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Introductie

  Joost Cornielje
• Projectleider Krachtig Noordoostpolder

  Arno Schepers
• Programmamanager Krachtig Noordoostpolder



1. Monitoring sociaal domein

Wat spraken we af in december 2014?
• Leidende principes

• Uitgangspunten
• Prioritaire doelgroepen
• Wijze van rapporteren

• Maatschappelijke effecten en doelen
• Vertaald naar set van 31 kwantitatieve en kwalitatieve 

indicatoren



Wat spraken we af in april 2015?
• Voorlopige cijfers, hoge mate van onzekerheid
• Wat hebben we wel en wat nog niet?

• Prioriteit 1 – Basisset indicatoren VNG/KING
• Prioriteit 2 – Facultatieve set indicatoren VNG/KING
• Prioriteit 3 – Aanvullende wensen

• Cijfers aanvullen met kwalitatieve informatie



2. Cijfermatig beeld eerste half jaar

Meicirculaire
• Aanpassing macrobudget 2015
• Duidelijkheid over budgetten 2016 en verder

Stand van zaken set van 31 indicatoren
• Begroting 2016 en P&C-cyclus
• Nieuwe eisen Rijksoverheid aan gemeentelijke begroting t.a.v. 

Opbouw en indicatoren

Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugd
• Volume ontwikkeling
• Financiën



Meicirculaire

Budget 2015 
• niet gecorrigeerd voor realisatie AWBZ 2014 (wel voor wlz)

Budget 2016: objectief verdeelmodellen Wmo 2015 en Jeugd
• Jaarlijkse loon- en prijsbijstelling
• Correctie voor HH, woningaanpassing en hulpmiddelen 

thuiswoners met Wlz-indicatie

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019

Wmo 2015 6,6 mln 6,1 mln 5,5 mln 5,3 mln 5,2 mln

Jeugd 11,4 mln 10,9 mln 10,7 mln 10,7 mln 10,7 mln



Participatiewet

Volume

Sociale werkvoorziening
• Q4 2014: 239 dienstverbanden
• Q1 2015: 237 dienstverbanden
• Q2 2015: 236 dienstverbanden



Participatiewet

Financiën
• BUIG

prognose op basis van trendlijn afgelopen jaren laat positief 

beeld zien van uitgaven t.o.v. BUIG budget.

• Participatiebudget 

prognose laat een overschrijding zien op het einde van het 

jaar van uitgaven t.o.v. participatiebudget.





Wmo 2015

Financiën
• Twee progonoses

• Prognose op basis van administratieve benadering (twee 

maal facturatie van Q1 en Q2).
• Prognose op basis van prijs x hoeveelheid (kostprijs maal 

afgegeven indicaties).
• Beide prognoses geven een positief beeld over besteding einde 

jaar t.o.v. begroting. 





Zorg voor jeugd

Financiën (lokale jeugdhulp)
• Beide prognoses (administratief en P*Q) geven een positief beeld 

over besteding einde jaar t.o.v. begroting.

Financiën (regionale jeugdhulp)
• Geen prognose te maken. Beeld eerste twee kwartalen is dat een 

groter beroep op regionale hulp (m.n. Jeugd GGZ) wordt gedaan 

dan begroot.



3. Kwalitatief beeld eerste half jaar

Gesprek met:

Marije Goud
• Voorzitter specialistentafel

Maarten Kragting
• Voorzitter netwerkoverleg Doen!

Commissieleden
• Signalen uit de samenleving



4. Investeringsplan 2015
Totaal in € 
t/m juli 2015

IP 2015 Besteed + 
verplicht

   
Incidentele beleidscapaciteit 269.000 315.469
Incidentele uitvoeringscapaciteit USD 635.000 700.929

Incidentele uitvoeringscapaciteit heronderzoeken 300.000 300.000

Incidentele ondersteuning 397.000 196.013
Middelen t.b.v. transformatie 190.000 96.095
Totaal 1.791.000 1.608.506

Realisatie ligt op koers.
Beperkt ruimte voor onvoorziene ontwikkelingen.



5. Doorkijk 2016

Transformeren doe je samen
• september-december 2015

Met maatschappelijke partners en inwoners 

gemeenschappelijk beeld ontwikkelen over de transformatie: 

welke richting slaan we in en wat zijn de grote vraagstukken?
• 2016-2018

Uitvoering van de transformatieagenda

  Begroting 2016
• Ook transformatieplan kost geld. Dit wordt verwerkt in de 

begroting 2016.



Marije Goud
Jeugdarts GGD Flevoland
Voorzitter specialistentafel 
NOP

Werken in de wijk

Onderwerp                        datum



DOEN teams (wijkteams, 2 
teams voor Emmeloord, 2 teams 
voor de dorpen)

Specialistenschil 
Specialistentafel (twee 

voorzitters, samenstelling 
verschilt per casus)

Interventie-overleg

Zorgstructuur gemeente NOP

Onderwerp                        datum



Buurtwerkers Carrefour 
Maatschappelijk werkers
Wijkverpleegkundigen
Jeugdverpleegkundigen
WWB-consulenten
Wmo-consulenten

Wie nemen deel aan de DOEN 
teams?

Onderwerp                        datum



Inwoners Noordoostpolder
Leden DOEN-team
Professionals diverse instellingen
Scholen
Huisartsen
Gemeente ivm beeindigen indicatie
Enz. 

Waar komt de hulpvraag 
vandaan?

Onderwerp                        datum



 Wat wilt u? 
 Wat is er dan nodig? 
 Wat kunt u zelf doen?
 Wie kan u helpen bij het oplossen van de vraag? 
 Wat kan ik voor u betekenen? 

 

De 5 basisvragen

Onderwerp                        datum



Ondersteuningsplan

Hulpverleningsplan- is plan van de 
jeugdhulpaanbieders
Plan van aanpak wordt gebruikt bij 
jeugdbeschermingsmaatregelen
Daarom ondersteuningsplan waarin 
verwoord wordt welke vraag beantwoord 
wordt, welke doelen bereikt moeten 
worden, op basis van de 5 basisvragen. Er 
is al een eerste versie, moet uitgebreid 
worden zodat beschikking gemaakt kan 
worden.

Onderwerp                        datum



Jeugdgezondheidszorg
Zorgstructuur op scholen
Preventieve programma’s jeugdbeleid

Wat bestond er al?

Onderwerp                        datum



Preventieve programma’s
 jeugdbeleid

Gezin
1.  Prenataal stevig ouderschap;

2.Opstapje;

3.Opstap;

4.Homestart;

5.Doorstart;

6.Voorleesclub;

7.KIES;

8.Begeleide omgangsregeling 

(BOR)

9.Praktische gezinsondersteuning

10.Licht pedagogische hulp

11.Maatschappelijk werk

12.Opvoeden & opgroeien

13.MEE op weg

School
1.Uitgaan kun je leren;

2.Tolerantieproject;

3.Groepsdruk

4.Op tijd voorbereid

5.Wiekenttalent

6.Activiteiten combinatiefunctionaris

7.Voor en vroegschoolse educatie

8.Boekenpret

9.Schakelklas

10.Maatwerktrajecten

11.Fysiek mentale 

weerbaarheidstraining

12.Schoolmaatschappelijk werk

Onderwerp                        datu



Preventieve programma’s 
jeugdbeleid

Vrije tijd/leeftijdgenoten/Wijk of dorp
1.De KLOS;
2.Combinatiefunctionaris;
3.Boete of kanskaart
4.Vakantieactiviteiten
5.Heelal tieneractiviteiten en inloop
6.Speel-o-theek
7.Muziek en sportactiviteiten voor en door 
jongeren

Onderwerp                        datum



Wat komt er bij?



Vormen van jeugdhulp

AWBZ
Individuele begeleiding thuis (sociaal team)
Kortdurend verblijf c.q. logeren (sociaal team)
Persoonlijke verzorging (sociaal team)
Prov jeugdzorg
Ambulante jeugdzorg (sociaal team)
GGZ
Diagnostiek door praktijkondersteuner GGZ (sociaal team-
jeugdarts)
De generalistische basis GGZ, kort, middel, intensief en 
chronisch (sociaal team-jeugdarts)
Eerstelijns psychologische hulp (sociaal team-jeugdarts)
Hulp bij ernstige vormen van dyslexie (sociaal team-
jeugdarts)



Vormen van jeugdhulp

Maatwerkvoorzieningen/individuele voorzieningen
Residentiële (24 uurs-)zorg en crisisopvang 
(specialistentafel)
Pleegzorg (specialistentafel)
Gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus) 
(specialistentafel)
Zeer gespecialiseerde dagbehandeling 
(specialistentafel)
Dagbesteding (specialistentafel)
Specialistische GGZ (specialistentafel)

Onderwerp                        datum



Vernieuwing in jeugdhulp

Levensloopregisseur bij ASS en LVB en 
chronisch ziekten

Samenwerking Kwintes en Perspektiev 
maatwerk ambulant

Specialisten ambulante hulp Vitree en Triade 
beschikbaar voor sociaal team

Interventie-overleg: inzet van SAVE-medewerker 
bij SHG

Specialist ambulante hulp bij PO en VO
Samenwerking met huisartsen
Samenwerking sociaal team, specialistenschil 

en specialistentafel
Onderwerp                        datum



1 gezin, 1 plan
Samenwerking ketenpartners
Nieuwe verbindingen en 

mogelijkheden
Nieuwe invalshoeken
Korte lijntjes NOP
Route helder, echter verschil tussen 

gemeentelijk apparaat en zorg wordt 
heel duidelijk

Snel dingen kunnen regelen

Succesfactoren:

Onderwerp                        datum



Veiligheid
Transformatie in werken en denken
Registreren
Belasting wijkteams en 

specialistentafel
Inbreng vanuit wijk zelf
Nog geen generalisten
Verwijzingen GGZ
Samenwerking huisartsen/ POH-ers

Knelpunten:

Onderwerp                        datum



Scholing DOEN-leden (LIRIK, Gezin 
Centraal, zelfredzaamheidsmatrix)

Tegengestelde belangen
Wegvallen wijkoverstijgende 

overlegvormen
Verschillende routes in diverse 

gemeenten lastig voor provinciaal 
werkende partners

Vertraging

Knelpunten:

Onderwerp                        datum





Vader, moeder, twee dochters
Vader en dochters psychiatrische 

diagnoses, moeder verstandelijk 
beperkt

Ingebracht vanwege aflopende 
indicatie

Intern bij zorgboerderij
Situatie loopt uit de hand
Specialistentafelbijeenkomst wordt 

belegd
SAVE wordt ingeschakeld
Casus-regisseur coordineert en volgt

Casus:

Onderwerp



Meisje 16 jaar, VMBO
Veel verzuim, sinds dit jaar volledig 

thuis
Ouders beperkt, geen netwerk
Specialistentafelbijenkomst wordt 

belegd
Casusregisseur regelt ondersteuning
Blijkt onvoldoende: Interventie-

overleg
Tijdelijke uithuisplaatsing wordt in 

gang gezet

Casus:

Onderwerp                        datum



Man 50 jaar
Al geruime tijd alcoholist
Geen netwerk, geen dagbesteding
Casusregisseur wordt aangewezen
Casus wordt ingebracht op spreekuur
Doelen worden bepaald
Begeleiding wordt ingezet

Casus:

Onderwerp                        datum



Vrouw, 39 jaar, van buitenlandse 
afkomst, enkele jaren in Nederland

Zwanger
Tijd opgenomen geweest in 

verpleeghuis
Zorgen om ongeboren kind
Ingebracht door wijkverpleegkundige
Overleg betrokkenen en huisarts
Doelen worden opgesteld en 

begeleiding wordt ingezet

Casus:

Onderwerp                        datum



Vrouw, 36 jaar, psychiatrische 
problemen

Burn-out
Twee kinderen, beide psychiatrische 

diagnose
Echtscheidingsproblematiek
ST bijeenkomst net betrokkenen
Crisis
Aanpassen OP, inzet crisishulp

Casus:

Onderwerp                        datum
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