door een 

jongerenconsulent. Deze ondersteuning kan zowel gericht zijn het vinden van werk of scholing, als op zorg (in 
het geval er bijvoorbeeld sprake is van verslavingsproblematiek of psychische problemen). Jongeren komen in 
beginsel niet in aanmerking voor bemiddeling naar werk of scholing door de gemeente, indien zij nog recht 
hebben op studiefi nanciering. 

 - Onkostenvergoedingen
 Indien werkzoekenden voor hun re-integratie- of scholingstraject moeten reizen en daarbij kosten maken, 

ontvangen zij een volledige tegemoetkoming in deze kosten. Alleenstaande ouders die gebruik maken 
van ondersteuning kunnen daarnaast een beroep doen op een tegemoetkoming in de kosten voor de 
kinderopvang. Door de inzet van dit instrument willen we voorkomen dat de zorg van een kind een 
belemmering voor een alleenstaande ouder vormt voor de re-integratie. 

 - Tegenprestatie
 Wij hechten er aan dat mensen die een beroep doen op een uitkering naar vermogen actief zijn in 

maatschappelijk nuttige activiteiten. Deze activiteitenkunnen een belangrijke eerste stap zijn om weer actief 
te zijn en een sociaal netwerk op te bouwen. Wij beschouwen het doen van vrijwilligerswerk of het bieden 
van familiezorg met een omvang van minimaal 1 dag per week als een maatschappelijk nuttige activiteit. 
We hechten er aan dat deze activiteiten de re-integratie van de werkzoekende en het aanvaarden van werk 
niet belemmeren en de arbeidsmarkt niet verdringen. Ontheffi  ng van de verplichting tot tegenprestatie is in 
individuele situaties mogelijk, in ieder geval als er sprake is van een alleenstaande ouder met kinderen jonger 
dan 5 jaar. 

 - Tijdelijk inkomen
 Iedereen die in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen 

beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand. Aan het ontvangen 
van bijstand zijn verplichtingen verbonden zoals in de vorige paragraaf gesteld. De normen voor de hoogte 
van de bijstand worden door het rijk bepaald. Met ingang van 1 januari 2015 is de kostendelersnorm van 
toepassing zoals vermeld in paragraaf 4.2.

 De instrumenten die wij bieden aan werkzoekenden worden zoveel mogelijk op maat ingezet. Dat wil zeggen dat 
deze worden afgestemd op de eigen kracht van de werkzoekende, wat van hem of haar verwacht kan worden 
en wat nodig is om hem of haar te laten deelnemen op de arbeidsmarkt. Mensen die een beroep doen op de 
Participatiewet hebben in veel gevallen niet alleen een behoefte aan ondersteuning op het terrein van werk en 
inkomen, maar ook op andere terreinen, zoals maatschappelijke activering, hulpverlening en ondersteuning. 
Soms is ondersteuning op die terreinen ook nodig om op het gebied van werk en inkomen verder te komen 
en doelen te realiseren. En omgekeerd is inzet vanuit werk en inkomen soms nodig om in maatschappelijke 
activering, hulpverlening en ondersteuning verder te komen, bijvoorbeeld omdat vanuit werk en inkomen 
handhaving en doorzettingsmacht georganiseerd kunnen worden. 

 In alle doelgroepen kan inzet van maatschappelijke activering, hulpverlening of ondersteuning nodig zijn om 
arbeidsdeelname te realiseren. En ook als arbeidsdeelname niet aan de orde is, dan is het wel belangrijk dat 
mensen de maatschappelijke activering, hulpverlening en ondersteuning krijgen die nodig is. Bij meervoudige 
problematiek gaan we er op af en gaan we uit van het principe van 1 gezin, 1 plan. De uitvoering neemt daartoe 
actief deel aan de ontwikkeling van toegang en werkwijze en stemt haar ondersteuning af met de ondersteuning 
van andere partijen. 



78 |  Deel C: Participatiewet

4  Hoe gaan we dat organiseren en aansturen?

4.1 Organisatie
 De organisatorische uitdaging hangt nauw samen met de andere transities. Deze transformatie heeft een korte, 

middellange en lange termijn.

 - Op korte termijn (2014) is het meest cruciaal dat wij voldoen aan de nieuwe wet. Daartoe zullen wij onder 
 andere vaststellen welke instrumenten wij willen inzetten ter ondersteuning van de re-integratie van 
 mensen in de bijstand, hoe (en voor wie) wij deze instrumenten willen uitvoeren en hoe wij de kosten 
 daarvan willen dekken. Ook zal er vertaling van beleidskeuzes in verordeningen en beleidsregels plaatsvinden 
 en zal de uitvoering zich daar op aanpassen. 

 - Op middellange termijn (2014-2015) is het van belang dat wij in de uitvoering inspelen op de toename van 
 de doelgroep in omvang en complexiteit. De organisatie beschikt nu niet over de juiste kennis en capaciteit 
 om dit goed op te vangen. Ook zal de lokale dienstverlening richting werkgevers een verdere ontwikkeling 
 doormaken en ingebed worden in de regionale samenwerking. Bovendien zal de uitvoering van de Wsw, aan 
 de hand van de uitkomsten van de businesscase Wsw worden bijgestuurd.

 - Op langere termijn (2014-2018) is het cruciaal dat de uitvoering van de Participatiewet steeds meer een 
 integraal onderdeel is van het hele sociale domein. De integrale toegang en werkwijze in het sociaal domein 
 is het proces vanaf het moment waarop de inwoner zich meldt (of wordt gemeld) met een 
 ondersteuningsvraag tot het bieden van maatwerk. 

 Al vanaf 2015 zal er een interventieteam zijn geformeerd. Ook zal in de wijken iemand zijn die verstand heeft 
van inkomensproblematiek en direct kan schakelen met de uitvoering van de afdeling sociale zaken. Op die 
manier kunnen signalen nog sneller worden vertaald naar adequate ondersteuning. In de tweede helft van 
2014 wordt al gestart met de integrale toegang en werkwijze gedurende een pilotperiode . De gemeente stelt 
hiertoe een kwartiermaker aan. Als het gaat om (transitie overstijgende) multiproblem en de invulling van 
een interventieteam zal hierop vanuit deze transitie worden aangehaakt. De komende beleidsperiode zal de 
uitwerking hiervan nader vorm krijgen. 

 De uitvoering van de Participatiewet is een verantwoordelijkheid van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente 
Dronten. De afdeling Sociale Zaken zal onder druk komen te staan:

 - Toename van de doelgroep met 30%.
 - Toename van de complexiteit van de doelgroep (meer mensen met een beperking).
 - De ambitie van de gemeente om ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen 

 bij het vinden van een werkplek.
 - Verschuivingen in de wijze waarop de uitvoering zal plaatsvinden (integraal werken met transitie jeugd en 

 Wmo bij o.a. multiproblem, regionale werkgeversbenadering, regierol (proces versus casusregie) van de 
 afdeling sociale zaken, inzet op handhaving etc.).

 De afdeling zal hierop anticiperen met een plan voor korte (2015) en langere termijn (2015-2018) waarin wordt 
ingespeeld op deze ontwikkelingen en de behoefte aan capaciteit en deskundigheid die hier uit voortkomt. 
Bij het plan op langere termijn zullen ook de uitkomsten van de businesscase Wsw worden betrokken. In 
de businesscase Wsw worden alternatieve scenario’s voor de uitvoering van de Wsw (als onderdeel van de 
Participatiewet) verkend. 

4.2 Sturing
 In het kader van de Participatiewet en de uitvoering van dit beleidsplan werken wij met prestatie-indicatoren. De 

normen voor deze prestatie-indicatoren worden in het najaar van een bepaald jaar vastgesteld voor het daarop 
volgende jaar. De prestatie-indicatoren worden maandelijks gemonitord om te kunnen volgen of de vastgestelde 
normen niet worden overschreden. Indien het risico op overschrijding van de norm zich voordoet, wordt 
bijgestuurd op de uitvoering van het beleid. 
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 Werkgeversbenadering
 De gemeente Dronten heeft een marktbewerkingsplan opgesteld voor de werkgeversbenadering. Daarin zijn ook 

prestatie-indicatoren benoemd. Voor de komende jaren gelden de volgende prestatie-normen: 
 - Prestatienorm WorkFast 2015: Percentage succesvol afgesloten trajecten 78%.
 - Prestatienorm uitstroom via arbeidsbemiddeling team Werk 2015: 66 werkzoekenden (jaarlijks oplopend met 10%). 

 Financieel
 - Budgetresultaat BUIG (inclusief ontvangsten)

 Het budgetresultaat BUIG bestaat uit de bruto uitgaven op het BUIG-budget (inclusief gereserveerd 
vakantiegeld) verminderd met de ontvangsten terugvordering en verhaal BUIG. Dit budgetresultaat wordt 
afgezet tegen het BUIG dat de gemeente ontvangt van het rijk. 

 - Budgetresultaat Participatiewet
 Het Budgetresultaat Participatiewet is bestaat uit de bruto uitgaven ten laste van het Participatiebudget 

verminderd met de ontvangsten (inleenvergoedingen). Dit budget wordt afgezet ten de hoogte van het 
Participatiebudget dat de gemeente ontvangt van het rijk. 

 - Personele inzet
 Het aantal personele uren per maand op afdelingsniveau. Deze uren kunnen gespecifi ceerd worden op het 

niveau van een individuele medewerker, per activiteit en per subafdeling. 

 Interne Processen
 - Doorlooptijd aanvragen uitkeringen

 De totale doorlooptijd van alle aanvragen voor een Wwb, IOAZ of IOAW uitkering gedeeld door het totaal 
aantal aanvragen. De doorlooptijd is de tijd gelegen tussen de datum van de aanvraag en de datum van de 
beschikking in kalenderdagen. Hersteltermijnen zijn daarbij niet inbegrepen. Zowel de norm als de limiet van 
deze indicator liggen op 28 dagen. 

 Indicatoren Klanten
 - Bestandsvolume BUIG

 Het bestandsvolume is het aantal huishoudens bestaande uit personen in de leeftijdscategorie van 18 jaar 
tot de pensioengerechtigde leeftijd die in de onderscheidende periode een uitkering op grond van de Wwb, 
IOAW, IOAZ of Bbz startende ondernemers hebben ontvangen. 

 - Fraude rechtmatigheid
 Het resultaat rechtmatigheid is opgebouwd uit de besparing en terugvorderingen op de uitkering (exclusief 

de resultaten van de Sociale Recherche). De besparing wordt berekend op basis van de hoogte van de 
gemiddelde uitkeringslasten per persoon per jaar. 

 - Fraude doelmatigheid
 Het resultaat doelmatigheid is opgebouwd uit de besparingen op de uitkeringen. De besparing wordt 

berekend op basis de hoogte van de gemiddelde uitkeringslasten per persoon per jaar. 
 - Stijging op de participatieladder 

 Middels deze indicator wordt de beweging van bijstandsgerechtigden op de participatieladder gemonitord. 
De indicator geeft het percentage klanten van het totaal aantal klanten weer dat in een maand een stijgende 
beweging maakt op de participatieladder. 

 - Inzet activiteiten
 Deze indicator geeft het aantal klanten weer waarvoor een instrument wordt ingezet. Het betreft hier de in 

Suite4werk geregistreerde instrumenten. 
 - Plaatsingsgegevens re-integratie

 Deze indicator geeft het aantal uitplaatsingen naar betaalde arbeid van bijstandsgerechtigden weer. Daarbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen plaatsingen op gesubsidieerde arbeid, plaatsingen die leiden tot 
uitstroom uit de uitkering en plaatsingen met behoud van (een aanvullende) uitkering.

 Indicatoren kwaliteit
 - Opleiding personeel
  De gecumuleerde bruto uitgaven ten laste van het personele opleidingsbudget.

 - Ziekteverzuim
  Het aantal geregistreerde ziekte-uren gedeeld door het totaal aantal geregistreerde uren.
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- Gegronde bezwaarschriften
 Alle binnengekomen bezwaarschriften worden geteld, vervolgens wordt gekeken naar de afwikkelingscode. 

Wanneer het bezwaarschrift de code ‘gegrond’ of ‘gedeeltelijk gegrond’ meekrijgt wordt deze geteld. Onder 
gegrond worden ook herzieningen (nog voordat bezwaarschrift door de commissie behandeld wordt) geteld.

 Samenvattend zijn de indicatoren in het dashboard op de volgende pagina nogmaals weergegeven.

 

         
 Monitoring en verantwoording 
 Voor het monitoren van de eff ecten van het beleid hanteert de gemeente Dronten de volgende instrumenten:
 - GWS4all/Suite4Werk, Inkomen en Zorg: In deze applicatie worden gegevens geregistreerd met betrekking tot 

 de volgende onderwerpen: de klant, (re-integratie)trajecten, uitkeringen, debiteuren).
 - WiSZ monitor: Dit is een managementtool waarin informatie uit GWS4all/Suite wordt weergegeven. De Wisz 

 monitor bevat prestatie-indicatoren. In deze monitor kunnen verschillende gegevens uit verschillende 
 bronnen aan elkaar worden gekoppeld. Bij de gemeente Dronten is er een koppeling tussen de systemen 
 key2fi nanciën en GWS4all. 

 - Cognos: Dit is ook een managementtool die de informatie uit GWS4all/Suite haalt. De gegevens uit Cognos 
 zijn actueler dan die uit de Wisz monitor. Uit Cognos kun je dagelijks de meest actuele gegevens opvragen. 
 De Wisz monitor ‘leest’ één maal per maand de nieuwe gegevens in; rond de 15e . In Cognos zijn geen 
 prestatie-indicatoren gedefi nieerd. 

 - Met Cognos wordt ook de volledigheid van het GWS4all systeem gecontroleerd. 
 - In een doorlopende rapportage (DORAP) worden de relevante gegevens en ontwikkelingen op individueel 

 klantniveau bijgehouden door de consulent. 

 Kwaliteitsbewaking 
 Ieder jaar wordt er een kwaliteitsplan gemaakt door de juridisch kwaliteitsmedewerkers. Dit plan geeft aan hoe 

de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekkingen is geborgd en op welke wijze de controle plaatsvindt. Er 
wordt beschreven op welke wijze Sociale Zaken de kwaliteitszorg invult, waarbij de kwaliteitscirkel (meten, weten 
en verbeteren, meten enz.) een centrale rol speelt. Hierin wordt o.a. beschreven welke beheersmaatregelen 
de afdeling heeft genomen om de rechtmatigheid van de uitgaven te waarborgen. Het plan bevat ook een 
risicoanalyse die als basis fungeert voor de controles van het betreff ende jaar.

 In MAVIM zijn de werkinstructies opgenomen. In de werkinstructies wordt beschreven hoe de consulenten 
een werkproces (ondernomen acties voor klanten; o.a. aanvragen) afwikkelen. De werkprocessen zijn 
opgenomen in KIC (kwaliteit in controle). Met KIC controleren de juridisch kwaliteitsmedewerkers of de 
werkprocessenbeschrijving wordt gevolgd, of het werkproces logisch is ingericht en of medewerkers de 
werkprocessen begrijpen.

 Daarnaast voeren de juridisch kwaliteitsmedewerkers controles uit op het contractbeheer en steekproeven 
op klantdossiers. Het aantal te nemen steekproeven wordt in overleg met de accountant vast gesteld. Dit is 
afhankelijk van het risico.

  Klanten
  Bestandsvolume BUIG
  Plaatsing:[2] gesubsidieerd werk
  Plaatsing: geen uitkering
  Plaatsing: aanvullende uitkering
  Fraude Rechtmatigheid
  Fraude Doelmatigheid
  % Stijging op Participatieladder[4]
  Percentage inzet Activiteiten

  Financieel (budgetresultaat)
  BUIG incl. ontvangsten
  Participatie
  Personeel (uren)

  Interne processen
  Doorlooptijd aanvragen
  Bijzondere Bijstand

  Kwaliteit
  Ziekteverzuim
  Opleiding personeel
  Gegronde bezwaarscgriften
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5  Hoe dekken we de uitvoering?
 In dit hoofdstuk is uitgewerkt hoe we de middelen die we beschikbaar hebben voor uitvoering van de 

Participatiewet gaan inzetten in de komende jaren. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
 • We zetten stevig in op ondersteuning van werkgevers en de inzet van loonkostensubsidie.
 • Het budget BUIG geeft dekking aan uitkeringskosten en de inzet van loonkostensubsidie. 
 • Om fl uctuaties in het budget BUIG, in uitkeringskosten en in de kosten van loonkostensubsidies op te vangen 

 wordt de bestemmingsreserve inkomensdeel aangewend. 
 • De kosten die samenhangen met het bieden van ondersteuning bij re-integratie worden gedekt uit het 

 Participatiebudget, waaronder ook de kosten voor Wsw-oud.
 • Voor de kosten van Wsw-oud worden nog geen wijzigingen op het beleid doorgevoerd. We hanteren 

 vooralsnog de fi ctieve component Wsw-oud. Een eventueel tekort komt ten laste van de algemene middelen 
 of de reserve van IMpact.

 • Voor de uitvoeringskosten worden de algemene middelen aangesproken. Dit verloopt via het afdelingsplan 
 van de afdeling Sociale Zaken. Zie ook paragraaf 4.1.

5.1 Budget BUIG
 Met ingang van 2015 wordt een nieuw model voor de verdeling van het budget voor uitkeringen geïntroduceerd, 

Uit dit budget kunnen tevens loonkostensubsidies worden bekostigd. Maar net als onder het huidige 
verdeelmodel geldt, dat een eventueel tekort door de gemeente zelf gedragen wordt. Op dit moment is het nog 
niet duidelijk hoe het nieuwe verdeelmodel voor de gemeente Dronten uitpakt. 

 Dronten (*€ 1.000)    2015 2016 2017 2018
 BUIG    € 10.108 € 10.778 € 11.333 € 11.814
 Af: Uitkeringskosten    - € 10.045 - € 10.403 - € 10.583 - € 10.689
 Af: Inzet loonkostensubsidies    - € 300 - € 600 - € 900 - € 900
 Saldo    - € 237 - € 225  - € 150  € 225
 Stand bestemmingsreserve inkomensdeel   € 485 € 260 € 110 € 335

 In bovenstaande tabel zijn we er van uitgegaan dat de uitkeringskosten in de uitgangssituatie gelijk zijn aan de 
omvang van het budget dat wij daartoe beschikbaar hebben. Voor de inzet van loonkostensubsidies hebben 
wij als uitgangspunt gehanteerd dat de inzet daarvan in een jaar 1,25 keer die inzet aan eff ect heeft op de 
uitkeringskosten in het jaar daarna. Bijvoorbeeld: inzet van € 300.000 op loonkostensubsidie in 2015 vertaalt zich 
in € 375.000 lagere uitkeringslasten in 2016. Vervolgens wordt in 2016 weer ingezet op nieuwe instroom in de 
loonkostensubsidie etc.

 We gaan er in bovenstaande begroting van uit dat een gesubsidieerde plek gemiddeld € 10.000 aan 
loonkostensubsidie vraagt. Dit staat gelijk aan een gemiddelde loonwaarde van ongeveer 50%. In aantallen gaat 
het dan om de volgende opbouw per jaar (cumulatief aantal gesubsidieerde plekken):

 Dronten     2015 2016 2017 2018
 Inzet loonkostensubsidie    30 60 90 90

5.2 Participatiebudget
 Uit het Participatiebudget worden vanaf 1 januari 2015 de kosten van re- integratie voor de gehele doelgroep 

van de Participatiewet betaald, inclusief de kosten voor Wsw oud. Ook de defi nitieve omvang van het 
Participatiebudget staat nog niet vast, maar kan op basis van de beschikbare informatie over verdeelmodellen en 
macrobudgetten wel geprognosticeerd worden. Wij gaan uit van de volgende inzet van het Participatiebudget in 
de komende jaren:

 Dronten (*€ 1.000)   2015 2016 2017 2018
 Participatiebudget   € 3.218 € 3.124 € 3.026 € 2.969
 Af: instrumenten voor werkgevers    - € 150 - € 300 - € 450 - € 450
 • Jobcarving   - € 20 - € 40 - € 60 - € 60
 • Loonkostensubsidie   BUIG BUIG BUIG BUIG
 • Loonwaardebepaling   - € 20 - € 40 - € 60 - € 60
 • Proefplaatsingen    BUIG BUIG BUIG BUIG
 • No risk polis    - € 20 - € 40 - € 60 - € 60
 • Detachering (additionele kosten)   - € 30 - € 60 - € 90 - € 90
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 • Aanpassing van de werkplek   - € 10 - € 20 - € 30 - € 30
 • Arrangementen   - € 50 - € 100 - € 150 - € 150

 Af: instrumenten voor werkzoekenden   - € 3.298 - € 3.118 - € 3.032 - € 2.948
 • WorkFast    - € 96 - € 99 - € 102 - € 104
 • Diagnose, arbeidsmedisch onderzoek    - € 120 - € 124 - € 127 - € 130
 • Beroepsgerichte opleidingen    - € 36 - € 37 - € 38 - € 39
 • Begeleiding startende ondernemers    - € 6 - € 6 - € 7 - € 7
 • Proefplaatsingen   BUIG BUIG BUIG BUIG
 • Nieuw beschut werk   BUIG BUIG BUIG BUIG
 • Volwasseneneducatie    - € 0 - € 0 - € 0 - € 0
 • Regie bij multi-problematiek    - € 200 - € 205 - € 211 - € 217
 • Ondersteuning jongeren    - € 160 - € 164 - € 168 - € 173
 • Onkostenvergoedingen    - € 96 - € 99 - € 102 - € 104
 • Tegenprestatie    - € 0 - € 0 - € 0 - € 0
 • Schuldhulpverlening    - € 75 - € 75 - € 75 - € 75
 • Tijdelijk inkomen   BUIG BUIG BUIG BUIG
 • Wsw-oud    - € 2.149 - € 2.049 - € 1.942 - € 1.839
 • Eigen uitvoering    - € 260 - € 260 - € 260 - € 260

 Saldo Participatiebudget   - € 130 - € 294 - € 456  - € 429

 Een toelichting op deze begroting:
 • Loonkostensubsidie, proefplaatsingen, nieuw beschut werk en tijdelijk inkomen worden gedekt uit de BUIG 

 (zie de tabel in 8.1)
 • Kosten van jobcarving, loonwaardebepaling, no risk polis, detacheringen, aanpassing van werkplek en 

 arrangementen voor werkgevers (ook begeleiding op de werkplek) nemen toe in gelijke mate met het aantal 
 gesubsidieerde plekken.

 • De kosten van Wsw-oud worden bepaald door de hoogte van de fi ctieve component Wsw-oud.
 • Aan de kosten van schuldhulpverlening wordt jaarlijks een vast bedrag bijgedragen vanuit het 

 Participatiebudget. De hoogte daarvan is € 75.000 per jaar.
 • De overige kosten van instrumenten voor werkzoekenden57 zijn gebaseerd op de huidige inzet waarbij 

 rekening is gehouden met een toename met 8,33% van de doelgroep in de periode 2015-2018.
 • Op dit moment (2014) wordt ongeveer € 260.000 aan eigen uitvoering ten laste gebracht van het 

 Participatiebudget58. 

 Zichtbaar is dat er sprake is van een tekortsituatie. Voorgesteld wordt de tekorten in 2015 en 2016 te dekken uit 
de bestemmingsreserve transitie sociaal domein. 

 Voor het tekort op de langere termijn (2017-2018) wordt voorgesteld om de businesscase Wsw af te wachten en 
op basis daarvan verdere bijsturing te laten plaatsvinden. De ervaring die in 2015 en 2016 wordt opgedaan met 
de uitvoering van de Participatiewet en de andere twee transities wordt in deze bijsturing ook meegenomen. 

57  De kosten van volwasseneneducatie worden niet meer begroot. Dit verloopt via de centrumgemeente.
58  In 2014 is  daarnaast ook nog rekening gehouden met een post ‘fl exibele inzet’ ter hoogte van 10% van het beschikbare budget. Dit wordt niet meer  

 begroot.
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Bijlagen Transitie Sociaal Domein

Bijlage 1 Transitie sociaal domein: 5-stappenmodel
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57  https://www.visd.nl/sites/visd/fi les/Gegevensset-gemeentelijke-monitor-werkdocument-beleidsinformatie-april-2014.pdf

Bijlage 2 Transitie sociaal domein: Landelijke monitor sociaal domein
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Bijlagen deel A: Wmo 2015
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Bijlagen deel B: Jeugdwet
 Bijlage 1 Jeugdwet: Verklarende woordenlijst

 Aanbieders Aanbieders zijn de organisaties die ondersteuning of vrijwillige of gedwongen hulp 
 aanbieden en die een overeenkomst met de gemeente hebben om het aanbod te leveren.

 AMHK Advies- en meldpunt huiselijke geweld en kindermishandeling.

 Ondersteuning Deze term is de nieuwe term die wordt gebruikt voor de ‘oude’ termen:
  - ambulante vormen van geïndiceerde jeugdzorg zoals intensief pedagogische 

   thuisondersteuning diagnostiek, persoonlijke verzorging, deeltijdhulp, groepbehandeling, 
   gesprekken eerstelijns psycholoog;

  - de ondersteuning wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt geboden. De gemeente 
   organiseert dit met de aanbieders. De toegang is rechtstreeks of via een    
   ondersteuningsteam.

 Ondersteuningsteam Ondersteuningsteam is de verzamelterm voor integrale vroeghulp, de ZAT-s VO en 
 zorgteams PO, ronde tafeloverleggen en aantal taken van het kernteam CJG. Het 
 ondersteuningsteam bestaat uit een aantal vaste leden, de cliënt en aanvullende expertise 
 waar nodig. Eén lid van het team neemt ook vast deel aan het hulpteam en zorgt voor de 
 verbinding en warme overdracht. Er zijn meerdere ondersteuningsteams, gekoppeld aan 
 de basisvoorzieningen.

 Beschikking Op basis van de beschikking mag ondersteuning of hulp geboden worden door de 
 aanbieder en kan hiervoor de rekening – op basis van de gemaakte prijsafspraken – 
 worden ingediend.

 Bestuurlijk Een methodiek waarbij een de gemeente langdurige, fl exibele contracten sluit. Die 
aanbesteden contracten leggen niet alleen inhoudelijke afspraken vast. Zij stellen ook een formele 
 overlegstructuur in waarbinnen aangesloten partijen voortdurend kunnen onderhandelen 
 over die inhoudelijke afspraken. Partijen kunnen onder voorwaarden toe- en uittreden.

 BJZ Bureau jeugdzorg

 CIZ Centrum indicatiestelling zorg

 CJG Centrum voor jeugd en gezin

 Cliënt Cliënt is de gekozen verzamelnaam voor de (pleeg)ouder, het kind, de jongere, het (pleeg)
 gezin die/dat gebruik maakt van ondersteuning of hulp. De huidige termen variëren: 
 klant, patiënt, cliënt. De term cliënt geeft het beste weer dat sprake is van wederkerigheid 
 en een zakelijke én persoonlijke relatie.

 Cliëntpanel Cliënten van de jeugdzorg die graag digitaal meelezen en meepraten over het 
 gemeentelijk beleid kunnen zich voor dit panel aanmelden. Een paar keer per jaar 
 organiseert de gemeente themabijeenkomsten voor de deelnemers aan het panel.

 Eigen Kracht Gezinnen kunnen samen met familie, vrienden of buren - het sociale netwerk - heel goed 
 een oplossing bedenken als het tegenzit. Eerst uit eigen kracht putten, voordat 
 professionals betrokken worden. Als de Eigen Kracht niet toereikend is, stellen we 
 preventief aanbod beschikbaar vanuit het jeugdbeleid, zoals (school)maatschappelijk 
 werk, Home Start, maatwerk jeugdgezondheidszorg, schoolbegeleidingsdienst. 

  Het doel hiervan is dat ouders weer zelfstandig of met hulp van het netwerk verder 
 kunnen.
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 Enkelvoudig Een vraag of een probleem is enkelvoudig als:
  - voor de aanpak één vorm van ondersteuning of één vorm van hulp nodig is;
  - ouders willen en kunnen meewerken.

 HGW Handelingsgericht werken

 Hulp, gedwongen   Als de rechter de hulp oplegt, is de hulp gedwongen. De toegang tot gedwongen hulp 
 verloopt via het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). De 
 gedwongen hulp wordt georganiseerd door de regio Flevoland.

 Hulp, vrijwillig Hieronder vallen alle overige geïndiceerde vormen van zorg vanuit de provinciale 
 jeugdhulp, jeugd-ggz en jeugd-vb, zoals residentiële vormen van zorg en specialistische 
 dagbehandeling. De regio Flevoland (de 6 Flevolandse gemeenten samen) organiseert de 
 hulp. De gemeente regelt de toegang tot vrijwillige hulp via het hulpteam.

 Interventieteam  Het interventieteam werkt in de gemeente Dronten en houdt zich bezig met de 
 multiproblemgezinnen. Het team heeft doorzettingsmacht en bestaat uit 4 vaste 
 professionals die samen een brede expertise over het hele sociaal domein hebben. Indien 
 nodig schuiven professionals met aanvullende expertise aan. 

 Jeugd-ggz Jeugd geestelijke gezondheidszorg

 Jeugdwet Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer met deze nieuwe wet ingestemd. De Jeugdwet 
 gaat op 1 januari 2015 in werking, een aantal artikelen zijn al in werking getreden. Met 
 deze wet wordt de gehele jeugdzorg ondergebracht bij gemeenten.

 Kpi Kritieke prestatie indicator

 Meervoudig Een vraag of een probleem is meervoudig als:
  - voor de aanpak meer vormen van ondersteuning nodig zijn of een combinatie van
     ondersteuning/hulp;
  - ouders willen wel meewerken maar kwetsbaar zijn.

 Multiproblem Wanneer spreken we van multiproblem:
  - er spelen hardnekkige problemen op meerdere terreinen;
  - voor de aanpak is een combinatie van hulp of een combinatie van ondersteuning/hulp
    nodig;
  - ouders zijn kwetsbaar met risico op afhaken of er zijn risico’s gesignaleerd rond de
    veiligheid van kinderen.

 OBD Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten

 OOGO Een op overeenstemming gericht overleg, tussen gemeente en scholen

 Op- en afschaling Opschaling en afschaling zijn termen die gebruikt worden om te wisselen in intensiteit en 
 duur van de ondersteuning en hulp. Licht waar mogelijk, zwaar waar nodig. Door op- en 
 af te schalen krijgt de cliënt passende ondersteuning en hulp. Passend voor het moment 
 en de zwaarte van de problematiek. Daarmee wordt eff ectief en effi  ciënt invulling 
 gegeven aan de jeugdhulp.

 Passend onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht 
 scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning 
 nodig hebben.

 Pgb Persoonsgebonden budget
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 Plan van aanpak Het plan bevat ten minste:
  - wat betrokkenen willen bereiken met ondersteuning of hulp;
  - de omvang van de inzet (van ouders, van het sociale netwerk en van aanbieders);
  - afspraken over de tijdsduur en datum van de (eerste) evaluatie.

 Regionaal Het regionaal transitiearrangement “Zorg voor de jeugd” Flevoland biedt inzicht in 
transitiearrangement de continuïteit van zorg voor cliënten

 VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
 
 SAVE SAmenwerken aan VEiligheid, binnen SAVE werken Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de 

 Kinderbescherming, de William Schrikker Groep en de Eigen Kracht Centrale samen.

 Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

 Zin Zorg in natura
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Bijlage 2 Jeugdwet: Wettelijke verplichtingen en uitvoering in Dronten

 Het rijk heeft bepaald dat gemeenten per 1 januari 2015 op het gebied van jeugdhulp een aantal verplichtingen 
heeft. Hieronder gaan we in op deze verplichtingen en de invulling in de gemeente Dronten.

 Beleidsplicht voor versterken opvoedkundig klimaat en preventie
 Jeugdwet
 De jeugdwet geeft de gemeenten opdracht om in het beleidsplan aandacht te schenken aan:
 • Het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en 

 peuterspeelzalen
 • het bevorderen van de opvoedvaardigheden van ouders
 • het bevorderen van de veiligheid van jeugdigen in de opvoedsituatie waarin deze opgroeien

 De gemeente communiceert haar preventiebeleid duidelijk naar inwoners, zodat zij weten waar ze bij vragen terecht 
kunnen. Op deze manier kunnen problemen en stoornissen worden voorkomen of vroegtijdig worden gesignaleerd.

 De Jeugdwet laat gemeenten een grote mate van vrijheid om deze beleidsplicht na te leven, in overeen-
stemming met de lokale situatie en lokale behoeften. De wettelijke defi nitie van preventie is ruim geformuleerd; 
hier kunnen allerlei vormen van advisering, instructie, ondersteuning en begeleiding onder vallen. 

 Invulling in Dronten
 Deze beleidsplicht vormt voor Dronten de basis van de visie “Handen uit de mouwen” en het “Drontens model” en 

wordt uitgewerkt in hoofdstuk 3, deel B Jeugdwet en hoofdstuk 3 van het beleidsplan Transitie sociaal domein.

 Voorzieningenplicht Jeugdhulp
 Jeugdwet
 De gemeentelijke jeugdhulpplicht wordt als volgt omschreven in artikel 2.3:
 “Indien naar het oordeel van het college een jeugdige of een ouder jeugdhulp nodig heeft in verband met 

opgroei- en opvoed problemen, psychische problemen en stoornissen en voor zover de eigen mogelijkheden en 
het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn, treft het college voorzieningen op het gebied van jeugdhulp 
en waarborgt het college een deskundige toeleiding naar, advisering over en bepaling van en het inzetten van de 
aangewezen voorziening, waardoor de jeugdige in staat wordt gesteld om veilig en gezond op te groeien naar 
zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren”.

 Bovenstaande plicht houdt in dat het voorzieningenpakket:
 • kwalitatief en kwantitatief toereikend is
 • grossomodo bestaat uit ondersteuning, begeleiding, persoonlijke verzorging, dagbesteding, ambulante 

 hulpverlening, dag- en 24-uurs verblijf, pleegzorg, behandeling(ambulant, klinisch, intramuraal), forensische 
 zorg, gesloten jeugdzorg (na machtiging rechter) en spoedeisende hulp

 De verstrekking van hulpmiddelen aan minderjarigen en aanpassingen aan de woning blijven onder de 
Wmo vallen. Gemeenten zijn vrij in de manier waarop ze ‘de toegang’ naar de vrij toegankelijke en individuele 
jeugdhulpvoorzieningen invullen. 

 De uitvoering van de jeugdhulpplicht is mede gericht op het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen 
mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun 
sociale omgeving behoren. Het tot stand brengen van een familiegroepsplan kan daar onderdeel van zijn ( zie: 
artikel 2.1 van de Jeugdwet).

 Overige functies waar de gemeente in voorziet, zijn:
 • consultatiefunctie voor beroepskrachten
 • vertrouwenswerk (landelijke invulling)
 • kindertelefoon (landelijke invulling)
 • voorzieningen voor ouders (respijtzorg)
 • vervoer naar locatie jeugdhulp
 • nazorg adoptie (landelijke invulling)

 Invulling in Dronten
 De voorzieningenplicht is in de visie “Handen uit de mouwen” uitgewerkt. De gemeente werkt met drie vormen 

voorzieningen: eigen kracht (preventie), ondersteuning (lokaal aanbod) en hulp ((boven)regionaal aanbod). We 
werken de omvang van de voorzieningen in het eerste uitvoeringsjaar uit in hoofdstuk 2 en 3.
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 Uitvoeringsplicht jeugdbescherming en jeugdreclassering
 Jeugdwet
 Als ouders hun wettelijk gewaarborgd recht op het naar eigen inzicht opvoeden van hun kind zodanig 

verwaarlozen dat het kind daardoor in zijn ontwikkelingskansen ernstig wordt bedreigd en de ouders niet of 
onvoldoende bereid zijn hulp te accepteren, kan bij de rechter om een zogeheten gezagsmaatregel worden 
gevraagd.

 Het college doet in een dergelijk geval een verzoek tot onderzoek aan de raad voor de kinderbescherming. 
De raad beslist na onderzoek of de zaak wordt voorgelegd aan de rechter. De rechter kan vervolgens een 
ondertoezichtstelling (OTS) opleggen of een gezagsbeëindigende maatregel.

 Om de informatie uitwisseling tussen de verschillende partijen te organiseren, is de CORV ontworpen. De 
Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische 
afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitie partijen (de raad voor de kinderbescherming, 
de politie, het openbaar ministerie en de rechtbanken) en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling, de gecertifi ceerde instellingen en de eventuele gemandateerden.

 De aansluiting op en het gebruik van de CORV is verplicht in de nieuwe jeugdwet.
 Gemeenten zijn op regionale schaal verantwoordelijk voor:
 • protocolafspraken met de raad voor de kinderbescherming over de werkwijze van gemeenten en raad;
 • de (bekostiging van) uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringdoor 

 gecertifi ceerde instellingen;
 • de inzet van jeugdhulp die een gecertifi ceerde aanbieder jeugdbescherming en jeugdreclassering nodig acht 

 ter uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel;
 • de inzet van jeugdhulp die de rechter, het OM, de justitiële jeugdinrichting of gecertifi ceerde aanbieder 

 jeugdbescherming en jeugdreclassering nodig acht ter uitvoering van de jeugdreclassering.

 Invulling in Dronten
 De uitvoeringsplicht is in de visie “Handen uit de mouwen” op hoofdlijnen aan bod gekomen. We beschrijven 

deze verder in hoofdstuk 3 en in de uitwerking van het Regionaal Beleidsplan.

 Organisatieplicht Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
 Jeugdwet en Wmo 2015
 Op 1 januari 2015 hebben gemeenten op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 op bovenlokale schaal een 

advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling georganiseerd. De functies van de huidige advies- 
en meldpunten kindermishandeling en van de steunpunten huiselijk geweld worden samengevoegd in een 
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Het doel is om een meldpunt in te stellen 
voor burgers en professionals voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Bovendien willen 
we meer samenhang creëren in de werkwijze en aanpak van beide vormen en overlap voorkomen.

 Op grond van de nieuwe Wmo zullen bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld over het 
AMHK. De inspectie gaat toezicht houden op de AMHK’s.

 Het AMHK voert minimaal de volgende wettelijke taken uit:
 - fungeren als herkenbaar en toegankelijk meldpunt voor gevallen of vermoedens van
  huiselijk geweld en kindermishandeling;
 - geven van advies en informatie aan melders en burgers;
 - na melding onderzoek doen om te bepalen of er sprake is van kindermishandeling of (een van de vormen 

 van) huiselijk geweld;
 - het -indien noodzakelijk- inschakelen van passende hulpverlening;
 - het zo nodig in kennisstellen van de politie of raad voor de kinderbescherming;
 - het in kennis stellen van het college van B&W indien een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de 

 kinderbescherming wordt ingediend;
 - terug rapporteren aan de melder.

 Invulling in Dronten
 We geven binnen de regio invulling aan de organisatieplicht. De rol van het AMHK komt aan bod in deel A van dit 

beleidsplan (Wmo 2015).
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 Overlegplicht met onderwijs
 Jeugdwet
 In augustus 2014 treedt de Wet passend onderwijs in werking. Scholen krijgen een zorgplicht. Dit houdt in 

dat zij passend onderwijs bieden aan hun leerlingen. Scholen gaan hiertoe samenwerken in geografi sch 
afgebakende samenwerkingsverbanden. De landelijke indicatiestelling voor onderwijs verdwijnt en hiermee ook 
de leerlinggebonden fi nanciering (‘het rugzakje’). Het budget hiervoor gaat naar het samenwerkingsverband. 
Het speciaal onderwijs blijft bestaan. Het budget voor geplaatste leerlingen komt uit het zorgbudget van het 
samenwerkingsverband.

 De opdracht aan gemeenten en samenwerkingsverbanden van scholen is om afspraken te maken over de 
onderlinge samenwerking. Om die reden bevatten beide wetten een bepaling met betrekking tot wederzijdse 
afstemming tussen gemeenten enerzijds en schoolbesturen/ samenwerkingsverbanden anderzijds. Zo verplicht 
de Wet passend onderwijs samenwerkingsverbanden om een ondersteuningsplan op te stellen. Daarnaast 
hebben zij de plicht voor mei 2014 een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met gemeenten voeren 
over het concept ondersteuningsplan

 De Jeugdwet verplicht gemeenten om voor november 2014 een OOGO te voeren met de samen-
werkingsverbanden over hun concept beleidsplan jeugdhulp, voor zover relevant voor het onderwijs (artikel 2.2. 
derde lid). 

 Invulling in Dronten
 Het college heeft ingestemd met de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). De portefeuillehouder onderwijs heeft met beide 
samenwerkingsverbanden een OOGO gevoerd. In Dronten is de integraliteit tussen Passend Onderwijs en 
Jeugdhulp in het beleid van gemeente en de samenwerkingsverbanden verankerd. Alle samenwerkingspartners 
uit het Centrum voor Jeugd en Gezin geven gezamenlijk invulling aan het beleid via de reguliere overlegstructuur. 
Het OOGO wordt benut voor het formaliseren van de afspraken. Indien er een geschil ontstaat, dan sluiten we aan 
bij de geschilprocedure zoals die in het samenwerkingsverband PO respectievelijk VO overeen gekomen is.

 Persoonsgebonden budget (pgb)
 Jeugdwet
 De wetgever is van mening dat het pgb, naast Zorg in natura (ZIN), een goed instrument is om tot individueel 

maatwerk te komen. Voordelen van het pgb zijn dat mensen met een beperking de regie over hun eigen leven 
behouden. Zij hebben de vrijheid om zelf te kiezen welke zorgverleners zij willen en op welke tijdstippen zij de 
zorg wensen te ontvangen. Daarnaast kan het pgb innovatie bevorderen in het beschikbare zorgaanbod, doordat 
aanbieders kunnen worden gefi nancierd die niet door de gemeente zijn gecontracteerd.

 De wet stelt criteria om in aanmerking te komen voor een pgb. Ook wordt het trekkingsrecht60 ingevoerd als een 
manier om oneigenlijk gebruik van het pgb tegen te gaan. Met deze maatregelen wil de wetgever de voordelen 
van het pgb behouden en juist gebruik ervan stimuleren. Hierdoor blijft de vrijheid van de cliënt om te kiezen 
voor een pgb behouden.

 Invulling in Dronten
 In de visie “Handen uit de mouwen” is aangegeven dat wij in Dronten zoveel mogelijk met Zorg in natura (ZIN) 

willen werken om grip te houden op het budget. We gaan werken met een Plan van aanpak waarbij de cliënt 
keuzevrijheid heeft in aanbieders. In het plan zijn de praktische afspraken met aanbieders opgenomen. Hierdoor 
is een pgb alleen noodzakelijk als het voorzieningenaanbod aantoonbaar niet toereikend is. Door deze werkwijze 
komen we aan de wensen van de cliënt tegemoet (fl exibiliteit) en voorkomen we de administratieve last van het 
pgb (voordeel voor cliënt en gemeente).

 In de verordening nemen we op dat als een pgb voor professionele hulp wordt ingezet, we 100% van het budget 
voor vergelijkbaar aanbod ZIN beschikbaar stellen. Als hulp vanuit het sociale netwerk komt, dan bedraagt het 
pgb (in navolging van de Wmo) maximaal 50%.

60  De sociale verzekeringsbank int en beheert het budget en verzorgt betalingen aan aanbieders. Het trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle   

 betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. 
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 Cliëntparticipatie
 Jeugdwet
 Gemeenten hebben vanaf 2015 de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat:
 • cliënten de huidige zorg die zij ontvangen vanaf 1 januari 2015 kunnen voortzetten;
 • cliënten betrokken worden bij de vormgeving van het nieuwe beleid; 
 • een onafhankelijke vertrouwenspersoon wordt aangewezen waarop cliënten een beroep kunnen doen 

 (landelijke invulling);
 • de gemeenteraad en het college kennis hebben genomen van de behoeften van kleine doelgroepen;
 • de artikelen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die betrekking hebben op cliënttevredenheid en 

participatie worden vertaald naar het jeugdbeleid.

 Invulling in Dronten
 Als we over cliënten spreken, bedoelen we ouders en opvoeders van jongeren die gebruik maken van 

jeugdhulp en de jongeren zelf als ze 12 jaar of ouder zijn. In Dronten geven we de volgende invulling aan de 
cliëntparticipatie:

 - Cliënten die momenteel gebruik maken van de jeugdzorg, kunnen dat ook vanaf 1 januari 2015 blijven doen;
 - Cliënten en pleegouders zijn betrokken bij de totstandkoming van dit beleidsplan (zie hoofdstuk 3);
 - Op dit moment hebben we nog geen inzicht in de behoefte van kleine doelgroepen (zie hoofdstuk 3);
 - We richten een systeem in waarin we de tevredenheid van cliënten kunnen monitoren (zie hoofdstuk 3). 

 Overige verplichtingen
 Jeugdwet
 In het beleidsplan komen naast de bovengenoemde plichten ook de volgende onderwerpen aan de orde ( artikel 

2.2 van de Jeugdwet):
 • de gemeentelijke visie op en doelstellingen van het beleid;
 • de samenhang van beleid met de Advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling en welke 

 acties daartoe zullen worden ondernomen;
 • de te behalen gewenst resultaten, de wijze waarop deze gemeten gaan worden en welke outcome criteria 

 gehanteerd zullen worden ten aanzien van de jeugdhulpaanbieders en gecertifi ceerde instellingen;
 • het voldoen aan de eisen van de verantwoordelijkheidstoedeling door de jeugdhulpaanbieder;
 • de wijze waarop rekening wordt gehouden met de behoeften van kleine doelgroepen;
 • de wijze waarop afstemming en eff ectieve samenwerking met onderwijs plaatsvindt.

 Invulling in Dronten
 Deze punten zijn in de visie “Handen uit de mouwen” op hoofdlijnen aan bod gekomen. In deel A (hoofdstuk 3) 

van dit beleidsplan werken we bovenstaande punten verder uit.
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Bijlage 3 Jeugdwet: Landelijk verzamelde beleidsinformatie

 Onderwerp Items Bron
 Gebruik jeugdhulp Per unieke jeugdige: Jeugdhulpaanbieders   

 - BSN via CBS
  - Geboortedatum
  - Geslacht
  - Adres (conform woonplaatsbeginsel)
  - Type jeugdhulp dat is ingezet
  - Startdatum jeugdhulp
  - Einddatum jeugdhulp 
  - Verwijzer naar de jeugdhulp
  - Reden beeindiging van de jeugdhulp
  - Gegevens over de uitvoerende instelling 

 Inzet jeugdbescherming Per unieke jeugdige: Gecertifi ceerde
 en jeugdreclassering - BSN instellingen via CBS
  - Geboortedatum
  - Geslacht
  - Adres (conform woonplaatsbeginsel)
  - Type maatregel JB, JR of inzet drang
  - Startdatum maatregel
  - Einddatum maatregel
  - Datum uitspraak maatregel
  - Datum eerste contact
  - Reden beëindiging van de maatregel
  - Wel/geen inzet erkende interventie(s)61     
    bij uitvoeren maatregel JR
  - Gegevens over de uitvoerende instelling 

 Maatschappelijk outcome - Aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in  CBS of andere (bestaande)
    een veilige woonomgeving landelijke bronnen
  - Aantal kinderen en jongeren dat deelneemt 
    aan regulier onderwijs
  - Aantal jongeren dat werkt
  - Aantal kinderen en jongeren dat in aanraking 
    komt met de politie
  - Aantal jongeren dat drugs gebruikt 

 Kindermishandeling - Aantal gegeven adviezen; AMHK via CBS
  - Aantal ontvangen meldingen;
  - Aantal verrichte onderzoeken;
  - Hoedanigheid van de persoon die contact 
    opnam met het AMHK;
  - Datum melding
  - Datum start onderzoek
  - Datum einde onderzoek
  - Uitkomst van het AMHK-onderzoek;
  - Vervolgtraject voor kind/gezin na het 
    AMHK-onderzoek. 

 Er wordt uitgegaan van de volgende indeling in indicatoren, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen hulp 
met of zonder verblijf en het perspectief waarop de jeugdhulp is gericht.

61  Betreft interventies die zijn erkend door de erkenningscommissie gedragsinterventies Justitie.
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 Jeugdhulp zonder of met verblijf  Perspectief
 Zonder verblijf:    • Stabilisatie crisissituatie
 - Ingezet vanuit een wijk- of   • Diagnostiek
  buurtteam? ja/nee   • Behandelen (cure)
       • Begeleiden (care)
 Met verblijf:
 • Pleegzorg
 • Gezinsgericht (o.a. gezinshuis, 
  logeerhuis, zorgboerderij)
 • Residentieel
 • Gedwongen verblijf 
  (JeugdzorgPlus, BOPZ) 
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Bijlagen deel C: Participatiewet
 Bijlage 1 Participatiewet: Veranderingen die de participatiewet met zich meebrengt

 - Wsw wordt afgebouwd
 Wij zijn ook verantwoordelijk voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw wordt afgebouwd 

met ingang van 1 januari 2015. Er is dan geen instroom meer mogelijk en er worden geen indicaties meer 
afgegeven, zodat er in feite sprake is van een ‘sterfhuis’. De zittende populatie Wsw-werknemers (Wsw-oud) 
houd recht op een dienstbetrekking. De gemeente moet die dienstbetrekking blijven organiseren.

 - Wajong en andere regelingen worden aangescherpt
 De Wajong is een verantwoordelijkheid van het UWV. Dat blijft ook zo. Wel wordt de toegang tot de Wajong 

aangescherpt. Alleen jonggehandicapten die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn kunnen nog 
instromen in de Wajong. De huidige Wajongers blijven in de Wajong. Ook andere regelingen in de sociale 
zekerheid, zoals de Werkloosheidswet en de Algemene nabestaandenwet, worden in de komende jaren 
aangescherpt. Dit betekent dat meer mensen in aanmerking gaan komen voor een beroep op het vangnet 
van de sociale zekerheid: de Participatiewet.

 - Meer mogelijkheden voor loonkostensubsidie
 Met de Participatiewet krijgen wij meer mogelijkheden om langdurig loonkostensubsidie te verstrekken 

aan werkgevers. De Participatiewet bevat regels ten aanzien van deze vorm van loonkostensubsidie. Ook 
met proefplaatsingen, werkplekaanpassing en afdekking van ziekterisico’s kunnen we werkgevers en 
werkzoekenden ondersteunen.

 - Garantiebanen voor mensen met een beperking
 In het sociaal akkoord is met werkgevers een afspraak gemaakt om landelijk uiteindelijk (in 2026) 125.000 

garantiebanen te realiseren voor mensen met een beperking. Deze banen zijn bedoeld voor de zittende 
populatie Wajong (die dus onder begeleiding van het UWV blijven), mensen met een Wsw-indicatie die niet 
meer kunnen instromen in de Wsw (de wachtlijst) en mensen met een beperking die een beroep doen op 
de Participatiewet. In landelijke afspraken is bepaald dat de eerste twee groepen in 2015 en 2016 prioriteit 
hebben bij de invulling van de garantiebanen.

 - Samenwerking in de arbeidsmarktregio
 Om te voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met meer dan 400 verschillende regelingen en 

dienstverlening van gemeenten is in het sociaal akkoord afgesproken dat er in arbeidsmarktregio’s afspraken 
moeten komen over onder andere de dienstverlening aan werkgevers en de hoogte van (en toegang tot) 
loonkostensubsidie. Dit krijgt een wettelijke basis in de Wet SUWI. We zijn daardoor niet geheel vrij in het 
maken van beleid en het vormgeven van de uitvoering, met name daar waar het gaat om instrumenten en 
uitvoering gericht op werkgevers.

 - Handhaving verplichtingen
 Iedereen die een beroep doet op de Participatiewet is (net als in de huidige Wwb) verplicht om naar 

vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, en deze te aanvaarden en te behouden 
(arbeidsplicht). Ook is er de verplichting om gebruik te maken van ondersteuning, mee te werken aan 
onderzoek en het maken van een plan van aanpak (re-integratieplicht). De normen voor maatregelen in relatie 
tot deze verplichtingen worden geharmoniseerd. In een verordening moeten wij dit verder uitwerken.

 - Tegenprestatie
 Iedereen die een beroep doet op de Participatiewet is in beginsel verplicht om naar vermogen onbeloonde 

maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten. Wij dienen bij verordening te bepalen wat wij onder 
deze werkzaamheden verstaan. Ook kan, als daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, in individuele 
gevallen en tijdelijk ontheffi  ng worden verleend van deze verplichting. Zorgtaken (bijvoorbeeld de zorg van 
alleenstaande ouders voor jonge kinderen) kunnen als dringende reden worden aangemerkt.
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 - Kostendelersnorm
 Op 1 januari 2015 wordt de ‘kostendelersnorm’ ingevoerd. Dit houdt in dat de bijstandsuitkering lager wordt 

naarmate meer personen hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. De aard en hoogte van de verschillende 
inkomens spelen geen rol bij het bepalen van de hoogte van de bijstandsuitkering. Jongeren tot 21 jaar, 
studenten en commerciële relaties vallen niet onder de kostendelersnorm. De eventuele inkomsten die een 
bijstandsgerechtigde uit verhuur genereert worden wel met de uitkering verrekend. 

 - Hervorming kindregelingen
 Op 1 januari 2015 wordt ook de Wet hervorming kindregelingen ingevoerd. Deze wet schaft een aantal 

kindregelingen af. Dit betekent onder andere dat de aparte uitkeringsnorm voor alleenstaande ouders wordt 
afgeschaft. In plaats daarvan ontvangt deze groep de normale bijstandsnorm voor een alleenstaande en komt 
er een uitbreiding van het kindgebonden budget (via de belastingdienst). 

 - Studieregeling jonggehandicapten
 Wij worden verantwoordelijk voor het uitvoeren van een studieregeling voor jonggehandicapten. Dit is een 

tegemoetkoming bovenop de studiefi nanciering als iemand zelfstandig niet in staat is om het minimumloon 
te verdienen (in bijvoorbeeld een bijbaan). Deze tegemoetkoming valt onder de bijzondere bijstand. 

 - Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag
 De huidige langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een individuele toeslag voor personen die 

langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering. De toeslag moet in 
tegenstelling tot de huidige toeslag individueel worden aangevraagd en wordt niet toegekend als deze (of de 
langdurigheidstoeslag) in de 12 maanden voorafgaand aan het verzoek is toegekend. Het rijk beoogt hiermee 
het langdurige verblijf in de uitkering te ontmoedigen. Bij de beoordeling van de aanvraag dient de gemeente 
mee te wegen welke inspanningen de betrokkene heeft verricht om aan het werk te komen.

 - Minder mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand
 De mogelijkheden voor het verlenen van categoriale bijzondere bijstand worden sterk beperkt. Nu bestaat 

die mogelijkheid wel voor chronisch zieken, gehandicapten, ouders met schoolgaande kinderen en 
gepensioneerden. Dit is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk. De mogelijkheden voor het verstrekken van 
categoriale bijzondere bijstand in de vorm van een (bijdrage in de kosten van) een zorgverzekering worden 
verruimd.


