
 

Richting geven aan doelen 

in het sociaal domein 

 

 

 
Datum: 7 december 2020 

Commissie Samenlevingszaken  



Wat gaan we doen? 

• Terugblik 28 september en 5 oktober: 

leidende principes en richtinggevende 

doelen 

• Terugblik vastgestelde kaders 

• Resultaten bij richtinggevende doelen 

bespreken  

• Vervolgproces 



Terugblik: leidende principes en 
richtinggevende doelen 

 

Leidend principe: 

• Iedereen doet mee 

• Voorkomen staat voorop 

• Passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft 

 

• Financieel houdbaar stelsel 

 



Terugblik: vastgestelde kaders 

 

• Overzichtelijk zorglandschap 

• Meer gemeentelijke regie  

• Het vergroten van eigen verantwoordelijkheid 

• Resultaatgericht werken 

• Financieel houdbaar stelsel  



Iedereen doet mee 

• Welke doelen met de meeste prioriteit vragen om discussie? 

• Welke doelen met de meeste verschillen vragen om discussie? 

 

 



Iedereen doet mee 

Richtinggevende doelen CDA CU-SGP PU VVD ONS PvdA SP GroenLinks  D66 

  +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-/= Prio +/-
/= 

Prio 

  

Iedereen doet mee, door                                     

 ...ontmoeting, contact en 
participatie te bevorderen 

=        +  *  =  3              +  *     

 …te integreren in onze 
samenleving 

   3      =  *  +  2  +  2              +  2 

 ...inkomensondersteuning     2      +  *      + 1           +  *  + 3  

 …te werken (al dan niet betaald) of 
het volgen van onderwijs 

   1          +  1              +  *  +  1 



Voorkomen staat voorop 

• Welke doelen met de meeste prioriteit vragen om discussie? 

• Welke doelen met de meeste verschillen vragen om discussie? 

 

 



Voorkomen staat voorop 

Richtinggevende doelen CDA CU-SGP PU VVD ONS PvdA SP GroenLinks  D66 

  +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-/= Prio +/-
/= 

Prio 

We voorkomen dat,    

 …inwoners niet weten waar ze 
terecht kunnen voor ondersteuning 

 +  3      +  *  +  2  +  *          +  *   

 …de toegang tot ondersteuning 
belemmerend werkt voor inwoners 

 =        +  *  =  3  +  *                 

 …maatwerk wordt ingezet, door 
inzet van algemene voorzieningen 
en het eigen netwerk. 

 + 1           +  1              +  *  +  1 

 …de leefstijl van onze inwoners 
verslechtert 

 =                                +  2 

 …mantelzorgers afhaken of 
overbelast raken 

                                 +  3 

 …beginnende schulden verder 
oplopen 

 + 2       +  *                  +  *     



Passende ondersteuning  
voor wie dat nodig heeft 

• Welke doelen met de meeste prioriteit vragen om discussie? 

• Welke doelen met de meeste verschillen vragen om discussie? 

 

 

 



Passende ondersteuning  
voor wie dat nodig heeft 

 

 

 

Richtinggevende doelen CDA CU-SGP PU VVD ONS PvdA SP GroenLinks  D66 

  +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-/= Prio +/-
/= 

Prio 

Passende ondersteuning,   
 …daar waar het eigen netwerk en 

algemene voorzieningen daar niet 
in kunnen voorzien 

  3          +  2              +  *     

 …die de inwoner verder helpt   1       +  *  +  1  +  *                 

 … die tijdig beschikbaar is   2      =  *  +  3  +  *          +  *  +  1 

 … zodat inwoners langer 
(zelfstandig) thuis kunnen wonen 

                             +  *  +  2 

 …zodat de veiligheid van onze 
inwoners is gewaarborgd 

         +  *      +  *              +  3 



Financieel houdbaar stelsel 

• Kunt u zich vinden in onderstaande doelen en resultaten? 

 

Richtinggevende doelen en resultaten   

• we werken binnen de financiële kaders, zodat het sociaal domein op langere 

termijn betaalbaar blijft en maatschappelijk draagvlak blijft bestaan. 

• we brengen (financieel) afwijkende ontwikkelingen in beeld, zodat we hierop tijdig 

kunnen anticiperen 

 



Toegang tot het Sociaal Domein 

• Welke doelen met de meeste prioriteit vragen om discussie? 

• Welke doelen met de meeste verschillen vragen om discussie? 

 



Toegang tot het Sociaal Domein 
Richtinggevende doelen CDA CU-SGP PU VVD ONS PvdA SP GroenLinks  D66 

  +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-
/= 

Prio +/-/= Prio +/-
/= 

Prio 

Toegang   

Loket sociaal domein                                     
 De klanttevredenheid van 

bezoekers aan het loket  
                                    

 Inwoners weten waar ze 
moeten zijn met hun 
(hulp)vraag. 

                                    

 Inwoners met een (hulp)vraag 
worden naar de juiste plek 
verwezen. 

                                    

 Inwoners hebben vertrouwen 
in het goed afhandelen van de 
(hulp)vraag. 

                                    

Team procesbegeleiders   
 Alle betrokkenen bij het plan 

weten wat van hen verwacht 
wordt. 

                                    

 Inwoners hebben vertrouwen 
in dat het plan goed gaat 
werken. 

                                    

 Er wordt samen met de 
inwoner naar een oplossing 
gezocht bij het maken van het 
plan.  

                                    

Team maatwerk   
 We streven naar een 

doorlooptijd naar maatwerk die 
binnen de wettelijk termijn 
wordt afgehandeld. 

                                    

 Inwoners hebben …vertrouwen 
in het goed afhandelen van de 
hulpvraag  

                                    

 Inwoners weten wat het 
resultaat van de ondersteuning 
moet zijn. 

                                    

 Inwoners weten dat ze gebruik 
kunnen maken van 
onafhankelijke 
cliëntondersteuning. 

                                    



Vervolg en planning 

Mijlpalen Wat Wie Wanneer 

Mijlpaal 2 Begrotingsbehandeling Commissie en raad 9 november 2020 

  Adviesgesprek over beleidsplan sociaal 

domein (advies ophalen) 

Participatieraad 24 november 2020 

  Bepalen resultaten en indicatoren Commissie SLZ 30 november 2020 

  Behandeling Beleidsplan sociaal domein College 8 december 2020 

Informatiesessie over beoogde 

maatregelen 

Commissie SLZ 5 januari 2021 

  Behandeling Beleidsplan sociaal domein Commissie SLZ 11 januari 2021 

Mijlpaal 3 Behandeling definitief beleidsplan sociaal 

domein 

Raad 25 januari 2021 

  Deelplan Participatie Raad Q1 2021 

Mijlpaal 4 Maatregelenplan (uitvoeringsplan) College Q1 2021 

  Deelplan Wmo Raad Q2 2021 

  Deelplan Minima Raad Q2 2021 




