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Woord vooraf 
 
Het Rijk decentraliseert per 1 januari 2015 een groot aantal taken binnen het sociale domein naar 
de lokale overheid. De drie decentralisaties betreffen de jeugdzorg, de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) en de invoering van de Participatiewet. 
 
De gemeente Hengelo bereidt de decentralisaties in samenhang voor. En dat is een hele uitdaging. 
Niet alleen komen er nieuwe taken op ons af. De bezuinigingen die met deze decentralisaties 
gepaard gaan zijn fors. Wij moeten dus meer gaan doen met minder geld. En dat betekent keuzes 
maken: wat doen we wel en wat doen we niet (meer) of anders. Maar er zijn ook kansen. Voor het 
eerst krijgt één partij zeggenschap over een groot deel van het sociale domein. De decentralisaties 
maken het ons mogelijk meer en betere dwarsverbanden te leggen tussen de domeinen welzijn, 
(jeugd)zorg, werk, inkomen en onderwijs. Dat betekent een nieuw stelsel van maatschappelijke 
ondersteuning bouwen. En dit doen wij met respect… Respect voor inwoners die het zelf misschien 
(even) niet alleen redden, maar ook met respect voor de vele vrijwilligers, mantelzorgers en 
professionals die zich inzetten voor deze inwoners. 
 
Wij moeten de keuzes die wij maken vastleggen in een beleidsplan en in verordeningen. Voor u ligt 
het beleidsplan, dat beoogt een kader te scheppen voor een samenhangend  beleid. Wij passen het 
Hengelose sociale beleid (voor zover nodig) aan als gevolg van de decentralisaties en nieuwe 
taken. Op basis van dit beleidsplan maken wij uitvoeringsprogramma’s, stellen we verordeningen 
op, beschrijven wij werkprocessen en maken wij afspraken met partners in onze stad. 
 
Dit beleidsplan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking. Zowel met inwoners en 
partners, als met de 14 gemeenten in Twente. Wij hebben vele  werkbezoeken  afgelegd en 
hebben gesprekken  gevoerd met professionals uit zorginstellingen, binnen het onderwijs, met 
vrijgevestigde hulpverleners, met cliënten en met bedrijven en werkgevers. Met die informatie zijn 
vanuit Twente visies over inhoud en samenwerking ontwikkeld, die lokaal zijn vastgesteld. Want 
ongeacht de (soms verplichte) samenwerking in de regio, is en blijft de uitvoering van de 
wetgeving een verantwoordelijkheid van onze eigen gemeenteraad. 
 
In Hengelo hebben wij de verkregen informatie verwerkt in de contourennotitie Met respect… op 
weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning, die het college op 21 januari 
2014 heeft vrijgegeven voor inspraak. De inspraakreacties zijn verwerkt in dit beleidsplan. 
Daarnaast hebben we voor dit beleidsplan input opgehaald bij de Programmaraden1, de Wmo-
cliëntenraad, Ouders en Onderwijs Twente (OOT), Platform Alle Ouders en Onderwijs (PAOO), de 
Cliëntenraad Wwb (Wet werk en bijstand) en de Adviesraad voor inkomen en arbeid. Ook hebben 
we de afgelopen jaren verschillende keren de mening gevraagd van de raadsleden over de 
veranderingen en wat die met zich meebrengen voor de inwoners van Hengelo. 
 
Wij realiseren ons dat deze veranderingen impact hebben op onze inwoners en op de bestaande 
maatschappelijke structuren in onze stad. Niet van vandaag op morgen, maar wel op de wat 
langere termijn. 
Centraal voor ons staat in ieder geval de individuele (hulp)vraag van onze inwoners. Op basis van 
huisbezoeken wordt die vraag in beeld gebracht. Maar ook de samenwerking met onze partners om 
vanuit de veranderingen goed te laten landen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de 
schotten tussen verschillende vormen van ondersteuning en zorg zoveel mogelijk verdwijnen. Daar 
maken wij ons sterk voor. 
 
 
Wethouder Mariska Ten Heuw   Wethouder Jan Bron   Wethouder Erik Lievers   
Sociale zaken en Werk    Zorg en Welzijn    Jeugd en Onderwijs 

                                               
1 Programmaraad CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), Programmaraad Brede School en Programmaraad WWZ  
   (Wonen, Welzijn en Zorg). 



 
  

Samenvatting 
 
 
Hengelo wordt, net als andere gemeenten, vanaf 2015 verantwoordelijk voor meer taken op sociaal 
gebied. Zo moeten wij via de nieuwe Jeugdwet zorgen dat kinderen en/of hun ouders jeugdhulp of 
geestelijke gezondheidszorg krijgen wanneer ze er zelf niet meer uitkomen. Maar ook wanneer 
iemand Jeugdbescherming (voogdij), Jeugdreclassering of JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg door 
de rechter opgelegd) nodig heeft, moeten wij dat regelen. Daarnaast komt een aantal functies die 
nu nog door de AWBZ worden betaald naar de gemeente toe. Dit zijn de groepsbegeleiding (zoals 
dagopvang of dagbesteding), individuele begeleiding en kortdurend verblijf, waarbij mensen in een 
soort logeerhuis zorg en ondersteuning krijgen, om het thuisfront tijdelijk te ontlasten. Dat komt 
allemaal in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Als laatste is er de 
nieuwe Participatiewet , waarmee er één regeling komt voor mensen die een opstap naar werk 
nodig hebben. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen. 
 
De komst van deze nieuwe taken betekent dat wij de maatschappelijke ondersteuning aan onze 
inwoners opnieuw moeten organiseren. Helaas met minder geld dan nu. Dus moeten wij straks 
keuzes maken wat we wel of niet financieren. En dat doen wij met respect… Respect voor inwoners 
die het zelf misschien (even) niet alleen redden, maar ook met respect voor de vele vrijwilligers, 
mantelzorgers en professionals die zich inzetten voor deze inwoners.  
 
In dit beleidsplan staan de belangrijkste keuzes voor het nieuwe stelsel voor maatschappelijke 
ondersteuning. Doel van het nieuwe stelsel is dat alle inwoners van Hengelo zo snel mogelijk zelf, 
met hulp van het netwerk een antwoord vinden op hun vraag. Lukt dat niet, dan kunnen ze bij de 
gemeente een beroep doen op hulp en ondersteuning, waarbij de hulpverleners maatwerk leveren. 
Dat maakt dat we de hulp en ondersteuning voor iedereen toegankelijk, goed en betaalbaar 
kunnen houden. 
 
Visie en uitgangspunten 
Als basis voor het nieuwe stelsel van maatschappelijke ondersteuning nemen wij de Sociale visie 
2020 die de gemeenteraad in 2010 al heeft vastgesteld. Wij willen daarbij een vervolg geven aan 
het programmatisch werken, een manier van werken die ons helpt om samenhang te bereiken en 
prioriteiten te stellen in alle projecten en activiteiten die wij uitvoeren. 
 
Beleidskeuzes beginnen altijd met een visie, in dit geval op maatschappelijke ondersteuning. En 
onze visie op maatschappelijke ondersteuning is dat betrokken inwoners, mantelzorgers, 
vrijwilligers en professionals er samen voor zorgen dat (kwetsbare) mensen voor wie het even 
tegen zit ondersteuning krijgen. Ondersteuning op maat, passend bij wat ze zelf kunnen.  
De volgende uitgangspunten vinden we daarbij belangrijk: 
 
- Versterken van eigen kracht van mensen en hun omgeving. 
- Iedereen krijgt zoveel mogelijk de ondersteuning en zorg (op maat) die hij/zij nodig heeft. 
- Eén huishouden (één gezin), één plan en waar nodig één regisseur. 
- Behoud het goede. 
- Ontwikkelen en verbeteren van werkwijze gericht op eigen kracht van mensen en 

omgeving. 
- Sterke inzet op welzijn, mantelzorg en vrijwilligers en de hierbij benodigde voorzieningen. 
- Ontschotten en verbinden van zorg, welzijn, jeugd, onderwijs en participatie. 
- Begeleiding vooral richten op ondersteuning bij participatie. 
- Verhogen van doelmatigheid, zorg dragen voor productieve prikkels en minder 

bureaucratie. 
- Ruimte voor en vertrouwen in professionals. 
 
Beleidskeuzes 
De nieuwe organisatie van de maatschappelijke ondersteuning begint altijd met een aantal 
beleidskeuzes zoals we dat noemen. Vaak wat meer algemene keuzes die bepalen hoe we dingen 
moeten uitvoeren. Zo moeten we opnieuw kijken naar de beleidskeuzes op sociaal gebied. 
 
  



Jeugdbeleid 
Wij voeren al jaren een actief jeugdbeleid waarin we altijd hebben ingezet op preventie, het 
voorkomen van problemen bij jeugdigen en gezinnen. Wij vinden het belangrijk dat opgroeien en 
opvoeden in Hengelo leuk is. En als het soms lastig is, proberen wij daar op een positieve manier 
bij te helpen. Dit vinden wij nog steeds belangrijk en op die manier willen wij ook de extra taken 
oppakken. Wij richten ons daarbij op twee pijlers: Opgroeien & Ontwikkelen en Opvoeden & Zorg. 
 

 De pijler Opgroeien & Ontwikkelen gaat er vanuit dat kinderen moeten kunnen leren en 
spelen in een prettige en veilige omgeving. De basisvoorzieningen in onze stad moeten een 
positief opvoed- en opgroeiklimaat bevorderen.  

 De pijler Opvoeden & Zorg is er wanneer jeugdigen en hun ouders ondersteuning of hulp 
nodig hebben. Deze moet op tijd en op maat geboden worden. Binnen deze pijler worden 
de nieuwe taken van de jeugdzorg verder uitgewerkt. 
 

Wmo-beleid 
Op dit moment regelen we verschillende dingen vanuit de Wmo. Wij zorgen bijvoorbeeld dat 
mantelzorgers worden ondersteund of dat mensen huishoudelijke hulp of een rolstoel krijgen. Dit 
krijgen ze alleen wanneer ze dat echt nodig hebben. Dat wat mensen of hun familie of vrienden zelf 
kunnen regelen, doen wij niet. 
Naast het Wmo-beleid is er ook het beleid voor Thuis in de Buurt. Dit beschrijft de ontwikkeling van 
woonservicegebieden waarin wonen, zorg en welzijn zodanig op elkaar zijn afgestemd dat mensen 
zo lang mogelijk in hun eigen huis, in hun eigen buurt kunnen blijven wonen Ook als ze ouder 
worden of geconfronteerd worden met beperkingen. Dit past helemaal binnen de opdracht aan 
gemeenten in het kader van de nieuwe Wmo. Daarom gaan wij dat aan elkaar koppelen. We 
richten ons daarom op twee pijlers: 
 

 Met Thuis in de Buurt regelen wij algemene voorzieningen om te zorgen dat mensen prettig 
in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.  

 De pijler Maatwerk Zorg richt zich meer op de individuele en collectieve 
maatwerkvoorzieningen. Zoals hierboven al genoemd de huishoudelijke hulp of rolstoel, 
maar nu ook de begeleiding en dagbesteding.  

 
Participatiebeleid 
Wij hebben nu de nota Sterker aan het Werk waarin wij beschrijven wat wij doen voor mensen die 
geen betaald werk hebben om ze te helpen werk te vinden. Wat we doen hangt af van hoe lang 
iemand al zonder werk zit. Soms vinden mensen snel een baan (met of zonder onze hulp), soms 
sturen we iemand eerst naar school of vragen we iemand eerst een tijd vrijwilligerswerk te doen. 
Met de nieuwe Participatiewet moeten wij voor meer mensen werk, scholing of vrijwilligerswerk 
regelen. En dat zal niet altijd makkelijk gaan, want voor sommige mensen is het moeilijk om te 
werken (omdat ze geen opleiding hebben of omdat ze gehandicapt zijn). Wij zijn volop bezig uit te 
zoeken hoe wij dat regelen en wij maken allerlei afspraken met organisaties. Daarbij werken we 
intensief samen in het verband van de 14 Twentse gemeenten. 
 
Toegang tot voorzieningen 
Hoe gaan we nu vanuit de beleidskeuzes die we maken, dat nieuwe stelsel voor maatschappelijke 
ondersteuning organiseren? Ofwel, hoe zorgen we dat mensen die ondersteuning nodig hebben, 
dat ook zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis krijgen?  
 
Iedereen heeft wel eens behoefte aan hulp of ondersteuning. Mensen lossen een deel van deze 
vragen op met hulpverleners en instanties dicht bij huis. Bijvoorbeeld met de huisarts,  de 
leerkracht, het consultatiebureau, de thuisbegeleider, of de wijkagent. Of misschien wel met 
iemand uit de eigen omgeving, zoals familie, buren en vrienden. Of met een vrijwilliger in het 
wijkcentrum, bij de kerk of een sportvereniging. 
 
Wij gaan er van uit dat mensen in de nabije toekomst meer dan voorheen gebruik maken van het 
eigen netwerk van familie, vrienden en buren. Vrij toegankelijke algemene voorzieningen in de 
wijken of in de stad kunnen daarbij helpen. Scholen en huisartsen zullen belangrijke plekken zijn 
waar mensen om hulp vragen. Maar ook het maatschappelijk werk, jongerenwerk, de activiteiten in 
wijkwelzijnsvoorzieningen en het alzheimercafé zijn algemene voorzieningen waar mensen terecht 
kunnen. Een aantal medewerkers van deze voorzieningen zullen in wijkteams gaan samenwerken. 
  



Centrale toegang (publieksplein) 
In sommige gevallen is er voor het beantwoorden van de vraag, of het oplossen van een probleem, 
aanvullende ondersteuning nodig. Mensen komen daarvoor rechtstreeks naar de gemeente. Of 
worden doorverwezen door het eigen netwerk of hulpverlener.  
Het college vindt dat het voor mensen met een hulpvraag in de toekomst (nog) makkelijker moet 
worden om een antwoord te vinden. Of het nu gaat om een uitkering, hulp bij het huishouden, of 
vraag over jeugdzorg: de Hengeloërs kunnen daarvoor straks bij het Publieksplein terecht. Het 
huidige Zorgloket wordt daartoe uitgebreid met alle andere taken op sociaal gebied. Het 
Publieksplein wordt echter meer dan het daadwerkelijk loket voor informatie en advies over 
opvoeding, (jeugd)zorg, begeleiding, school, inkomen en participatie. Ook klantmanagers van 
sociale zaken en consulenten van de Wmo gaan onderdeel uitmaken van het Publieksplein. Zij gaan 
bij nieuwe meldingen of (aan)vragen zo veel mogelijk op huisbezoek om in gesprek te gaan met de 
inwoner. Samen met de inwoner kijken zij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de 
inwoner en zijn of haar omgeving. Dit om zo snel mogelijk de juiste ondersteuning te kunnen 
regelen die iemand nodig heeft. De komende tijd werkt het college ook aan een concrete 
uitwerking van dit publieksplein. 
 
Kwaliteit van zorg 
Wij vinden het niet alleen belangrijk dat wij het allemaal goed organiseren, maar ook dat de zorg 
of hulp die gegeven wordt goed is. Dat het kwaliteit heeft.  Wij sluiten op dit moment bij de inkoop 
van zorg zoveel mogelijk aan bij tot op heden gehanteerde kwaliteitseisen, maar willen graag op 
basis van ervaring  zelf eisen  gaan stellen aan de kwaliteit van zorg. Dat doen wij niet alleen, 
maar dat doen wij samen met de organisaties die de zorg leveren én met mensen die de zorg 
(mogelijk in de toekomst) ontvangen. Dus met inwoners en cliënten. En dat doen we niet 
eenmalig, maar dat zullen we in de toekomst blijven doen. 
 
Financiën 
Hoewel wij keuzes die wij nu doen graag concreter willen maken, is er op dit moment nog zo veel 
niet bekend, dat dit ook niet mogelijk is. Wij weten dat we meer taken krijgen voor minder geld. 
We weten hoeveel we krijgen, maar wat we daarmee dan allemaal kunnen doen, weten we niet 
precies. Wat we wel weten is dat wij voor het geld wat wij krijgen in ieder geval de zorg moeten 
betalen van de inwoners die op dit moment al zorg ontvangen. We hopen in 2015 snel duidelijk wat 
dat is en om hoeveel geld het gaat. Dan kunnen we onze inwoners ook laten weten wat wij vanaf 
2016 wel of niet betalen en wat zij zelf eventueel moeten bijdragen.  
 
Organisatie en communicatie 
De komst van de nieuwe taken naar de gemeente en het opnieuw organiseren van de 
maatschappelijke ondersteuning betekent niet alleen veel voor onze inwoners en organisaties, 
maar ook voor ons als gemeente. Wij moeten het in de gemeentelijke organisatie ook anders gaan 
regelen. 
 
We zullen in 2015 sturen op een goede overgang naar het nieuwe stelsel voor maatschappelijke 
ondersteuning en zullen dat ook monitoren. Wij blijven ons inspannen om met inwoners, de 
gemeenteraad en de partners in de stad te komen tot een nieuw stelsel van maatschappelijke 
ondersteuning. Een stelsel dat ons in staat stelt om met respect voor eenieder die hierop is 
aangewezen, maar binnen de kaders die ons zijn meegegeven vanuit het Rijk, te handelen.  

 
Veranderingen in het sociale domein? Dat gaat over onze inwoners, met  zijn of haar netwerk. 
De veranderingen in het sociale domein hebben natuurlijk ook betrekking op de vele zorg-
aanbieders, hulpverleners en deskundigen. En uiteraard betekent het ook veel voor de gemeente.
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1. Inleiding 
 
 
Per 1 januari 2015 wordt de gemeente Hengelo verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe 
taken binnen het sociale domein. De nieuwe Jeugdwet vraagt van ons dat wij ervoor zorgen dat 
kinderen en/of hun ouders jeugdhulp krijgen, wanneer ze er zelf niet meer uitkomen. Daarnaast 
komen de groepsbegeleiding (zoals dagopvang of dagbesteding), individuele begeleiding en 
kortdurend verblijf allemaal in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Als 
laatste is er de Participatiewet, die de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening 
(Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) 
samenvoegt.  
 
Het Rijk beoogt met deze drie decentralisaties, ook wel transities genoemd, de hulpverlening 
dichter bij de inwoner te brengen met minder regeldruk en eenvoudigere regels. Door het te 
decentraliseren gaat het Rijk er vanuit dat het ook veel goedkoper kan. 
 
Wij krijgen straks dus meer verantwoordelijkheden, maar minder financiële middelen. Dat 
noodzaakt tot het bouwen van een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. Een stelsel 
waarin het gaat om een andere manier van denken en doen en om integrale dienstverlening aan 
onze inwoners (waar nodig wijkgericht). Niet de compensatieplicht of het recht op zorg2, maar 
participatie, eigen kracht en eigen regie zijn de sleutelbegrippen. Dit betekent een fundamentele 
aanpassing van regelgeving, werkprocessen, informatisering en bekostigingssystemen. 
 
Wij beginnen echter niet bij nul. Hengelo heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd in een 
goede zorgstructuur voor jong en oud met aandacht voor preventie en lichte ondersteuning. En ook 
vanuit sociale zaken hebben wij veel ingezet om armoede en schulden onder onze inwoners te 
voorkomen en mensen zonder werk zo snel mogelijk weer te laten participeren in de samenleving.  
 
Wij vragen de raad met dit beleidsplan een aantal keuzes te maken. Deze zijn verwoord in 
beslispunten. Een overzicht van alle beslispunten is te vinden in bijlage 1. Omdat het rijk nog geen 
volledige duidelijkheid heeft gegeven (nadere regels ontbreken nog en we hebben onvoldoende 
gegevens over doelgroepen en voorzieningen), kunnen we nog niet alle keuzes maken die we 
misschien zouden willen maken. We stellen daarom voor het overgangsjaar 2015 te gebruiken om 
verder te leren en inventariseren, te doen en te ervaren, om op grond daarvan (onderdelen van) 
ons beleid bij te stellen. We maken daarom ook niet een beleidsplan voor vier jaar, zoals vaak 
gebruikelijk is, maar willen in 2016 het beleidsplan evalueren en waar nodig (delen er van) herzien. 
 
Samenhang drie decentralisaties 
Wij willen vanuit de transformatie zoveel mogelijk de ruimte in de nieuwe wetgevingen gebruiken 
om de diverse instrumenten voor ondersteuning van onze inwoners te benutten. In samenhang 
met elkaar. Deze drie wetten hebben immers raakvlakken en liggen soms in elkaars verlengde: 
maatschappelijke participatie is het centrale doel. 
De verbinding tussen de nieuwe wetten zit op verschillende niveaus. De verbinding tussen de 
Jeugdwet en de Wmo zit bijvoorbeeld bij gezinnen waar zowel ouders als kinderen ondersteuning 
nodig hebben. Tussen Wmo en Participatiewet is geen strikte scheiding te maken in mensen die 
aangewezen zijn op  (arbeidsmatige) dagbesteding en beschut werk. Deze overlap geldt ook waar 
jeugdigen uitstromen uit het onderwijs. Daarnaast kan er sprake zijn van overlap tussen zowel de 
Jeugdwet, Wmo als Participatiewet, bijvoorbeeld als er naast problematiek op het terrein van 
arbeid en inkomen ook ondersteuningsvragen spelen voor zowel de kinderen als de volwassenen in 
een gezin. Dit betreft in de praktijk slechts een klein deel van alle inwoners in Hengelo. 
 
De toekomst (nadere regels vanuit het Rijk) zal moeten uitwijzen in hoeverre de verschillende 
karakters van de wetgevingen samenhang ook mogelijk maken. De rechten en plichten binnen de 
wetgevingen zijn soms tegenstrijdig en kunnen voor ons belemmeringen opwerpen in beleid en 
uitvoering. De Participatiewet is bijvoorbeeld gericht op het naar werk begeleiden in een zo regulier 
mogelijke setting van mensen met een arbeidsbeperking. Het goed kunnen functioneren op een 
werkplek, ook al is er sprake van ondersteuning, hangt echter in hoge mate af van de situatie op 
de andere leefgebieden. Hier ligt de relatie met de Wmo en Jeugdwet. Want het gaat bijvoorbeeld 

                                               
2 De huidige Wmo kent compensatieplicht dat gemeenten de verplichting oplegt om mensen met een beperking in 
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te compenseren, waardoor zij zelfstandig kunnen participeren in de 
maatschappij. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) geeft mensen recht op zorg.  
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om inwoners die in de privésituatie begeleiding nodig hebben om überhaupt te kunnen werken of 
andere maatschappelijke activiteiten te kunnen doen. 
Een ander voorbeeld is de verandering in het onderwijs. De invoering van het passend onderwijs zal 
een vermindering betekenen van het aantal plaatsen in het speciaal en praktijkonderwijs, wat  
mogelijk de aansluiting met de arbeidsmarkt zal bemoeilijken. Aandacht daarvoor is noodzakelijk. 
Kortom, zeggen samenhang in de decentralisaties te willen bereiken is één, het ook kunnen 
bewerkstelligen is een tweede. 
 
Transitie en transformatie 
Ervaringen met eerdere decentralisatietrajecten en complexe invoeringstrajecten laten zien dat het 
nuttig is om een stelselwijziging niet als één geheel te bekijken en uit te voeren, maar daar 
verschillende dimensies in te onderscheiden. In de overgang van begeleiding naar de Wmo, maar 
ook in de stelselwijziging van de jeugdzorg, onderscheiden we twee dimensies: een bestuurlijk en 
organisatorische transitie en een zorginhoudelijke transformatie. De transitie betreft een wijziging 
in de structuur, met name de overdracht van taken en verantwoordelijkheden per 2015, maar gaat 
ook over de uitvoering daarvan. Binnen de nieuwe structuur krijgt de inhoudelijke transformatie 
vorm, waarbij kan worden voortgebouwd op al in gang gezette veranderingen en vernieuwingen. 
Dit duurt echter lang en is niet op 1 januari 2015 klaar. 
Beiden maken integraal onderdeel uit van het veranderingsproces en zijn daarmee niet van elkaar 
te scheiden. In de verdere aanpak is het echter wel van belang beide aspecten van het 
veranderproces van elkaar te onderscheiden. Met het voor u liggende beleidsplan geven wij 
invulling aan de transitie en maken wij een eerste aanzet voor de transformatie. 
 
Beleidsplan 
Het beleidsplan vraagt besluitvorming van de gemeenteraad op verschillende onderdelen. Deze 
verhouden zich tot elkaar als de bouwwijze van een Griekse tempel. De basis bestaat uit reeds 
vastgestelde visies en uitgangspunten. Vervolgens zijn er de zuilen, de dragers van het sociale 
beleid: het jeugdbeleid, de Wmo en het beleid rondom Werk en Inkomen. Deze zijn niet compleet 
zonder een dak (timpaan) dat alles samenbindt. Dit dak bestaat uit de beleidskeuzes die het gehele 
sociale beleid betreffen, zoals de integratie-uitkering sociaal domein, de algemene en 
maatwerkvoorzieningen, cliëntparticipatie, etc. In bijlage 2 is dit schetsmatig weergegeven. De 
schets en het beleidsplan zijn als volgt opgebouwd: 
 

 Het beleidsplan begint in hoofdstuk 2 met de keuzes die al gemaakt zijn in bijvoorbeeld de 
sociale visie 2020. Maar ook de visie op en uitgangspunten voor het nieuwe stelsel van 
maatschappelijke ondersteuning die in de afgelopen jaren al zijn vastgesteld. 

 In hoofdstuk 3 nemen we u per decentralisatie mee in de (nieuwe) taken voor de 
gemeente. Wat zijn de wettelijke taken en welke feiten en cijfers hebben we op dit 
moment. 

 Hoofdstuk 4 geeft vervolgens een overzicht van de hoofdlijnen van ons beleid. Wat 
betekenen de nieuwe taken voor ons beleid. Welke aanpassing van het beleidsprogramma 
is nodig (of niet).  
De hoofdstukken 3 en 4 zijn opgedeeld in: 

o Deel A gaat over jeugd(zorg) 
o Deel B over maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
o Deel C over werk en inkomen 

 Dit vertaalt zich in hoofdstuk 5 uiteindelijk in een nieuw stelsel voor maatschappelijke 
ondersteuning. Wat betekenen de decentralisaties voor onder andere de voorzieningen in 
onze stad en de toegang tot deze voorzieningen? Welke rol en positie krijgen de 
verschillende organisaties? 

 In hoofdstuk 6 vragen wij aandacht voor de kwaliteitsbewaking van de zorg en de 
voorzieningen, wat niet vormgegeven kan worden zonder een goede cliëntenparticipatie. 

 Wij beschrijven in hoofdstuk 7 de financiële consequenties van de decentralisaties, met 
aandacht voor de integratie-uitkering sociaal domein, inkoop, subsidiëring, eigen bijdrage 
en persoonsgebonden budget. 

 Met het oog op de grote veranderingen die we met minder geld moeten doorvoeren, 
hebben we een apart hoofdstuk toegevoegd over de sturing en monitoring hierop. Dit is 
hoofdstuk 8. 

 Ten slotte stellen we in hoofdstuk 9 de communicatie over de decentralisaties aan de orde.  
 
Als introductie op het beleidsplan, verwijzen wij u graag naar het filmpje dat wij hebben gemaakt 
over de veranderingen in het sociale domein. Dit is te vinden op http://youtu.be/YjPuX2iO6KQ. 
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2. Wat is ons vertrekpunt?     
 
 
Om de bouw van het nieuwe stelsel voor maatschappelijke ondersteuning binnen het juiste kader 
te plaatsen, beginnen we dit beleidsplan met een uiteenzetting van reeds bestaande keuzes die 
gemaakt zijn. 
 
 
2.1.  Sociale visie 
 
In december 2010 heeft de gemeenteraad de Sociale Visie Hengelo 2020 vastgesteld. Daarin zijn  
uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot de rol van overheid, partners en inwoners van de 
stad, participatie & ontwikkeling en voorzieningen. Belangrijk daarbij is dat Hengelo een beroep 
doet op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van alle partners bij de aanpak van 
maatschappelijk en sociale uitdagingen en dat Hengelo uitgaat van de ambitie van inwoners om 
zich te ontwikkelen en talenten te benutten. Hengelo streeft naar een evenwichtig, laagdrempelig 
en toegankelijk netwerk van (collectieve) voorzieningen. Die uitgangspunten waren: 
 

 Hengelo kenmerkt zich door een krachtige samenleving, met een gemeente die open, 
consistent, aanspreekbaar en betrouwbaar is. 

 Hengelo doet een beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van alle partners bij 
de aanpak van maatschappelijke en sociale uitdagingen. 

 Hengelo gaat uit van de ambitie van inwoners om zich te ontwikkelen. Zij benutten hun 
talenten. 

 Hengelo biedt ruimte aan de eigen visie en aan de realisatie van ideeën van inwoners, 
bedrijven en instellingen. 

 Hengelo bevordert het gebruik van collectieve voorzieningen. De activiteiten staan centraal, 
niet de accommodaties of organisaties. Individuele voorzieningen blijven beschikbaar, waar 
nodig. 

 Hengelo streeft naar een evenwichtig, laagdrempelig en toegankelijk netwerk van 
voorzieningen. 

 
De decentralisaties passen in de filosofie van de Hengelose Sociale Visie 2020. In lijn hiermee 
zullen we de komende jaren de veranderingen gaan doorvoeren. Dit moet vooral een inhoudelijke 
vernieuwing en inrichting van zorg en welzijn inluiden. Om uitvoering te kunnen geven aan de 
sociale visie, brengt het college samenhang in de programmering voor jeugdigen en (kwetsbare) 
volwassenen door programmatisch te werken. Wij komen hier in hoofdstuk 5 op terug. 
 
 
2.2. Visie en uitgangspunten  
 
Het samenstellen van programma’s en het maken van beleidskeuzes begint met een visie. Een 
visie op een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning, in dit geval. Zoals al aangegeven, 
beginnen we niet helemaal opnieuw. Ook ten aanzien van onze visie en uitgangspunten zijn de 
afgelopen jaren keuzes gemaakt en ontwikkelingen in gang gezet, zowel lokaal als regionaal. 
Een overzicht van de vastgestelde (visie)documenten is te vinden in bijlage 3. 
 
De Hengelose visie op maatschappelijke ondersteuning is dat betrokken inwoners, mantelzorgers, 
vrijwilligers en professionals er samen voor zorgen dat (kwetsbare) mensen die tijdelijk of voor een 
langere periode ondersteuning3 nodig hebben, deze zoveel mogelijk op maat krijgen, passend bij 
hun mogelijkheden en specifieke situatie. 
 
De uitgangspunten van onze visie zijn: 
 

 Versterken van de eigen kracht van mensen en hun omgeving. 
 In aanvulling daarop krijgt iedereen zo veel mogelijk de ondersteuning en zorg (op maat) 

die hij/zij nodig heeft, via het eigen netwerk, collectief dan wel individueel (balans tussen 
informele en formele zorg). 

 Eén huishouden (één gezin), één plan en waar nodig één regisseur. 
 Behoud het goede (er gaat veel goed). 

                                               
3 Vanuit Jeugdwet, Wmo en/of Participatiewet 
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 Verder ontwikkelen en verbeteren van een manier van werken die gericht is op het gehele 
systeem rondom de zorgvrager, op preventie en het aanboren van eigen kracht. 

 Sterke inzet op welzijn, mantelzorg en vrijwilligers en de hierbij benodigde infrastructuur. 
 Ontschotten en verbinden van zorg, welzijn, jeugd, onderwijs en participatie (integrale 

benadering). 
 Begeleiding vooral richten op ondersteuning bij participatie, dat wil zeggen ondersteunen 

naar meer betekenisvolle contacten en naar meer zinvolle activiteiten. 
 Verhogen van de doelmatigheid, zorg dragen voor productieve prikkels (gericht op 

resultaten en niet op inspanningen) en minder bureaucratie. 
 Ruimte voor en vertrouwen in professionals (die vertrouwen ook waar moeten maken). 

 
In de nota Sterker aan het werk wordt onze visie op re-integratie en maatschappelijke participatie 
verwoord. Vanwege onder meer het efficiënt inzetten van de middelen is hierbij gekozen voor de 
positionering van klanten met een Wwb-uitkering op de ‘participatieladder’. Mensen die zich op de 
hoogste treden daarvan bevinden kunnen met weinig hulp en ondersteuning via het Werkplein 
gekoppeld worden aan vacatures. Mensen die nog niet toe zijn aan directe plaatsing op de 
arbeidsmarkt worden door re-integratietrajecten, scholing en leer-werkplaatsen geschikt gemaakt 
voor betaald werk. Mensen op de onderste treden van de participatieladder (ongeveer 40% van het 
bestand) zijn aangewezen op activiteiten in het kader van maatschappelijke participatie liefst bij 
algemene voorzieningen en organisaties begeleid door vrijwilligers. Als deelnemers of als 
vrijwilliger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen niet alles wat nu goed werkt op de kop gooien. Ook willen we niet dat de ambtenaar op 
de stoel van de professional gaat zitten. En we verwachten ook niet dat de mantelzorger straks alle  
hulp van een professional gaat overnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen dat inwoners zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis een antwoord kunnen vinden 
op hun (hulp)vraag: Uitgangspunt daarbij is dat de mensen zoveel mogelijk zelf bepalen wat nodig 
is en zoveel mogelijk zelf doen, met hulp van het netwerk. En professionele zorg en ondersteuning 
krijgen, daar waar dat nodig is.  
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2.3. Omslag in denken en doen 
 
Aan onze visie op het nieuwe stelsel voor maatschappelijke ondersteuning ligt het principe van 
kantelen ten grondslag. De gemeente zal niet per direct te veel tornen aan allerlei voorzieningen of 
de maatschappelijke ondersteuning helemaal omgooien. Maar wij zijn wel van mening dat een 
omslag (kanteling) in denken en doen nodig is. Daarbij is de rol van de gemeente meer gericht op 
“zorgen dat” in plaats van op “zorgen voor”. Het college wil dat meer recht gedaan wordt aan de 
specifieke situatie van een inwoner, een vraaggerichte aanpak (minder beoordelend). Ook daarvoor 
zal een groter beroep worden gedaan op de eigen mogelijkheden, eigen keuzes en de kracht van 
de omgeving.  
 
De term kanteling gaat om een omslag naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 
van mensen. Er is in de breedte sprake van een omslag van ziekte en zorg naar gedrag en 
gezondheid. In plaats van het verstrekken van voorzieningen, gaat het om het oplossen van 
problemen op een aantal leefdomeinen. 
 
De term is niet nieuw. In de Hengelose uitvoering van de Wmo wordt bijvoorbeeld al enige tijd 
volgens het principe van de kanteling gewerkt. Consulenten leggen huisbezoeken af. Bij dat 
huisbezoek (het keukentafelgesprek) wordt niet op voorhand uitgegaan van een aanvraag om een 
voorziening of verstrekking. Uitgangspunt is een beperking op een of meer van de leefdomeinen. 
Samen wordt gezocht naar alternatieve oplossingen in de eigen omgeving of anders met inzet van 
mantelzorgers, vrijwilligers of algemene zorg- of welzijnsdiensten. Indien uiteindelijk blijkt dat een 
voorziening of verstrekking noodzakelijk is, is de consulent tegelijkertijd ook de indicatiesteller. 
Daarmee passen de decentralisaties niet alleen binnen het gedachtegoed van de Sociale Visie, 
maar ook binnen de al ingevoerde vernieuwde aanpak van de uitvoering van de Wmo in Hengelo. 
 
In het kader van de re-integratie komt de eigen verantwoordelijkheid tot uiting bij de wettelijke 
zoektermijn van vier weken voor jongeren tot 27 jaar. Een aanvraag voor inkomenssteun wordt 
pas in behandeling genomen als de jongere in die vier weken voldoende blijk heeft gegeven van 
het zoeken naar betaald werk. Ook wordt van mensen op de hoogste treden van de 
participatieladder verwacht dat zij op eigen kracht (eventueel via het Werkplein) zoeken naar een 
betaalde baan. In de nieuwe kabinetsmaatregelen wordt onvoldoende inspanning bij het vinden 
naar werk strenger gesanctioneerd dan voorheen. Bij de wettelijke schuldhulpverlening via 
BudgetAlert wordt het traject gestopt als men niet naar vermogen meewerkt aan het oplossen van 
de schulden. 
 
De omslag in denken en doen geldt niet alleen voor de gemeente, maar ook voor inwoners, 
professionals (de hulpverleners), management en bestuurders (van zowel instellingen als 
overheid). De verbreding in denken en doen naar aanverwante terreinen is ook voor hen 
essentieel. De verandering kan niet verkokerd plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterke inzet op welzijn, mantelzorgers en vrijwilligers en hierbij benodigde infrastructuur, ter 
ondersteuning. 
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3. Wat zijn onze (nieuwe) taken? 
 
Aan de taken die het Rijk naar gemeenten overdraagt, liggen nieuwe wetgevingen ten 
grondslag. Wat houden deze wetten in en welke feiten en cijfers hebben we op dit moment 
hierover. In dit hoofdstuk nemen we dit per beleidsterrein door.  
 

- Deel A gaat over de Jeugdwet als basis voor jeugd(zorg) 
- Deel B over maatschappelijke ondersteuning en de veranderingen in de Wmo 
- Deel C over werk en inkomen en de Participatiewet. 

 
 
DEEL A Jeugd (zorg) 
 
 
3.1. De Jeugdwet 
 
Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor zowel begeleiden als behandelen en 
beschermen van de jeugd tot 18 jaar4. Naast de huidige taak van het preventieve jeugdbeleid en 
de jeugdgezondheidszorg worden gemeenten verantwoordelijk voor: 
 

 De huidige door de provincie gefinancierde geïndiceerde jeugdhulpverlening (nu 
geïndiceerd via de Bureaus Jeugdzorg). 

 De geestelijke gezondheidszorg voor jeugd. 
 De zorg voor jeugd met een verstandelijke beperking (VB).  
 De Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg op 

civielrechtelijke uitspraak). 
 De Kindertelefoon. De Kindertelefoon is een landelijk concept. Via een motie uit de Tweede 

Kamer en de wet worden gemeenten verplicht de Kindertelefoon in stand te houden. 
 Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dit moet samen met het Steunpunt 

Huiselijk Geweld worden geïntegreerd tot het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling (AMHK).  

 
Aan het wetsvoorstel ligt de visie op de pedagogische civil society ten grondslag waarin ieder kind 
een veilige omgeving om zich heen heeft, waarin de school, de naschoolse opvang, de sportclub en 
de buurt een belangrijke rol spelen. Een positief jeugdbeleid dat uitgaat van mogelijkheden van 
jongeren en waarin ouders, kinderen en jongeren gehoord worden en een stem hebben in de 
ontwikkeling van voorzieningen voor jeugdigen. Ook bij een positief jeugdbeleid blijven 
ondersteuning, hulp en zorg nodig voor jeugdigen en hun ouders. In deze omstandigheden moet 
sprake zijn van snelle en goed toeleiding tot jeugdhulp, die van goede kwaliteit is, die erop gericht 
is dat ouders zoveel mogelijk zelf de regie in handen houden en die zorgvuldig wordt afgestemd als 
sprake is van complexe gezinsproblemen. De opbouw van taken wordt als volgt weergegeven:5 

 
        Figuur 1: Opbouw taken Jeugdwet 

 
Figuur 1 geeft aan dat het voor het grootste gedeelte van de jeugdigen en hun ouders gaat om het 
bevorderen van een positief opgroei- en opvoedklimaat, waar geen jeugdhulp nodig is. Een kleinere 
groep jeugdigen en hun ouders hebben ondersteuning nodig in de vorm van een voorziening. 
Slechts voor een zeer kleine groep jeugdigen en hun ouders is ingrijpen door de overheid 
noodzakelijk. Dit is het geval als ouders er onvoldoende in slagen om hun opvoedings-

                                               
4 Vanuit onderwijs en werk gaan we vaak uit van 23 jaar. 
5 Uit memorie van toelichting Jeugdwet 
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verantwoordelijkheid waar te maken en hun kinderen in de ontwikkeling worden bedreigd, of 
wanneer een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd. Gesloten jeugdhulp, kinderbeschermings-
maatregelen en Jeugdreclassering worden opgelegd door de rechter en uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van en gefinancierd door gemeenten. 
 
Zorgcontinuïteit 
Om te zorgen dat kinderen en jongeren, die op 31 december 2014 zorg krijgen, deze zorg ook in 
2015 blijven ontvangen bij dezelfde aanbieder, moesten gemeenten in regionaal verband een 
Transitiearrangement opstellen. 
In het Transitiearrangement wordt aangegeven op welke manier zorgcontinuïteit wordt 
gegarandeerd voor cliënten, die op 31 december 2014 zorg ontvangen of een indicatie voor zorg 
hebben. De zorgcontinuïteit geldt voor de duur van het zorgtraject met een maximum van 1 jaar. 
Deze periode van een jaar heeft geen betrekking op pleegzorg en justitiële zorg. 
De 14 Twentse gemeenten werkten hierin samen, in nauw overleg met zorgaanbieders en 
financiers. Alle 14 gemeentebesturen hebben het Twents Transitiearrangement vastgesteld en op 
31 oktober 2013 aangeboden aan de Landelijke Transitiecommissie. 
Er is ten behoeve van het Transitiearrangement door instellingen een prognose gedaan voor het 
aantal zorgtrajecten voor cliënten, die op 31 december 2014 in zorg zijn. Voor Hengelo bedraagt 
dit aantal zorgtrajecten ongeveer 2000. 
Op basis van het totaal beschikbare budget is een verdeling gemaakt voor zorg vanuit instellingen, 
voor Pgb-gefinancierde AWBZ-zorg door andere partijen (zoals zorgboerderijen en zzp-ers) en voor 
Zvw-gefinancierde vrijgevestigden. Er is in het Transitiearrangement nog geen doorvertaling 
gemaakt naar individuele aanbieders. Voor de uitwerking in afspraken en contracten met 
individuele aanbieders zijn voor de zomer de inkooptrajecten gestart. In november  2014 moeten 
de inkoopafspraken met aanbieders zijn gemaakt en aanbestedingstrajecten zijn afgerond.  
 
Feiten en cijfers jeugd(zorg) 
Van de 80.957 inwoners van Hengelo zijn er 17.207 jeugdigen tot 18 jaar woonachtig in Hengelo 
(peildatum 1 januari 2013). Daarnaast wonen er nog eens 4.489 jongvolwassenen van 18 tot 23 
jaar in Hengelo. Ondanks dat de Jeugdwet tot 18 jaar gaat, is de groep 18-23 ook een belangrijke 
groep in het jeugdbeleid. In bijlage 4 zijn overzichten te vinden van aantallen jeugdigen per 
leeftijdscategorie en de verdeling over de Hengelose wijken. De bijlage bevat ook cijfers over 
kinderen die gebruik maken van (voor)schoolse voorzieningen. 
 
Voor de jeugdhulp die per 1 januari 2015 onder verantwoording van de gemeente valt, is het op dit 
moment lastig om de unieke aantallen te weten. Er wordt nu in verschillende systemen 
gemonitord. Een koppeling maken tussen de systemen is vanwege privacy moeilijk te realiseren. In 
2012/2013 is in Twente een onderzoek uitgevoerd naar de zorg aan unieke kinderen op basis van 
het woonplaatsbeginsel. Uit dit onderzoek is gebleken dat op peildatum 1 oktober 2011 in Hengelo 
1250 unieke kinderen (tot 23 jaar) een vorm van jeugdhulp krijgen. Samen ontvangen zij 2.106 
zorgtrajecten, want een kind kan meer dan een zorgtraject hebben. In bijlage 4 is te zien in welke 
leeftijdscategorieën de kinderen zich bevinden en welke zorgvormen ze ontvangen. 
 
 
3.2. Passend onderwijs 
 
Aan de drie genoemde decentralisaties wordt een vierde toegevoegd, die van Passend Onderwijs. 
Deze verantwoordelijkheid gaat weliswaar niet naar de gemeente, maar naar de onderwijspartners 
in onze gemeente. Het onderwijs is aan zet bij Passend Onderwijs, waarvan de stelselwijziging 
medio 2014 start. Opgave is meer leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften in het 
regulier onderwijs les te geven. Schoolbesturen werken voor Passend Onderwijs samen in door de 
Rijksoverheid bepaalde samenwerkingsverbanden op bovenlokale schaal. Het samenwerkings-
verband ontwikkelt op hoofdlijnen een ondersteuningsplan dat ze ook afstemt met gemeenten via 
Op Overeenstemming Gericht Overleg, het OOGO Passend Onderwijs. Omgekeerd moet de 
gemeente haar beleid voor jeugd(zorg) ook afstemmen met de samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs in een OOGO jeugdbeleid.  
 
In Passend Onderwijs kent iedere school haar eigen zorgprofiel. De verwachting is dat met name 
meer leerlingen met specifieke gedragsproblematiek en (licht) psychiatrische problemen op de 
reguliere school blijven. Hier is een direct raakvlak met de jeugdzorg en ook het werkelijk 
realiseren van één gezin één plan, omdat er sprake is van ondersteuning uit meerdere velden. 
Het gaat in Hengelo om ongeveer 410 leerlingen die speciaal (basis)onderwijs ontvangen en zo’n 
310 leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen. Daarnaast kent het voortgezet onderwijs 
nog vormen als het LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs) en praktijkonderwijs. 



- 8 - 

 

DEEL B Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
 
 
3.3. De Wmo 2015  
 
De veranderingen in de Wmo  maken deel uit van het grotere geheel van veranderingen in de  
langdurige zorg. De samenleving moet mensen de mogelijkheid  bieden om verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun eigen leven, meer gelijke deelname en meer eigen regie.  
Wie ondersteuning nodig heeft krijgt die zoveel mogelijk dichtbij, in de eigen leefomgeving. Dit 
betekent dat mensen eerst zelf of met hun sociale omgeving een oplossing moeten vinden voor 
hun behoefte aan ondersteuning. In tweede instantie kan men een  beroep doen op de gemeente 
(via de Wmo) en/of op de zorgverzekeraar. Voor mensen die echt niet (meer) in hun 
thuisomgeving kunnen wonen is er zorg beschikbaar via de Wet langdurige zorg (Wlz). 
 
Op 8 juli 2014 heeft de Eerste Kamer de Wmo vastgesteld en is dus definitief besloten dat deze op 
1-1-2015 van kracht wordt. De Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Zorgverzekeringswet en  
Wet langdurige zorg sluiten op elkaar aan. De verdeling tussen de wetgevingen is als volgt: 
 

 De Wlz biedt een verzekerd recht voor kinderen en volwassenen, die aangewezen zijn op 
permanent toezicht of 7 x 24 uur zorg. 

 De Zvw biedt o.a. thuisverpleging in het verplichte basispakket, versterking van de 
wijkverpleging. 

 De Jeugdwet maakt gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

 De  Nieuwe Wmo richt zich op ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie. 
 
Op grond van de Wmo 2015: 
 

 Worden gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en 
participatie van mensen met een beperking, chronische of psychosociale problemen. De 
ondersteuning is er op gericht dat mensen zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen 
blijven. 

 Verzorgen gemeenten het beschermd wonen en opvang voor mensen met psychische of 
psychosociale problemen en opvang van mensen die als gevolg van huiselijk geweld niet in 
de thuissituatie kunnen blijven. 

 Bieden gemeenten ondersteuning door middel van algemene voorzieningen en 
maatwerkvoorzieningen.   

 
Extramuralisering en scheiden van wonen en zorg 
Direct verband met de komst van de Wmo 2015 is  het scheiden van wonen en zorg en 
extramuralisering. De ZZP’s ofwel zorgzwaartepakketten (een AWBZ-normering voor de 
zorg/ondersteuning, die iemand nodig heeft die niet zelfstandig kan wonen) worden afgebouwd. Dit 
betreft zowel verpleging en verzorging (vaak ouderen) als de sector verstandelijk en lichamelijk 
gehandicapten als de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2013 komen mensen met een lichte 
zorgvraag al niet meer in aanmerking voor een verblijf in een zorginstelling. De komende jaren 
zullen ook mensen met een zwaardere zorgvraag thuis moeten blijven wonen. Voor een deel van 
de diensten en ondersteuning die men via een ZZP uit de AWBZ ontving zal vanaf 2015 een beroep 
op de Wmo worden gedaan.  
 
Overgangsrechten/ zorgcontinuïteit 
De cliënt heeft recht op behoud van de uit de indicatie voortvloeiende rechten en plichten tot 
uiterlijk 31 december 2015, onder de condities die daarvoor onder de AWBZ van toepassing waren, 
ook voor wat betreft de eigen bijdragen. Dit geldt ook voor personen die er voor gekozen hebben 
een persoonsgebonden budget in te kopen. Het trekkingsrecht (betalingen gaan via de SVB) gaat 
wel al direct in. De gemeente kan eerder een nieuw ondersteuningsarrangement aanbieden, maar 
de cliënt kan gebruik maken van bezwaar en beroep tegen dit nieuwe aanbod. Als die mogelijkheid 
voorbij is dan geldt het nieuwe voorstel van de gemeente. De cliënt kan dus niet een voorstel 
weigeren en de overgangsperiode 'uitzitten'. Beschermd wonen kent een overgangsrecht van 5 
jaar. Voor de Fokus-woningen wordt een apart subsidieartikel in de Wet langdurige zorg 
opgenomen. 
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Feiten en cijfers AWBZ en Wmo  
De doelgroep van de Wmo is heel breed. Het gaat in principe om alle van de 80.957 inwoners van 
Hengelo die enige vorm van ondersteuning nodig hebben om te kunnen participeren en zelfred-
zaam te zijn. In bijlage 5 is een overzicht in leeftijd te vinden met een prognose voor 2023.  
Nu al komen verschillende groepen mensen met een beperking (aangeboren, niet aangeboren, 
fysiek, psychisch etc.) voor individuele voorzieningen naar de gemeente (bijlage 5). Nieuw is de 
groep mensen die nu een vorm van AWBZ begeleiding heeft. In Hengelo hebben 1488 mensen een 
vorm van begeleiding (groepsbegeleiding en individuele begeleiding) in het kader van de AWBZ 
(peildatum 1 januari 2012), waarvan 53% Zorg in Natura ontvangt en 47% van een persoons-
gebonden budget (Pgb) ontvangt. In de bijlage is dit vertaald naar de grondslag voor indicatie en is 
een overzicht te vinden van een onderverdeling in cliëntgroepen en hun zorgomvang. 
 
Naar schatting 475 Hengelose inwoners hebben een lage ZZP indicatie (1 t/m 4). Nieuwe instroom 
vindt niet plaats. We beschikken nog niet over gegevens op cliëntniveau. 
 
 
DEEL C Werk en inkomen 
 
 
3.4. De Participatiewet 
 
Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet voegt de 
Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk 
en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen. De Participatiewet moet mensen die 
nu nog aan de kant staan, meer kansen geven om mee te doen en waar mogelijk door betaald 
werk zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Tegelijk met het inwerking treden van de 
Participatiewet worden er wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) ingevoerd als bijdrage in 
de Rijksbezuinigingen. Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op het 
maatregelenregime bij het niet nakomen van verplichtingen. Bovendien wordt van iedereen die een 
uitkering ontvangt, verwacht dat er een zogenaamde tegenprestatie naar vermogen wordt 
geleverd. 
 
Doelen 
Het kabinet streeft een inclusieve arbeidsmarkt na. Dat is een arbeidsmarkt waarin ook plaats is 
voor mensen met een arbeidsbeperking. De doelstelling van de Participatiewet is om mensen met 
arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. Daar waar dat (nog) niet 
mogelijk is ondersteuning bij re-integratie of maatschappelijke participatie.  
De subdoelstellingen zijn: 
 

1. De gemeente stimuleert inwoners waar nodig om zelfstandig in het eigen inkomen te 
voorzien. Het betreft toeleiding naar werk en het vergroten van kansen op de 
arbeidsmarkt. 

2. De gemeente ondersteunt inwoners die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. 
3. Er is extra aandacht voor de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking. 
4. De gemeente stimuleert voor haar inwoners maatschappelijke participatie 

 
Doelgroep 
De doelgroep van de Participatiewet bestaat uit mensen die zijn aangewezen op, al dan niet 
tijdelijke, ondersteuning om in hun bestaan te voorzien en/of om aan het werk te komen. Dat zijn: 
 

1. Mensen die nu bijstand op grond van de Wwb krijgen. 
2. Mensen die niet meer kunnen instromen in Wajong en Wsw (mits ze aan voorwaarden van 

de Participatiewet voldoen). De toegang tot Wsw wordt afgesloten; die tot de Wajong 
beperkt. 

3. Mensen uit de oude Wajong (voor 2010) en nieuwe Wajong (vanaf 2010), van wie is 
vastgesteld dat zij over duurzaam arbeidsvermogen beschikken en door het UWV 
(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) bemiddeld moeten worden naar een 
arbeidsplaats. 

4. Mensen met een uitkering op grond van de IOAW6 , IOAZ7 of Anw8. 
5. Niet uitkeringsgerechtigden die ondersteuning nodig hebben. 

 
                                               
6 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 
7 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
8 Algemene nabestaandenwet  



- 10 - 

 

Figuur 2 geeft weer wat hiervoor nodig is; wat wordt van gemeenten, werkgevers en de doelgroep 
verwacht om de gewenste resultaten te bereiken. In essentie zijn dit de tussendoelen die de 
Participatiewet nastreeft. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Verbondenheid sociale partners aanpak Participatie(wet) 
 
 
Feiten en cijfers  
De Participatiewet richt zich in elk geval voor wat betreft gemeenten op de mensen met een 
uitkering krachtens de Wwb, IOAW en IOAZ (in Hengelo 2271 per 1 augustus 2014), de Wsw-
medewerkers (545 personen per 1-1-2015) en dan vooral de wachtlijst (118 personen per 1 juli 
2014). De mensen met een Wajongrecht tot 1-1-2015 (plm. 1560 personen per 1-1-2014) blijven 
onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen. Zij kunnen wel (bij voorrang) aanspraak maken op 
de door werkgevers en overheid beschikbaar te stellen garantiebanen, mits bij de herbeoordeling 
gebleken is dat zij over arbeidsvermogen beschikken. 
Daarnaast moeten wij als gemeente Hengelo rekening houden met een geschatte toestroom van 
cliënten die voorheen in de Wajong of Wsw zouden stromen. Dit aantal bedraagt naar schatting per 
jaar 80-100 personen. In bijlage 6 vindt u een nadere toelichting. 
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4. Wat is ons beleid? 
  
Wij willen de decentralisaties in samenhang voorbereiden… Het bouwen van het nieuwe stelsel van 
maatschappelijke ondersteuning gaat daarmee verder enkel de invoering en implementatie van de 
nieuwe wettelijke taken. Het is van invloed op ons hele sociale beleid. 
Wij kiezen er dan ook voor geen apart beleid te maken voor de nieuwe taken, maar ons huidige 
beleid te herzien. En daarin moeten keuzes worden gemaakt: wat doen we wel en wat doen we 
niet (meer) of wat doen we anders. 
 
In dit hoofdstuk geven we per domein een uiteenzetting over de nieuwe wetten en wat dit betekent 
voor ons beleid. Ons beleid dat in principe belangrijk is voor alle inwoners van Hengelo. Veel 
inwoners kunnen zich  prima zelf redden. Voor diegenen die dat niet kunnen heeft het Rijk 
wetgeving gemaakt, waarin zij de gemeente verantwoordelijk maakt voor (gedeelde) zorg voor de 
inwoner. 
 

- Deel A gaat over ons jeugdbeleid inclusief jeugdzorg 
- Deel B over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en ons beleid daarop 
- Deel C over werk en inkomen met een onderscheid in mensen die aan het werk kunnen en 

mensen voor wie dit (nog) niet mogelijk is. 
 
 
Beleid DEEL A Jeugd(zorg)  
 
 
4.1. Van jeugdprogramma Zelf doen! naar beleidsplan jeugd 
 
De gemeente Hengelo voert al jaren een actief jeugdbeleid. Met het Jeugdprogramma Zelf doen! 
(2011-2014) is een stevige basis gelegd voor de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Hier 
willen we in 2015 een vervolg aan geven. Het motto van ons jeugdprogramma blijft in ons nieuwe 
beleidsplan onverminderd van kracht: Positief opgroeien en opvoeden in Hengelo.  
Wij zetten vanaf 2015 in op de volgende programmalijnen voor het jeugdbeleid: 
 

 
 

Figuur 3: Programmalijnen jeugdbeleid 
 
 
In de nu volgende paragrafen wordt beschreven wat de focus is in de beide pijlers. De 
programmalijnen worden jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. 
 
  

OPGROEIEN & ONTWIKKELEN

Leren en ontdekken (opvang en onderwijs)

Spelen en samen zijn (vrije tijd en buurt)

Opbrengstgericht en 
handelingsgericht werken

Werken aan een kwalificatie

Een stimulerende omgeving

Brede talentontwikkeling

OPVOEDEN & ZORG

Een fijn en veilig thuis (gezin en opvoeding)

Goed in je vel (gezondheid en zorg)

Informatie, advies & preventie

(Jeugd)gezondheidszorg

Jeugdhulp

Gedwongen kader
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4.1.1 Opgroeien & Ontwikkelen 
 
De pijler Opgroeien & Ontwikkelen gaat er vanuit dat jeugdigen moeten kunnen leren en spelen in 
een prettige en veilige omgeving. De basisvoorzieningen in onze stad moeten een positief opvoed- 
en opgroeiklimaat bevorderen. De focus zal de komende jaren blijven op goede taal-
/rekenvaardigheden voor alle jeugdigen. Daarnaast komt er meer aandacht voor een 
handelingsgerichte werkwijze in en om de school. Hierbij wordt het accent gelegd op wat jongeren 
wel kunnen in plaats van  waar ze moeite mee hebben. Dit sluit naadloos aan op de ontwikkeling 
van Passend Onderwijs.  
 
We blijven de stimulans op brede talentontwikkeling ondersteunen, zodat ook andere dan schoolse 
vaardigheden worden ontwikkeld. Verder werken we aan partnerschap met ouders. Voor de 
leeftijdsgroep 0-12 jaar vinden we dat de basis met name voor de voorschoolse periode beter op 
orde moet zijn voor alle kinderen. Hier werken we aan in de integrale kindcentra, de IKC’s. 
In de overgang van onderwijs naar arbeid zijn we bezorgd om de groep jongeren, die zonder 
startkwalificatie de opleiding verlaat. Door de hogere taal- en rekenniveaus die voorwaarde zijn 
voor een diploma en door minder plaatsen voor specifieke onderwijszorg of arbeidstoeleiding, 
verwachten we een grotere groep kwetsbare jongeren zonder diploma. Op deze groep jongeren 
gaan we samen met partners extra inzet plegen. 
 
 
4.1.2 Opvoeden & Zorg  
 
De pijler Opvoeden & Zorg is er wanneer jeugdigen en hun ouders ondersteuning of hulp nodig 
hebben. Deze moeten tijdig en op maat geboden worden. 
 
Preventief jeugdbeleid 
Vanuit het preventief jeugdbeleid blijven we inzetten op de informatie- en adviesfunctie van LOES 
en Ondertussen074.nl en op lichte vormen van opvoedondersteuning. LOES wordt meer wijkgericht 
ingezet, onder andere via de Integrale Kind Centra, IKC’s.  
Vanwege de stelselwijziging wordt het basistakenpakket van de JGZ gemoderniseerd. Nieuw zijn 
hierin onder andere de beleidsadvisering en ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen. De JGZ start 
medio 2014 ook in Hengelo met een nieuw contactmoment voor adolescenten. In afstemming met 
het onderwijs wordt dit op maat ingericht. 
De rol van de jeugdarts, huisarts en medisch specialist wordt groter als verwijzers naar alle vormen 
van jeugdzorg. Dit was eerder alleen verwijzing naar de jeugd-GGZ. Samen met de huisartsen, 
jeugdartsen en medisch specialisten werkt de gemeente er aan dat kinderen sneller de juiste 
ondersteuning krijgen, niet meer onnodig verwezen worden en medicalisering wordt tegengegaan. 
Vanuit het gezondheidsbeleid leggen we voor de jeugd het accent op bevordering van het bewegen 
en het beter benutten van mogelijkheden van de fysieke omgeving voor gezondheid bevorderend 
gedrag. 
 
Jeugdhulp 
De gemeente krijgt met ingang van januari 2015 de verantwoordelijkheid  voor de volgende 
vormen van jeugdhulp: ambulante hulpverlening, residentiële hulpverlening en de pleegzorg. Een 
strikt onderscheid tussen hulp in het vrijwillig en gedwongen kader is moeilijk te maken. Alle 
vormen van jeugdhulp kunnen ook geboden worden aan jeugdigen en gezinnen wanneer een 
maatregel in het gedwongen kader is opgelegd. De jeugdhulp valt onder de individuele 
maatwerkvoorziening. Dit betekent dat voor deze vormen van jeugdhulp een beschikking nodig is. 
 
Ambulante jeugdhulp wordt met enige regelmaat op afgesproken tijden geboden. Er is een grote 
diversiteit in zorgvormen, aangeboden  door instellingen en vrijgevestigden. In 2015 wordt 
onderzocht welke vormen van ambulante jeugdhulp vrij toegankelijk kunnen worden en wordt 
gewerkt aan de verdere vergroting van de effectiviteit, kwaliteit en efficiëncy van de ambulante 
jeugdhulp. In 2015 richten we ons met name op het bieden van zorgcontinuïteit en geven we een 
vervolg aan de ingezette vernieuwingen, zoals de GRIP-aanpak en Eigen Kracht. In de Jeugdwet is 
opgenomen dat als eerste de mogelijkheid wordt onderzocht om een familiegroepsplan op te 
stellen. Hengelo investeert al een aantal jaren samen met jeugdhulppartners in de uitvoering van 
Eigen Kracht Conferenties (EKC’s), een instrument om zo’n familiegroepsplan tot stand te brengen.  
 
Bij de residentiële jeugdhulp verblijven jongeren van 0-18 jaar, (tijdelijk) dag en nacht buiten hun 
eigen omgeving. Voor verschillende doelgroepen en in verschillende vormen (gesloten, besloten en 
open; voltijd of deeltijd; gezinshuizen) wordt residentiele jeugdhulp geboden.  
De pleegzorg plaatst jongeren die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen bij pleeggezinnen. 
Dit kunnen netwerkpleeggezinnen zijn, uit het netwerk van familie of bekenden van een kind, maar 
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ook andere pleeggezinnen. De pleegzorg kan vrijwillig ingezet worden maar ook op last van de 
kinderrechter. 
Met de nieuwe Jeugdwet is een amendement aangenomen, dat bepaalt dat kinderen die niet meer 
bij hun ouders kunnen wonen, indien redelijkerwijs mogelijk, bij een pleegouder of in een 
gezinshuis moeten worden geplaatst. De verantwoordelijkheid voor deze ‘inhuisplaatsing’ wordt bij 
het college van Burgemeester en Wethouders gelegd. Belangrijk is dat we het aantal duurzame 
gezinsvormen en pleeggezinnen uit gaan breiden. 
 
In het gedwongen kader wordt jeugdhulp opgelegd door de kinderrechter voor jongeren van 0-18 
jaar. Dit betreft de Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en JeugdzorgPlus. De Jeugdbescherming 
kan bij ernstige opvoedingsproblemen of onveilige opgroeisituaties ingezet worden. Dit kan zich 
vertalen in een ‘Onder Toezicht Stelling’, een ontheffing uit het ouderlijk gezag of een 
uithuisplaatsing waarbij ouders uit hun gezag ontzet worden. De Jeugdreclassering kan bij 
strafbaar gedrag van jongeren vanaf 12 jaar ingezet worden om de voorkomen dat jongeren 
opnieuw de fout in gaan. Nieuw hierin is het adolescentenstrafrecht dat in 2014 gestart is. 
Jeugdzorgplus is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongeren die de kinderrechter opgelegd 
heeft. Het gaat om jongeren met ernstige, hardnekkige gedragsproblemen die zich aan een 
noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken. Jeugdzorgplus wordt door landelijk werkende 
instellingen aangeboden. Voor het gedwongen kader gaat het Rijk instellingen certificeren die aan 
een landelijk normenkader voldoen. We zetten in op het terugbrengen van het aantal maatregelen 
in het gedwongen kader. 
 
De volgende jaren zullen voor de jeugdhulp in het teken blijven staan van de transformatie, 
waarbij we een verschuiving naar meer preventie en maatwerk voor ogen hebben. Verder zetten 
we in op een integrale aanpak door zorgverleners en onze centrale toegang (principe één gezin één 
plan). Ook willen we ouders meer regie geven over het eigen ondersteuningsplan (partnerschap 
tussen ouders, zorgverleners en gemeente). 
 
 

 
 
 
Beleid DEEL B Wet maatschappelijke ondersteuning  
 
 
4.2. Wmo als kapstok  
 
Met ons Wmo-beleid en het beleidsprogramma Thuis in de Buurt hebben wij de afgelopen jaren  
ingezet op de participatie en het vergroten van de zelfredzaamheid van volwassen inwoners. Dit is 
een goede aanzet voor onze opdracht in het kader van de Wmo 2015. De nieuwe wet vormt 
namelijk de basis voor de brede maatschappelijke opdracht aan gemeenten om zorg te dragen 
voor de participatie en zelfredzaamheid van alle inwoners van 0-100 jaar en is feitelijk nog breder 
dan Thuis in de Buurt. Wij kiezen er voor om het beleidsprogramma Thuis in de buurt onder te 
brengen in het nieuwe beleidsplan Wmo. 
 

Beslispunten 
1. We voeren het jeugdprogramma uit door middel van jaarlijkse uitvoeringsplannen. 
2. Voor de pijler Opgroeien & Ontwikkelen richten we ons specifiek op: 

 Handelingsgericht werken 
 Brede talentontwikkeling voor alle jongeren 
 Ontwikkeling van Integrale Kind Centra 0-12 jaar 
 Partnerschap met ouders 
 Kwetsbare jongeren die moeite hebben de stap te maken naar vervolgopleiding 

  en arbeid. 
3. Voor de pijler Opvoeden & Zorg richten we ons specifiek op: 

 Intensiveren van preventie en meer maatwerk bieden  
 Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg 
 Zorgcontinuïteit bieden in 2015 
 Bevorderen integrale aanpak (één gezin één plan) 
 Ouders meer regie geven op het eigen ondersteuningsplan 
 Uitbreiding van het aantal duurzame gezinsvormen. 

4. Terugdringen van het aantal maatregelen in het gedwongen kader. 
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Wij zetten vanaf 2015 in op de volgende programmalijnen voor het Wmo-beleid: 
 

 
 

Figuur 4: Programmalijnen Wmo 
 
 
In de nu volgende paragrafen wordt beschreven wat de focus is in de beide pijlers. De 
programmalijnen worden jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. 
 
 
4.2.1 Thuis in de Buurt 
 
Thuis in de Buurt verbindt de beleidsterreinen ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, 
toegankelijkheidsbeleid en het lokale gezondheidsbeleid met welzijn, wonen en zorg en beschrijft 
de ontwikkeling van woonservicegebieden. De voorzieningen (individueel en collectief) en 
ondersteuning in het kader van de Wmo sluiten daarop aan. Door het ontwikkelen van vitale wijken 
en woonservicegebieden wordt welzijn, wonen en zorg aan elkaar verbonden. De bestaande 
programmalijnen van Thuis in de Buurt vormen mede de basis voor het nieuwe Wmo-beleid.  
 
De pijler Thuis in de Buurt richt zich vooral op de algemene en preventieve voorzieningen, die  
nodig zijn voor mensen om prettig en met behoud van hun zelfredzaamheid in hun eigen omgeving 
te kunnen wonen en participeren. Zonder ondersteuning, of met ondersteuning van de sociale 
omgeving en algemene voorzieningen of in combinatie met  individuele maatwerkvoorzieningen. 
Voorwaarden zijn een goede toegang tot en gebruik kunnen maken van: informatie en advies, 
wijkwelzijnsvoorzieningen, veilig en geschikt wonen en (gezondheids)zorg.  
De focus van het beleid richt dus op faciliteren welzijnsvoorzieningen, het stimuleren van innovatie 
op wonen, welzijn en zorg en het realiseren van een geïntegreerd aanbod. 
 
De transformatie kan als resultaat hebben dat er nog verschuivingen optreden tussen de inzet 
vanuit Thuis in de Buurt en de inzet op maatwerk. 
 
 
4.2.2. Maatwerk Zorg 
 
Maatwerk Zorg omvat de programmalijnen Maatschappelijke Opvang, Maatwerkvoorzieningen, 
Huiselijk geweld en Beschermd Wonen GGZ. Deze programmalijnen hebben enerzijds sterke 
raakvlakken met de pijler Thuis in de Buurt, maar laten zich vanwege de specifieke kenmerken van 
de doelgroep en vormen van ondersteuning of financiering daar niet goed onderbrengen. 
 
De maatschappelijke opvang omvat de taken van de gemeente op het terrein van dak-en 
thuislozenzorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid. Er is sprake van een 
gedeelde verantwoordelijkheid met de centrumgemeente maatschappelijke opvang Enschede. De 
focus ligt op innovatie en samenwerking. Het streven is om ook  mensen met gecombineerde 
problematiek op het gebied van psychiatrie, verslaving en/of verstandelijke beperking deel te laten 

THUIS IN DE BUURT

Informatie en advies

Welzijn

Wonen op maat

(Gezondheids)zorg

MAATWERK ZORG

Maatschappelijke opvang

Maatwerkvoorzieningen

Huiselijk  geweld

Beschermd  Wonen GGZ
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nemen aan de samenleving en zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. Daarnaast blijft het 
noodzakelijk een aanbod te handhaven voor mensen die nergens anders terecht kunnen. 
 
De maatwerkvoorzieningen richten zich enerzijds op het ondersteunen van mensen, zodat ze 
zelfstandig kunnen wonen en participeren en anderzijds op mensen die zich niet kunnen handhaven 
in de samenleving en een vorm van beschermd wonen of opvang behoeven. Nieuw is dat daar niet 
meer een limitatieve lijst van is te geven (zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, kortdurend 
verblijf, vervoer, woningaanpassing), maar juist steeds naar maatwerk gezocht moet worden. 
Waarbij steeds de relatie wordt gelegd met wat de inwoner zelf kan, met behulp van de eigen 
omgeving of algemene voorzieningen, en wat het doel is dat bereikt moet worden (bijvoorbeeld 
zelf boodschappen kunnen doen, zelfstandig kunnen opstaan). Vanwege de bezuiniging door het 
Rijk op het budget van de huishoudelijk hulp zijn bovendien ook veranderingen in de inzet en 
invulling daarvan noodzakelijk. Zie volgende paragraaf. 
 
Huiselijk geweld omvat het inrichten van een laagdrempelig advies- en meldpunt en ook de 
daadwerkelijke opvang en hulpverlening die moet worden ingezet. De focus ligt op het 
ondersteunen en versterken van betrokkenen bij huiselijk geweld en het organiseren van een 
sluitend netwerk. 
 
De bekostiging van Beschermd Wonen GGZ loopt in ieder geval tot 2018 nog via de 
centrumgemeenten (Enschede en Almelo). Voor de doelgroep die het betreft is het belangrijk dat 
er een integraal aanbod van wonen, welzijn, zorg, inkomen, participatie en begeleiding is. Dit 
vraagt dus om afstemming met de hiervoor beschreven programmalijnen. Landelijk, regionaal en 
lokaal zijn er nog veel vragen en onduidelijkheden die gevolgd worden door een regionale 
werkgroep.   
 
Huishoudelijke hulp  
Het budget voor huishoudelijke hulp wordt vanaf 2015 met 40% gekort. Om de huishoudelijk hulp 
ook na 2014 mogelijk te maken zal het op een vernieuwde wijze georganiseerd moeten worden. Er 
moeten inhoudelijke keuzes worden gemaakt. Om tijdig een beeld te krijgen van de omvang en 
inhoud van de vraag in het licht van de nieuwe lijn is er in de zomer al gestart met  
herbeoordelingsgesprekken.   
 
De keuzes om meer dan nu te sturen op (de kosten van) hulp bij het huishouden zijn:  
 

a. Huishoudelijke hulp niet inzetten als een individuele maatwerkvoorziening, maar als een 
algemene vrij toegankelijke voorziening. Dit is in de regel goedkoper en minder 
bureaucratisch. Hoewel de meeste mensen er geen gebruik van zullen maken als het niet 
nodig is, is het niet goed mogelijk om daar op te sturen. Algemeen betekent overigens niet 
dat het gratis moet zijn. Men draagt de kosten zelf. Oplossingen voor mensen met een laag 
inkomen kunnen zijn: een beroep doen op dienstencheques of bijzondere bijstand. 

b. De invulling van de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening beperken en onderdelen 
zoals bijvoorbeeld maaltijdvoorziening, was- en strijkservice, honden-uitlaatdienst, etc. als 
een algemene voorziening/service te gaan aanbieden. 

c. Indicatiestelling aanpassen. Indiceren is maatwerk en iets dat zorgvuldig moet gebeuren. 
Toch is er in de indicatiestelling voor hulp in het huishouden op verschillende manieren 
efficiencywinst te boeken. Bijvoorbeeld door geen standaardindicatie vanaf een bepaalde 
leeftijd meer af te geven. 

d. Verandering in de eigen bijdrage. Voor de maatwerkvoorziening geldt een landelijke 
inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling. Het kan voorkomen dat de eigen bijdrage 
voor inwoners hoger ligt dan wanneer zij zelf hulp bij het huishouden organiseren. Mensen 
hierover goed informeren is daarom van belang, waardoor zij op voorhand wellicht afzien 
van het verzoek om een maatwerkvoorziening. 

e. In gesprek gaan met de klant(voorlichting en communicatie). Effectievere opties zijn het 
geven van voorlichting/in gesprek gaan over het anders inrichten van het huis, tips en 
trucs om zelf het huishouden te (blijven) doen, het inschakelen van het bestaande netwerk 
of vrijwilligers initiatieven (deels gebeurt dat nu ook al wel). 

f. Anders inkopen/aanbesteden. Met betrekking tot de inkoop en aanbesteding van hulp bij 
het huishouden valt te denken aan het maken van resultaatgerichte afspraken met 
organisaties. Dat betekent dat ingekocht wordt op het resultaat: een schoon en leefbaar 
huis. De definitie van een schoon/leefbaar huis richt zich dan bijvoorbeeld op de ruimten 
keuken, badkamer, woonkamer en één slaapkamer.  

 
Op 27 mei 2014 is de toekomst van de wijze van inzet van huishoudelijke hulp onderwerp geweest 
op de politieke markt. De hiervoor beschreven opties zijn toegelicht. Besproken is dat er een 
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combinatie van mogelijkheden het meest voor de hand ligt. Vanwege de noodzaak om tijdig in te 
kunnen spelen op de bezuiniging is vooruitlopend op de besluitvorming over dit beleidsplan, al 
ingezet op een combinatie van de beschreven mogelijkheden: 
 

 Uit gaan van een beperkter takenpakket dan tot nu toe. De inzet beperkt zich tot de 
keuken, één slaapkamer, de woonkamer en de badkamer. Voor zaken als wassen/strijken, 
maaltijden, verzorging van huisdieren etc. moet de klant in eerste instantie andere 
oplossingen zoeken. 

 Inkopen op basis van resultaatafspraken voor een schoon en leefbaar huis.  
 Met alle mensen die nu hulp bij het huishouden hebben een gesprek aan gaan. Waar kan 

het minder of anders, wat kan men zelf doen/organiseren, wat moet maatwerk blijven en 
van welke algemene voorzieningen kan men gebruik maken. Ook wordt dan vast zichtbaar 
van welke voorzieningen men nu vanuit AWBZ-begeleiding (of jeugdzorg) gebruik maakt. 

 Een pilot aangaan met de aanbieders om ervaring op te doen met betrekking tot 
combinaties tussen huishoudelijke hulp 2 en de vormen van begeleiding. 

 Zorgdragen voor voorlichting over en goede communicatie met bestaande en nieuwe 
klanten.  

 
Nieuwe beleidskeuzes voor de huishoudelijke hulp betekenen ook een nieuwe aanbesteding voor 
deze vorm van ondersteuning. 
 
Voor 2015 en 2016 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor een huishoudelijke hulp 
toelage, om de vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren, teneinde zoveel mogelijk 
werkgelegenheid te behouden. Wij zullen deze middelen aanvragen en onderzoeken of het via 
dienstencheques (vouchers/ bonnen) ingezet kan worden. 
 

 
 

Beleid DEEL C Werk en inkomen 
 
 
4.3.  De Participatiewet en re-integratie: huidig beleid 
 
Met de samenvoeging van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) in één 
Participatiewet, moeten wij ook ons beleid aanpassen. 
 
Het huidig beleid met betrekking tot re-integratie van gemeentelijke doelgroepen (WWB, IOAW, 
IOAZ)  ligt vast in onder meer de nota Sterker aan het Werk (2012) en de diverse verordeningen, 
waaronder de re-integratieverordeningen. 
 

Beslispunten 
5. We voeren het programma Wmo uit door middel van jaarlijkse uitvoeringsplannen. 
6. Voor de pijler Thuis in de Buurt richten we ons specifiek op: 

 Verschuiving van inzet van maatwerkvoorzieningen naar algemene   
  voorzieningen. 

 Realiseren van een integraal aanbod van algemene voorzieningen. 
 Stimuleren van innovatie voor wonen, welzijn en zorg. 

7. Voor de pijler Maatwerk Zorg richten we ons specifiek op: 
 Innovatie bij gecombineerde problematiek deelname aan de samenleving  

  bevorderen. 
 Individuele voorzieningen op maat bieden, meer gebruik van eigen   

  mogelijkheden. 
 Ondersteuning van betrokkenen bij huiselijk geweld en het organiseren van een 

  sluitend netwerk voor huiselijk geweld.  
 Beschermd wonen voor mensen met psychische of psychosociale problematiek. 

8. Voor huishoudelijke hulp inzetten op een beperkter takenpakket, inkopen op basis van 
resultaatafspraken, naar aanleiding van gesprek met mensen kijken waar het anders of 
minder kan, kijken naar combinatie tussen HH2 en begeleiding en zorgdragen voor 
voorlichting en communicatie. 
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In de nota Sterker aan het Werk is een onderscheid gemaakt naar inzet in instrumenten voor de 
verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen worden onderscheiden naar hun mogelijkheden en 
positie op de participatieladder: 
 

 Informatie, advies, vacaturematching op het Werkplein (en de bijbehorende 
werkgeversbenadering) worden hoofdzakelijk ingezet voor de mensen die zich bevinden op 
trede 5 en 6 van de participatieladder. 

 Re-integratietrajecten, scholing en leer-werkplekken worden hoofdzakelijk ingezet voor 
mensen die zich bevinden op de treden 3 en 4 van de participatieladder en de mogelijkheid 
hebben om te stijgen naar de treden 5 en 6. 

 Maatschappelijke participatie wordt ingezet voor mensen die zich bevinden op de onderste 
treden van de participatieladder en die binnen afzienbare tijd ook geen uitzicht hebben op 
loonvormende arbeid. 

 
Het huidige beleid ten aanzien van de Wsw ligt vast in diverse begrotingen en jaarstukken van de 
Gemeenschappelijke Regeling SWB en ook in de aan de raad ter kennis gebrachte strategische 
visie. Met de invoering van de Participatiewet zal de instroom in de Wsw stoppen en de wachtlijst 
verdwijnen. Dat betekent een zogenaamde sterfhuisconstructie voor de Wsw. Wel kunnen de SW-
bedrijven een prima rol vervullen bij het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden en het trainen en 
begeleiden van mensen die onder de Participatiewet vallen. Zowel de mensen die regulier aan het 
werk gaan bij werkgevers als bij de nieuwe voorziening beschut werken. 
 
Het huidige beleid ten aanzien van de Wajong is belegd bij UWV. De afdeling Medische Advisering  
is verantwoordelijk voor de (her) beoordelingen en het UWV Werkbedrijf voor de inzet van 
voorzieningen bij re-integratie op de arbeidsmarkt. De laatste taak zou in een eerdere versie van 
de Participatiewet voor wat betreft de ‘nieuwe doelgroep’ overgaan naar de gemeenten. Met de 
nadere afspraken van 3 februari 2014 tussen kabinet, sociale partners en een deel van de oppositie 
is deze overgang ongedaan gemaakt. De doelgroep bestaande Wajongers met arbeidsvermogen 
blijft onder de verantwoordelijkheid van UWV vallen.   
 
Het huidige beleid ten aanzien van de WWB wordt voor een groot gedeelte bepaald door landelijke 
wet- en regelgeving. Per 1-1-2015 worden wettelijke maatregelen van kracht die een meer 
verplichtend karakter hebben, waaronder de verplichte tegenprestatie en de uniformering van de 
arbeidsverplichtingen. 

 
In het jaar 2014 wordt in het kader van de Bestuursopdracht Maatschappelijke Participatie verder 
gewerkt aan het bieden van maatschappelijk zinvolle onbeloonde activiteiten aan mensen met een 
WWB-uitkering en een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (trede 1 en 2 op de 
participatieladder). Deze aanpak wordt gecontinueerd en ondergebracht in de verplichte 
verordening tegenprestatie. 
 
Wij continueren het hier bovenstaande beleid waar mogelijk en zullen de verplichte wijzigingen en  
nieuw beleid volgend uit de Participatiewet in december 2014 uitwerken in de genoemde 
verordeningen..  
 
Verplichtingen Participatiewet 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het tot stand komen van een regionaal werkbedrijf in het 
verband van de  arbeidsmarktregio. Dit regionaal werkbedrijf krijgt de opdracht om één methode 
van loonwaardebepaling vast te stellen, een gemeenschappelijke werkgeversbenadering te 
ontwerpen en beschut werk te organiseren. 
De gemeenten moeten de volgende onderwerpen regelen in een beleidsplan of in verordeningen:  
Evenwichtige verdeling van middelen over de doelgroepen, beschut werk, loonkostensubsidie, 
persoonlijke begeleiding, ondersteuning bij leer-werktrajecten, no-riskpolis, tegenprestatie, 
uniformering van de arbeidsverplichtingen, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag. 
De arbeidsmarktregio krijgt als opdracht een regionaal Werkbedrijf op te richten en één methode 
voor de meting van loonwaarde vast te stellen. 
 
 
4.3.1. Samenwerking in de regio  
 
De arbeidsmarktontwikkelingen zijn nog steeds niet erg gunstig. Het werkloosheidspercentage is 
erg hoog en daalt volgens de prognoses in de komende maanden slechts een fractie. De 
arbeidsmarkt beperkt zich niet tot een individuele gemeente. Regionaal werken we samen binnen 
de arbeidsmarktregio Twente.  De 14 Twentse gemeenten, UWV, SW-bedrijven en ROC van Twente 
en Hogeschool Saxion hebben afspraken gemaakt over de bestuurlijke aansturing. Binnen het 
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portefeuillehoudersoverleg Sociale zaken/Economische Zaken worden besluiten genomen. Het 
Platform Onderwijs Werk en Inkomen (POWI) is een overlegplatform van de drie O’s (Overheid, 
Ondernemers, Onderwijs) op het gebied van de Twentse arbeidsmarkt. Basis is het vastgestelde 
Twents Arbeidsmarktperspectief 2020 en de Human Capital Agenda. Daarin wordt een sectorale 
benadering voorgestaan.  
  
Visie op de arbeidsmarkt  
De gemeenten leveren, ondanks moeilijke economische omstandigheden en teruglopende 
rijksmiddelen, een maximale inspanning om samen met ondernemers en andere werkgevers, 
regionale partners en maatschappelijke organisaties het functioneren van de arbeidsmarkt te 
verbeteren. De komende jaren hebben wij daarom veel aandacht voor de versterking van de lokale 
economie en spannen we ons in om bedrijven binnen de gemeenten te behouden en om bedrijven 
actief aan te trekken. Zo wordt de werkgelegenheid bevorderd en worden mensen duurzaam aan 
het werk geholpen. Werkgevers en bedrijven zijn partners in een gezamenlijke aanpak van 
(maatschappelijk) ondernemen. Degenen die al afhankelijk zijn van een uitkering begeleiden we 
via de snelste en kortste weg naar werk. Voor degenen met een te grote afstand tot de 
arbeidsmarkt zoeken we naar mogelijkheden om te blijven participeren in de samenleving.  
Uitkeringsgerechtigden zijn, vanuit deze visie, geen afhankelijke inwoners, maar werkzoekenden 
die (waar nodig) op onze steun kunnen rekenen. 
 
Rol sociale werkvoorziening  
De gemeente Hengelo neemt via een GR deel in ons sociale werkvoorzieningsbedrijf  SWB. Dit 
mensontwikkelbedrijf blijft verantwoordelijk voor werk voor de huidige doelgroep met een indicatie 
Wsw, die haar rechten behoudt. Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de re-integratie van de 
nieuwe doelgroep, waaronder arbeidsgehandicapten, die instroomt in de Participatiewet en 
uiteraard de bestaande WWB-klanten. Voor de uitvoering van re-integratietrajecten voor deze 
doelgroep kan SWB als ketenpartner optreden. Mocht de gemeente het instrument  beschut werk-
nieuw gaan inzetten, wordt SWB beschouwd als preferent partner. Met het SW-bedrijf SWB, UWV 
en de gemeenten  wordt de werkgeversbenadering afgestemd op het Werkplein Twente (locatie 
Gieterij), zodat een integrale benadering plaatsvindt. 
Deze visie is afgestemd in de arbeidsmarktregio Twente, met de betrokken SW-bedrijven, het UWV 
en het bedrijfsleven.  
 
Wat doen we in de arbeidsmarktregio? 
Naast de wettelijk verplichte onderwerpen is er op andere punten afgesproken deze, waar 
mogelijk, regionaal vorm te geven binnen de arbeidsmarktregio Twente.  Het gaat dan bijvoorbeeld 
om onderwerpen als kennisoverdracht van UWV in het kader van de schoolverlaters met een 
arbeidsbeperking, samenhang beschut werk met arbeidsmatige dagbesteding, opstellen van 
beleidsplannen, verordeningen en implementatieplannen. Binnen de arbeidsmarktregio Twente is 
onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede een aantal ambtelijke werkgroepen 
gevormd. 
 
Werkgeversbenadering  
Een belangrijke kerntaak van gemeenten is het ondersteunen van inwoners bij de kortste weg naar 
werk. Een adequate werkgeversbenadering is daarvoor vereist. We richten ons op de vraag van 
werkgevers en een goede match met de talenten en capaciteiten van de werkzoekende. Dit vraagt 
van de gemeente, de medewerkers en partners een marktgerichte houding, een netwerk van 
ondernemers en een beter inzicht in de capaciteiten van werkzoekenden. Deze omslag is in 2012 in 
gang gezet door de vorming van en samenwerking op het Werkplein Twente, locatie Gieterij 
Hengelo.  
Het Werkplein Twente gaat uit van een regionale werkgeversbenadering via een eigen 
marktbewerkingsplan. Uitgangspunt hierbij is het ontzorgen van de werkgevers. Op dit moment 
wordt er gewerkt aan één Twentse werkgeversbenadering en dienstverleningsconcept. 
 
 
 
4.3.2. Werkbedrijf en garantiebanen  
 
In het Sociaal Akkoord is afgesproken, dat sociale partners en gemeenten in elke 
arbeidsmarktregio een ‘Werkbedrijf’ oprichten9. Om dit in goede banen te leiden is landelijk een 
Werkkamer opgericht. In de Werkkamer zitten afgevaardigden van Vereniging Nederlandse 

                                               
9 Onderdeel van de Invoeringswet Participatiewet is een nieuw artikel opgenomen voor de Wet structuur uitvoeringsorganisatie 
Werk en Inkomen (SUWI) – dit artikel 10a luidt Regionale samenwerking in toeleiding naar werk en verankert de vorming van 
35 regionale Werkbedrijven. 
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Gemeenten (VNG) en de Stichting van de Arbeid. Het regionale Werkbedrijf vormt de verbindende 
schakel tussen mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers. Het realiseren van de in het 
Sociaal Akkoord afgesproken 125.000 extra (garantie)banen in 2026 voor mensen met een 
arbeidsbeperking is de belangrijkste opgave van de regionale Werkbedrijven. De garantiebanen 
staan tot en met 2017 met voorrang open voor Wajongers, personen op de Wsw wachtlijst en 
schoolverlaters met een arbeidsbeperking. 
 
De Werkkamer heeft een indicatieve verdeling van garantiebanen naar regio’s en sectoren tot en 
met 2016 afgegeven. Hierbij is uitgegaan van de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio’s, 
gecorrigeerd met het aantal Wajongers en de werkloosheid. Hoe meer Wajongers aanwezig zijn in 
een regio, hoe groter de kans dat er geschikte kandidaten zijn. Voor de arbeidsmarktregio Twente 
betekent dit dat er tot en met 2016 in de marktsector 515 garantiebanen en bij de overheids- en 
onderwijssectoren 275 garantiebanen ingevuld moeten worden. Het voorstel is om deze banen 
voor de arbeidsmarktregio niet per gemeente op te delen, maar in het kader van een gezamenlijke 
aanpak en werkgeversbenadering, deze opdracht als één inspanning te bezien. 
 
De afspraken uit het Sociaal Akkoord hebben ook consequenties voor onze gemeente als 
werkgever. De gemeente onderzoekt op welke wijze de garantiebanen in de gemeente gerealiseerd 
worden. Het gaat daarbij om naar schatting 2,8 fte per jaar (tot 2026) 
 
Op dit moment wordt volop nagedacht hoe het Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Twente 
vormgegeven moet worden. Door het portefeuillehoudersoverleg zijn in maart 2014 
uitgangspunten vastgesteld. Vooralsnog wordt gekozen voor een bestuurlijke tafel met 
wethouders, vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers en het UWV. 
 
 
4.3.3. Eén methode om de loonwaarde te meten  
 
In elk van de 35 regionale Werkbedrijven moeten gemeenten, sociale partners en UWV een keuze 
maken voor de methodiek waarmee de loonwaarde op de werkplek kan worden vastgesteld. Door 
deze keuze vast te leggen in de gemeentelijke verordening is de gemeente transparant naar haar 
inwoners en werkgevers over de manier waarop de loonwaarde op de werkplek in de praktijk 
vastgesteld wordt. De bepaling dat het College gebruik maakt van één regionale methodiek voor 
loonwaardebepaling wordt vastgelegd in de Verordening Loonkostenkostensubsidie. Ook wordt in 
deze verordening vastgelegd wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort en welke criteria 
hiervoor hanteert. In  de verordening loonkostensubsidie zijn voor wat betreft de vaststelling van 
de loonwaarde en de doelgroepbepaling vooralsnog de modelbepalingen overgenomen in 
afwachting van nadere regionaal afgestemde beleidsregels.  
 
 
4.3.4 Evenwichtige verdeling van de middelen over de doelgroepen  

 
Door invoering van de Participatiewet verandert de doelgroep van de gemeente. Personen die 
voorheen onder de reikwijdte van de Wsw en de Wajong vielen, kunnen een beroep doen op 
ondersteuning vanuit de gemeente. Dit betekent dat naast de instroom van mensen die het einde 
van de werkloosheidsuitkering hebben bereikt, ook meer mensen met fysieke, verstandelijke en 
psychische beperkingen tot het bestand gaan behoren. Naar verwachting bestaat de doelgroep van 
de Participatiewet in de gemeente Hengelo eind 2015 uit ongeveer 2.500 personen. In de re-
integratieverordening wordt vastgelegd onder welke voorwaarden iemand in aanmerking komt voor 
een re-integratievoorziening10. Dit vergt ook afstemming in de arbeidsmarktregio. 
 
Schoolverlaters met een arbeidsbeperking11 
Een specifieke doelgroep die aandacht verdient, zijn de schoolverlaters met een arbeidsbeperking. 
Op dit moment behoren zij niet tot de doelgroep van de gemeente, tot 1 januari 2015 is UWV 
verantwoordelijk voor deze groep. Schoolverlaters met een arbeidsbeperking behoren landelijk tot 
de prioritaire doelgroep van de garantiebanen. In het kader van preventie wordt door een regionale 
werkgroep onderzocht hoe de taken van het UWV voor deze groep kunnen worden voortgezet 
onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Daarbij spelen meer organisaties en voorzieningen 
een rol. Een actieplan Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren (Sterk profiel 
III) met lokale en regionale actiepunten is in de maak. 
 
  

                                               
10 Artikel 8a lid 2a van de Participatiewet 
11 Het gaat hier met name om de doelgroep die voorheen onder de reikwijdte van de Wajong zouden vallen. 
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Wsw en wachtlijst Wsw geïndiceerden 
Als de Participatiewet van kracht wordt, stopt de nieuwe instroom in de Wsw. Mensen met een 
Wsw indicatie die op dat moment op de wachtlijst staan voor een Wsw-dienstverband, behoren tot 
de doelgroep van de Participatiewet. In de gemeente Hengelo staan 118 personen op de Wsw 
wachtlijst (cijfers juli 2014).  
 
Personen met een Wsw-indicatie die op 31 december 2014 op een Wsw wachtlijst staan, behoren 
landelijk tot de prioritaire doelgroep van de garantiebanen. Het voorstel is om deze prioritering als 
gemeente over te nemen. Dit betekent dat de gemeentelijke instrumenten gericht op re-integratie 
ter ondersteuning kunnen worden ingezet. Dit geldt vooralsnog alleen voor de doelgroep die onder 
de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente valt.  
 
Nadere categorisering inzet middelen trede 3, 4 en 5 
Aan de hand van de participatieladder wordt de afstand van iemand tot de arbeidsmarkt gemeten. 
Personen vanaf trede 3 beschikken over arbeidspotentieel. Deze mensen worden door de gemeente 
op weg naar werk begeleid o.a.  vanuit het participatiebudget. Voor personen op de onderste 
treden is dit nog een stap te ver en worden voorzieningen ingezet voor activering in de 
samenleving.  
De re-integratiemiddelen zijn niet toereikend, daarom is er een categorisering voor de inzet van 
middelen aangebracht, waarbij wel geborgd wordt dat er een evenwichtige verdeling tussen de 
doelgroepen is. Dit is vastgelegd in de nota Sterker aan het werk, welke geactualiseerd wordt.  
 
 

 

Beslispunten 
9. Het bestaande arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid voortzetten en de noodzakelijke 

verordeningen behorend bij de Participatiewet in december 2014 aan de Raad 
voorleggen. 

10. Instemmen met de visie op de arbeidsmarkt en samenwerking in de regio 
11. Instemmen met het voorstel om het realiseren van garantiebanen als één inspanning 

voor de gehele arbeidsmarktregio (Twente) te zien.  
12. Instemmen met de vorming van een regionaal Werkbedrijf in de vorm van een 

bestuurlijke tafel. 
13. Uitgaan van de modelbepalingen  uit de Participatiewet bij de opstelling van de 

verordening loonkostensubsidies. 
14. Actualiseren van de nota Sterker aan het werk. 
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5. Hoe gaan we het nieuwe stelsel inrichten?  
 
De gemeente Hengelo wil de decentralisaties in samenhang voorbereiden. Dit vertaalt zich in een 
samenhangend stelsel van maatschappelijke ondersteuning. 
 
Inwoners kunnen over het algemeen heel goed voor zichzelf zorgen. Ze werken, hebben een 
woning, voeden hun kinderen op of genieten van hun ‘oude’ dag. Maar soms gaat dat niet vanzelf 
of ondervinden ze problemen op een van deze zogenaamde leefgebieden. Ze raken werkloos, 
krijgen schulden of worden ziek. Vaak vragen ze vrienden, familie of buren om hen te helpen. 
Soms gaan ze met hun (hulp)vraag  naar de huisarts, maatschappelijk werker, pastoor of naar de 
juf of meester. We hebben het in die gevallen nog steeds over algemene voorzieningen.  
De (hulp) vraag kan echter niet altijd worden beantwoord en dan is extra hulp of ondersteuning 
nodig. Hulp op maat, ofwel maatwerkvoorzieningen. 
 
De toegang tot deze maatwerkvoorzieningen verloopt via de gemeente. Daarvoor richt de 
gemeente één centrale toegang in.  
 
 
5.1      Centrale toegang (Publieksplein) 
 
Met het vaststellen van het Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Hengelo 2012-2015 heeft 
de gemeenteraad besloten voor de inrichting van de toegang te kiezen voor model 5: de gemeente 
verzorgt zelf de toegang en voor complexe situaties doet de gemeente een beroep op aanbieders 
en/of een (regionaal) expertteam. Ook is besloten de toegang tot de ondersteuning via het huidige 
‘zorgloket’ te laten verlopen. Daarbij heeft ze het college de opdracht gegeven de gedachten over 
één centrale toegang (of dit nu gaat om de toegang tot huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, 
begeleiding, jeugd of werk en inkomen) nader uit te werken en de raad hierover te informeren. Op 
19 november 2013 heeft het college de houtskoolschets vastgesteld, van hoe de Hengelose 
toegang tot ondersteuning er in de toekomst uit zou kunnen zien. 
 
De centrale toegang, het Publieksplein, is onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Een inwoner 
heeft een ondersteuningsvraag en meldt zich bij de gemeente. Soms is dat voor informatie en 
advies en dan zal via het zorgloket een antwoord worden gegeven. Soms bevat de vraag meer. 
Dan zal een (gemeentelijke) regisseur/consulent samen met de inwoner een ondersteuningsplan 
maken. Dit gebeurt aan de hand van een huisbezoek, het zogenaamde keukentafelgesprek.  Een 
goede vraagverheldering is essentieel en de regisseur/consulent moet hiervoor de juiste expertise 
in huis hebben. 
Onderdeel van het ondersteuningsplan is bepalen wat iemand zelf nog kan (met hulp van zijn/haar 
omgeving, het inzetten van een algemene voorziening, het al dan niet ‘indiceren’ van een 
maatwerkvoorziening (zoals jeugdhulp, begeleiding, bijzondere bijstand) en het regelen van deze 
vorm(en) van ondersteuning. Het ondersteuningsplan wordt door regisseur/ consulent vastgesteld 
(er volgt een beschikking), wordt gevolgd en bijgesteld. De regisseur/consulent blijft het vaste 
gezicht van de inwoner of het gezin. 
 
De ondersteuningsvragen zijn onder te verdelen in twee niveaus. Op de eerste plaats is er de 
enkelvoudige en minder complexe situatie. Denk daarbij aan de vraag voor bijzondere bijstand of 
hulp bij het huishouden. De consulent handelt deze vraag zo snel mogelijk af. De meerderheid van 
de vragen zal enkelvoudig zijn.  
Op de tweede plaats is er de meervoudige en complexe situatie. Dat betekent dat er op meerdere 
leefgebieden grote problemen zijn en er intensievere vormen van hulp en zorg nodig zijn. Vaak is 
één huisbezoek onvoldoende. De regisseur kan hierbij beroep doen op de experts en deskundigen. 
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Wij verwachten via een centrale toegang de inzet van maatwerkvoorzieningen te kunnen sturen, 
zowel inhoudelijk (integrale arrangementen) als financieel. We willen directe invloed hebben, 
daarom hebben we deze sturing graag zelf in de hand. Daarnaast zijn wij als gemeente ook 
verantwoordelijk voor het afgeven van beschikkingen en afhandelen van bezwaar en beroep. 
 
Er worden twee nieuwe teams gevormd die de nieuwe ondersteuningsvragen met betrekking tot 
zorg gaan oppakken. Het ene team is gericht op Jeugd en Gezin. Het andere team richt zich op de 
Wmo, zowel de nieuwe als de bestaande taken. De beide teams zullen op dezelfde wijze gaan 
werken en beide worden ondergebracht bij één afdeling, de afdeling Ondersteuning en Zorg 
(huidige afdeling Wmo). Naast de nieuwe teams zijn er twee teams (afdelingen) actief op het 
terrein voor werk en inkomen.  
 
We kiezen voor twee  nieuwe teams, omdat er verschillende wetgeving ten grondslag ligt aan de 
ondersteuningsvragen en het voorliggende en achterliggende veld verschilt. Hoewel we twee teams 
formeren is het voor de inwoner niet voelbaar. Als er voorzieningen vanuit beide disciplines nodig 
zijn dan blijft de inwoner immers bij zijn ‘eigen’ regisseur/consulent. Die draagt zorg voor de 
interne afstemming. Binnen de teams zijn verschillende disciplines en deskundigheden nodig. Dus 
generalistische teams bestaande uit specialisten. Daarbij wordt kennis van jeugdzorg, geestelijke 
gezondheid, Wajong en van de sector verstandelijk gehandicapten onderscheiden.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 5: centrale toegang 

 
Gemeentelijke organisatie 
Per 1 januari 2015 moet de gemeentelijke organisatie gereed zijn voor de nieuwe taken. Ons 
college heeft hiervoor besloten om de organisatie aan te passen. Onderdeel hiervan zijn de teams 
Jeugd en Gezin en Wmo. Ook binnen de afdelingen van Sociale Zaken verandert er veel. Tenslotte 
zijn er de benodigde ICT-aanpassingen, financiën, mogelijkheden voor bezwaar en beroep etc.  
De totale kosten zijn in de begroting verwerkt. 
 
We willen met het plan niet de indruk wekken dat we per 1 januari 2015 een definitief ontwerp 
voor de toekomst hebben waar het onze organisatie betreft. Om goede beslissingen te kunnen 
nemen hebben we meer inzicht nodig. Inzicht dat we nu nog niet hebben en al werkenderwijs na 
2015 zullen krijgen. Dat vraagt zeker een ontwikkeling gedurende 3 tot 5 jaar. We gaan de 
doelgroep beter leren kennen, we leren van wat we tegenkomen, we passen waar nodig aan en 
stellen bij. Maar dat laat onverlet dat we per 2015 gereed zijn om onze nieuwe taken in te vullen 
vanuit de huidige sectoren Samenleving en Publieksdiensten en Sociale Zaken. 
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Afstemming centrale toegang met huisartsen, wijkteams, e.a. 
De gemeentelijke centrale toegang staat natuurlijk niet op zichzelf. Wij sluiten aan bij de 
natuurlijke vindplaatsen zoals de wijk, de school en de huisarts. We zetten in op goede 
werkafspraken met deze partners. Binnen onze toegangsteams benoemen wij wijk-
aandachtsfunctionarissen die een directe relatie hebben met de Samen Sterk-wijkteams (zie 
paragraaf 5.3.5.). Concreet betekent dit dat een consulent/regisseur wordt toegevoegd aan het 
wijkteam. Hij/zij bespreekt met het wijkteam casussen, klankbord en helpt. Indien er dan een 
maatwerkvoorziening nodig is zal dit eenvoudig geregeld kunnen worden. Dat betekent dat we 
onderling de wijze van werken goed met elkaar moeten delen en elkaar eenvoudig moeten kunnen 
vinden. Dit zelfde doen we richting scholen, huisartsen, het AMHK en de crisisdienst.   
 
Privacy 
Binnen de centrale toegang en in verbinding met de diverse vindplaatsen, Samen Sterk-teams en 
bij GRIP, wordt dagelijks gewerkt met de persoonlijke gegevens van inwoners en huishoudens. We 
kennen in de huidige zorgstructuur een privacyreglement waarin beschreven hoe persoons-
gegevens tussen organisaties uitgewisseld kunnen worden met het doel beter afgestemde zorg te 
bieden. In het kader van de transities is het goed opnieuw stil te staan bij de wijze waarop we 
privacy borgen in onze werkwijze en in onze samenwerking met andere partners. 
 

 
 
5.2.      Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 
 
Algemene voorzieningen zijn voorzieningen, die voor onze inwoners vrij toegankelijk zijn. Dat wil 
zeggen dat ze geen toestemming van ons nodig hebben om er gebruik van te maken. Algemene 
voorzieningen kunnen collectief (soms doelgroep gericht) en individueel zijn (De Jeugdwet spreekt 
hier over: overige voorzieningen) en zijn altijd voorliggend dan wel aanvullend. 
Voorbeelden van collectieve algemene voorzieningen die door de gemeente worden gefinancierd 
zijn de jongerensoos, ouderensociëteiten, vrijetijdsbesteding voor verstandelijk gehandicapten, 
prenatale voorlichting, taallessen en sociale vaardigheidstrainingen. Individuele algemene 
voorzieningen die wij financieren zijn bijvoorbeeld maatschappelijk werk, ouderenadviseur, 
jeugdgezondheidszorg, BudgetAlert (schuldhulpverlening) en begeleide omgangsregeling (voor 
ouders in scheiding).  
 
Een groot aantal van deze voorzieningen wordt door de gemeente gefinancierd. In bijlage 7 is een 
overzicht te vinden van nog meer algemene voorzieningen. Deze is niet sluitend. 
 
Er zijn echter ook veel algemene voorzieningen die wij niet financieren, maar waarmee wij wel 
goede afspraken (willen) maken, omdat ze als voorliggend of aanvullend dienen van door ons te 
financieren voorzieningen. Of omdat ze een signalerende functie hebben. Voorbeelden hiervan zijn 
onderwijs, kinderopvang, huisartsenzorg, en (fysio)therapie. Maar ook het UWV, de politie en de 
woningbouwcorporatie zijn voorzieningen waar inwoners vragen kunnen stellen en die kunnen 
signaleren. 
 
Hoewel algemene voorzieningen vrij toegankelijk zijn voor inwoners, maken we met de aanbieders, 
die wij financieren/ subsidiëren, gerichte resultaatsafspraken. Denk bijvoorbeeld aan registratie 
van gegevens, handelen volgens kantelingsprincipe, eventueel maximum aantal gesprekken. 
Meer hierover in paragraaf 5.3. 
 
Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen die niet vrij toegankelijk zijn. Het gaat dan om 
collectieve en individuele (maatwerk)voorzieningen waarvan wij als gemeente vinden dat wij er 
toestemming voor moeten verlenen. Omdat het specialistische zorg is of omdat het een hele dure 
zorgvorm is.  
Individuele maatwerkvoorzieningen, die wij op dit moment financieren zijn huishoudelijke hulp, 
woonvoorzieningen en rolstoelen. Een voorbeeld van een collectieve maatwerkvoorziening die wij 
financieren is vervoer. Maar ook de verschillende vormen van jeugdhulp waarvoor de gemeente 
met ingang van 2015 verantwoordelijk wordt zijn maatwerkvoorzieningen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om ambulante jeugdhulp, pleegzorg of residentiële hulp. 
Maatwerkvoorzieningen komen in paragraaf 5.4. verder aan de orde. 
  

Beslispunt 
15. Het privacyreglement voor zorg actualiseren.  
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5.3 Voorzieningen in relatie tot de centrale toegang 
 
De gemeentelijke centrale toegang staat, zoals hiervoor aangegeven, niet op zichzelf. Er is een 
aantal voorzieningen die we graag de revue willen laten passeren, omdat ze van groot belang zijn 
voor ons nieuwe stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. Dus moeten we er goede afspraken 
mee maken. In diverse pilots treffen we hier momenteel de voorbereidingen voor (zie bijlage 8). 
 
 
5.3.1. School en voorschool 
 
Op school of de peuterspeelzaal worden kinderen gevolgd in hun ontwikkeling. De afstemming met 
ouders over hoe het gaat met hun kinderen of jongeren is er regelmatig. Zorgen worden onderling 
gedeeld. We spreken in dit kader van de vindplaatsen waar jeugdigen vanzelfsprekend komen en 
waar ook goed gekeken wordt naar hoe het gaat met de jeugdige. Op deze plekken is het ook 
logisch dat vragen gesteld worden en zorgen gedeeld worden door ouders of door jongeren zelf. Op 
dit moment kennen alle (voor)scholen een Zorg Advies Team. De jeugdgezondheidszorg en het 
maatschappelijk werk zijn de partijen die nu een sleutelfunctie hebben. Op een aantal scholen 
experimenteren we met ‘Loes op school’. In de komende jaren willen we de zorg in de school en de 
zorg die op school geboden kan worden nog beter vervlechten en extra mogelijkheden voor het 
invliegen van specifieke zorg creëren. Vraagstuk is de komende jaren hoe het erbij halen van 
specifieke zorg op school opgepakt kan worden en hoe op de vindplaatsen direct toegang mogelijk 
is tot extra of andere zorg. De koppeling met onze centrale toegang is daarbij van belang. Dat 
betekent dat medewerkers van de centrale toegang aansluiten bij de (voor)scholen. Dit wordt 
uitgewerkt in het Experiment passend onderwijs – jeugdzorg.    
 
 
5.3.2. Huisarts, (medisch specialist en jeugdarts) 
 
In de Jeugdwet is expliciet de mogelijkheid tot verwijzing naar de jeugdhulp opgenomen voor de 
huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts. Zowel de huisarts als de medisch specialist heeft 
vanuit zijn specifieke expertise een verantwoordelijkheid om goede diagnoses te stellen, zorg te 
verlenen of de jeugdige door te geleiden naar de ondersteuning, hulp of zorg die volgens de 
professionele standaard nodig is. De jeugdarts is de sociaal geneeskundig specialist van kinderen 
en ziet (bijna) alle kinderen periodiek. Uit het oogpunt van een integrale aanpak, kwaliteit van de 
hulpverlening, kostenbeheersing en volumebeheersing zijn wij hierover afspraken aan het maken. 
We zijn samen met een viertal  huisartsenpraktijken en een aantal JGZ-artsen de transitie van de 
jeugdzorg aan het verkennen en voorbereiden (zie bijlage 8). Ook hier zetten we in op een sterke 
verbinding met onze centrale toegang. 
 
 
5.3.3. (Wijk)welzijn 
 
Zoals in de Sociale Visie aangegeven zetten wij meer in op algemene collectieve voorzieningen. Wij 
willen daarbij meer samenhang in de stedelijke en wijkgerichte programmering voor jeugd en 
volwassenen. De sociale programma’s bepalen grotendeels welke vraag we neerleggen bij onze 
partners. De input voor deze maatschappelijke vraag is naast het gemeentelijk beleid (met de 
daarbij behorende participatiemomenten), de maatschappelijke ontwikkelingen in de stad (via 
bestaande overlegstructuren), de vraag van inwoners (die ons direct dan wel indirect bereikt) en 
de informatie en het advies van professionele instellingen (wat zien zij vanuit hun professie). 
 
Uitgangspunt daarbij is dat inwoners van jong tot oud allereerst zelf verantwoordelijkheid dragen 
voor het laten slagen van hun leven. Het programmeren moet dan ook niet gericht zijn op het 
afhankelijk maken van, maar op het aansporen tot zo veel mogelijk eigen daadkracht bij de 
inwoners zelf. We zetten in op gebruik door gesubsidieerde instellingen en verenigingen van 
gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en in het bijzonder de wijkwelzijnsaccommodaties. Dat 
past ook bij de opgave, die wij hebben om het gebruik van maatschappelijk vastgoed te 
optimaliseren en de kosten voor huisvesting terug te brengen. Uitgangspunt is dat de activiteiten 
centraal staan en niet de accommodaties of organisaties.   
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5.3.4. Inzet vrijwilligers en mantelzorgers  
 
Mensen stellen tegenwoordig andere eisen aan de kwaliteit van het leven. Mensen willen zo lang 
mogelijk thuis wonen en niet eenzaam zijn. Wanneer mensen langer in hun omgeving willen en 
moeten blijven wonen wordt er ook meer van die omgeving gevraagd. De rol van vrijwilligers en 
mantelzorgers (ook wel informele zorg genoemd) bij de ondersteuning en zorg wordt groter. De 
positie van mantelzorgers is anders dan die van vrijwilligers. Een mantelzorger (het gaat niet alleen 
om volwassenen maar ook om kinderen of jongeren) is iemand die, vaak langdurig en onbetaald, 
zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander 
familielid, vriend of kennis. De laatste jaren wordt informele zorg meer en meer een onderdeel van 
het totaal aan zorgcapaciteit in Nederland. Het totale zorgaanbod in Nederland is op dit moment zo 
verdeeld dat de zorg uit 20% formele zorg en 80% informele zorg bestaat.  
 
In de Wmo is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van 
mantelzorgers. Daarnaast moet zorg gedragen worden voor een (jaarlijkse) blijk van waardering 
voor mantelzorgers. 
 
Wij hebben waardering voor de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers en hechten belang aan de 
ondersteuning daarvan. Als uitwerking van de nota’s Mantelzorgers doen mee en Vrijwilligersbeleid 
is de afgelopen jaren al specifiek ingezet op mantelzorgers en vrijwilligers.  
 
Respijtvoorzieningen 
Op dit moment zijn er meerdere respijtvoorzieningen en vormen van ondersteuning voor 
mantelzorgers beschikbaar in Hengelo en omgeving. Voorbeelden daarvan zijn de zaterdagopvang 
van de Toermalijn, de verschillende logeeradressen, de zorgboerderijen, maar ook de vrijwilligers 
die het Steunpunt Informele Zorg Twente (SIZT) beschikbaar heeft zodat de mantelzorger 
wekelijks een middag ‘vrij’ heeft.  
Voor respijtvoorzieningen zoals tijdelijk verblijf in een weekend of vakantieperiode is samenwerking 
met de gemeenten in de regio gewenst. Veelal gaat het om respijtzorg voor bepaalde doelgroepen, 
waardoor het te kleinschalig is dit om als gemeente alleen te organiseren. 
 
Het SIZT verzorgt daarnaast informatie en advies en ondersteunt mantelzorgers bij allerlei zaken 
die zij moeten regelen. Zij hebben aandacht voor specifieke doelgroepen, zoals jonge 
mantelzorgers, mantelzorgers van dementerenden en mantelzorgers van mensen met psychische 
problematiek. Er worden ook activiteiten georganiseerd waar mantelzorgers elkaar kunnen 
ontmoeten. Daarnaast is er de jaarlijkse dag van de mantelzorg. Ook worden er diverse vormen 
van ondersteuning en zorg geboden waar vrijwilligers ingezet worden om de mantelzorger te 
ontlasten of te ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn de maatjesprojecten, zoals Moeders-
Informeren-Moeders (MIM) en Begeleide Omgangsregeling bij Echtscheiding (BOR). 
Het Servicepunt Vrijwilligers Hengelo (SVH) is de makelaar op het gebied van vrijwilligerswerk en 
ondersteunt vrijwilligers(organisaties), bijvoorbeeld bij het zoeken naar trainingen. 
 
Het is zinvol om de behoefte van mantelzorgers en vrijwilligers, samen met o.a. onze Samen 
Sterk-partners, te volgen tegen het licht van de veranderingen en waar nodig het aanbod daarop 
aan te passen. Dit sluit ook aan bij het verzoek van de gemeenteraad (motie in maart 2014) om 
onderzoek te doen naar en met voorstellen te komen voor ondersteuning van mantelzorgers.  
 
Ondersteuning mantelzorgers 
Ook bij de ondersteuning en waardering van mantelzorgers willen wij maatwerk leveren. We zien 
daarom af van een vaste financiële tegemoetkoming of standaard waardering voor alle 
mantelzorgers. 
Samen met de mantelzorger zal gekeken worden welke ondersteuning nodig is. Deze 
ondersteuning staat  niet los van de ondersteuning die geboden wordt aan de persoon voor wie de 
mantelzorger zorgt (één huishouden, één plan). Een maatwerkvoorziening, in de vorm van 
begeleiding of tijdelijk verblijf, kan ook primair de ontlasting van de mantelzorger als doel hebben. 
In het keukentafelgesprek gaan we op zoek naar ondersteuning op maat. Waar is nu daadwerkelijk 
behoefte aan? Hoe kan informele zorg bijdragen aan de gewenste ondersteuning. Zo vormen zij 
een onderdeel van het ondersteuningsplan. Wij denken dat mantelzorgers daarmee beter kunnen 
worden ondersteund en willen zo voorkomen dat zij uitvallen. 
 
Ook in onze communicatie willen wij actief inzetten op de mogelijkheden van ondersteuning voor 
mantelzorgers, niet alleen via onze gemeentelijke communicatiekanalen, maar we zetten ook breed 
in via onze partners. 
Nieuwe vraagstukken zijn daarnaast hoe kan mantelzorg en wonen worden gecombineerd en wat 
zijn de lokale en regionale mogelijkheden om respijtvoorzieningen te realiseren. 
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5.3.5. Sociale wijkteams in Hengelo: Samen Sterk-wijkteams 
 
Landelijk is het idee dat sociale wijkteams de kern zijn van het nieuwe stelsel van maatschappelijke 
ondersteuning. Er wordt landelijk op verschillende manieren invulling gegeven aan sociale 
wijkteams. Er zijn teams die zich richten op alle bewoners van een buurt of wijk, maar er zijn ook 
teams die zich specifiek richten op inwoners met meervoudige problematiek. Er zijn teams die 
hoofdzakelijk vanuit participatie en Wmo werkzaam zijn, maar ook teams die dat combineren met 
jeugd en gezin. We zien echter ook gemeenten waar sociale wijkteams eerst het hele sociale domein 
bestreken, maar die bij nader inzien toch met aparte jeugdzorgteams gaan werken. 
 
Doel 
Wij verwachten dat wijkteams bijdragen aan het versterken van de eigen kracht, de inzet van 
sociale netwerken en algemene voorzieningen en het stimuleren van burgerinitiatieven.  
Dat draagt op haar beurt weer bij aan het vroegtijdig signaleren van vragen en problemen bij 
inwoners en het beantwoorden en oplossen daarvan. Dit sluit aan op onze sociale visie. 
 
Het primaire doel is de snelle beantwoording van vragen en oplossen van problemen in de eigen 
omgeving, maar het achterliggende doel is om inzet van maatwerkvoorzieningen te voorkomen dan 
wel uit te stellen, óf juist zo snel mogelijk een maatwerkvoorziening in te zetten.  
 
Wat past bij Hengelo? 
Wij willen wijkteams die integraal werken (verschillende deskundigen) en die inzetbaar zijn voor 
alle inwoners die in een wijk woonachtig zijn (niet op te kleine schaal). De teams moeten makkelijk 
aan te spreken en te raadplegen zijn en ook zelf inwoners aanspreken en waar nodig direct 
ondersteunen (bijvoorbeeld door een korte interventie). Het gaat om praktische inzet en 
ondersteuning (het doen) en waar nodig signalering van zwaardere problematiek. Dat laatste is 
van belang voor de koppeling met de centrale toegang (het Publieksplein).  
 
Vanuit het uitgangspunt ‘behoud het goede’ kiezen wij er voor zo veel mogelijk aan te sluiten bij 
bestaande structuren en netwerken in Hengelo, die we de afgelopen jaren met onze partners 
hebben opgebouwd. Met GRIP en met de partners van Samen Sterk. Dit geeft voor nu stabiliteit en 
vertrouwen. 
 
Groeimodel 
In Hengelo functioneert op dit moment één integraal wijkteam vanuit Samen Sterk. Dit is het 
samenwerkingsverband van Carintreggeland (inclusief Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH),  
Scala Welzijnswerk en Stichting Informele Zorg Twente (SIZT)). Afgesproken is om per stadsdeel 
een team te maken, waarmee zij de vragen van kwetsbare en mogelijk niet zichtbare inwoners in 
de wijken zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis beantwoorden. 
Uitbreiding van het aantal teams is waar nodig mogelijk. De teams bestaan uit onder andere: 
 

 Maatschappelijk werkers 
 Thuisbegeleiders 
 Ouderenadviseurs 
 Jongerenwerkers 
 Mantelzorgondersteuners 
 Cliëntondersteuners.  

 
Deze professionals zijn nu al werkzaam in de wijk en kennen veel inwoners en de vragen die zij 
hebben. Zij zijn er in principe voor alle inwoners, maar we vragen ze expliciet te letten op de 
kwetsbare inwoners voor wie het lastig is om via het eigen netwerk hun vragen te beantwoorden 
dan wel problemen op te lossen. 
 
Omdat ook andere hulpverleners (van instellingen dan wel vrijgevestigd) in de wijk werkzaam zijn, 
vinden wij het belangrijk dat zij kunnen aanhaken bij de Samen Sterk-teams. Voorbeelden hiervan 
zijn de (schakel)wijkverpleegkundige en de samenwerkende partners binnen MEE DOEN12. 
 
Op termijn achten wij het ook denkbaar dat onderdelen van het domein werk en inkomen 
aangehaakt worden bij het wijkteam. Wij denken dan bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening. 

                                               
12 Hierin nemen deel: Humanitas Onder Dak, Mediant, Tactus en RIBW Groep Overijssel. 
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Geredeneerd vanuit de hiervoor genoemde doelen, zijn de taken van de Samen Sterk-teams: 
 

 Signaleren van vragen en problemen bij inwoners. 
 Waar mogelijk de vragen direct beantwoorden en/of de problemen meteen oplossen (bv. 

wanneer een oudere de container niet meer zelf buiten kan zetten, kan de buurvrouw dit 
mogelijk doen). 

 Waar nodig direct starten met kortdurende cliëntondersteuning (bv. een lichtverstandelijk 
beperkte jongere ondersteunen bij een gesprek of simpelweg het voeren van een aantal 
goede gesprekken). 

 Waar nodig uitgebreide vraagverheldering om tijdig zwaardere problematiek te signaleren 
(volgens zelfde methodiek als bij gemeente). 

 Op basis van signalen uit de wijken, moet het wijkteam in samenspraak met onder andere 
welzijnsinstellingen komen tot een afgestemd programma van diensten en activiteiten. 

 Meedenken over (en eventueel faciliteren van) buurtdiensten en bewonersinitiatieven (bv. 
wanneer er behoefte blijkt te zijn aan een boodschappendienst in de wijk). 

 
Omdat wij, zoals aangegeven in paragraaf 5.1., het belangrijk vinden om de inzet van 
maatwerkvoorzieningen te kunnen sturen via de centrale toegang, hebben wij er niet voor gekozen 
de Samen Sterk-teams een directe rol te laten vervullen in de toegang. Met het oog op de 
zwaardere problematiek en vroegtijdige doorgeleiding koppelen wij vanuit ons Publieksplein 
medewerkers aan de Samen Sterk-teams. Zo voorkomen wij dat er onnodig werk dubbel wordt 
gedaan en hebben wij het uitgangspunt één gezin (één huishouden), één plan geborgd. 
 
Schakelwijkverpleegkundige 
De schakelwijkverpleegkundige zal vanaf 2015 door zorgverzekeraar Menzis gefinancierd worden. 
Deze vormt een belangrijke schakel tussen de gemeentelijke toegang, de wijkteams en zorg- en 
hulpverleners in de wijk. Op dit moment kennen we in Hengelo al de ‘zichtbare schakel’. De 
zichtbare schakel wijkverpleegkundige vormt samen met de ouderenadviseur in Hengelo een 
schakel tussen de inwoner, zorgaanbieders en de gemeente. Zij slaan een brug tussen 
verschillende zorg- en hulpverleners en de verschillende domeinen (medisch, verpleegkundig en 
sociaal).13  
 
 
5.3.6. GRIP 
 
We kiezen voor de inzet van het GRIP-team voor multiprobleemgezinnen. Dit is een stedelijk team 
van professionals uit de jeugdhulp. De praktijk wijst uit dat deze gezinnen het best geholpen zijn, 
als één persoon meerdere problemen tegelijk oppakt, waarbij het gezin zelf aangeeft waar het hulp 
bij nodig heeft. De GRIP-coach verleent zorg en coördineert naar eventuele andere zorgaanbieders. 
Op deze manier heeft het gezin één aanspreekpunt en krijgt het weer GRIP op zijn situatie. Op dit 
moment wordt gekeken hoe het beste (soms langdurig, maar minder intensief) nazorg verleend 
kan worden. De gemeente voert hierop regie. Er is nu één team dat stedelijk functioneert, maar 
mogelijk komt er in de toekomst een tweede team bij. Wij zien op dit moment geen reden om deze 
inzet wijkgericht te organiseren. Daarmee versnippert de deskundigheid. Wel willen we bezien of 
aan de wijkteams GRIP-medewerkers gekoppeld kunnen worden om op casus-niveau heldere 
afspraken te maken. Ook moet er een goede koppeling met het Publieksplein zijn vanuit GRIP. 
 
 
5.3.7. Cliëntondersteuning 
 
Op dit moment wordt cliëntondersteuning uitgevoerd door MEE-Twente. De middelen voor 
cliëntondersteuning komen (met korting) over naar de gemeente.   
In de wettekst staat het begrip cliëntondersteuning als volgt beschreven: 
 

“Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die 
bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van 
een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en 
inkomen” 

 

                                               
13  De wijkverpleegkundige en de ouderenadviseur moeten er voor zorgen dat inwoners niet te snel in zorg komen. Zij moeten  
inzetten op ondersteuning door het bieden van collectieve (welzijn en ontmoeten) en voorliggende voorzieningen. Het gaat dus 
om substitutie van professionele zorg door informele zorg en welzijn. 
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Het gaat in de toekomst dus om cliëntondersteuning voor een bredere doelgroep dan waar MEE 
zich nu op richt (verstandelijk beperkten). In de Wmo is vastgelegd dat de cliëntondersteuning 
onafhankelijk moet zijn, het belang van de betrokkene uitgangspunt is, de cliëntondersteuning 
kosteloos moet zijn en de gemeente de cliënt voorafgaand aan het onderzoek moet wijzen op de 
kosteloze ondersteuning.  
 
De cliëntondersteuning is een algemene voorziening en dus toegankelijk voor alle inwoners. 
Cliëntondersteuning kent diverse vormen, zowel individueel als collectief zoals bijvoorbeeld 
steunpunten, laagdrempelige inloop in de ggz en groepscursussen. De gemeente heeft 
beleidsvrijheid bij de vormgeving van cliëntondersteuning.  
 
In de Participatiewet wordt eveneens gewezen op deze verantwoordelijkheid voor gemeenten. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van de gemeentelijke doelgroep bij 
arbeidsinschakeling.  
 
Cliëntondersteuning in Hengelo vanaf 2015 
In februari 2014 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt door VWS, VNG en MEE NL over 
cliëntondersteuning. Deze afspraken hadden tot doel de continuïteit van cliëntondersteuning te 
waarborgen, tijdig zicht te krijgen op de afspraken die gemeenten wel of niet zouden gaan maken 
met de huidige MEE-organisaties en de gemeenschappelijke inspanning frictiekosten te vermijden. 
De afgelopen periode hebben wij lokaal, maar ook vanuit de regionale samenwerking, gesprekken 
gevoerd met MEE Twente. Eén en ander heeft niet geleid tot een afspraak c.q. overeenkomst met 
MEE Twente op regionaal niveau. 
 
Het college heeft inmiddels besloten om op lokaal niveau de cliëntondersteuning niet bij MEE 
Twente neer te leggen. Omdat van ons verwacht wordt dat wij de cliëntondersteuning breder 
inzetten dan alleen voor de doelgroep verstandelijk beperkten, koppelen wij deze dienstverlening 
aan een aantal lokale voorzieningen die zich ook met cliëntondersteuning bezig houden. Wij 
verwachten dat cliëntondersteuning daarmee eenduidiger en efficiënter georganiseerd kan worden. 
Heel concreet heeft het college de opdracht aan Carintreggeland gegeven om, samen met de 
Samen Sterk-partners, de cliëntondersteuning in Hengelo vorm te geven. Belangrijk is wel dat wij 
de expertise die bij MEE zit over de doelgroep verstandelijk beperkten willen behouden en de 
Samen Sterk-partners vragen dit te organiseren. 
 
Luisterend oor 
In de Wmo 2015 wordt gesteld dat het college er voor moet zorgen dat cliëntondersteuning 
beschikbaar is voor elke ingezetene en dat er op ieder moment van de dag telefonisch of 
elektronisch anoniem een luisterend oor en advies beschikbaar is. 
Sensoor, een organisatie met vrijwilligers, biedt 24 uur per dag een anoniem luisterend oor. Deze 
anonieme hulp op afstand is een landelijk georganiseerde taak.  
In de Algemene Ledenvergadering van de VNG is besloten de subsidiering van Sensoor (rekening 
houdend met de kortingen) over te laten nemen door de gemeenten.  
 
 
5.3.8. Veiligheid en crisis 
 
Als de veiligheid van jeugdigen en gezinnen in het geding is, zijn er lokaal en regionaal 
voorzieningen die een belangrijke rol vervullen.  
Lokaal is de politie vaak de eerste plaats waar zorg om de veiligheid van inwoners naar voren 
komt. In Twente is er een aanpak voor huiselijk geweld afgesproken, hierbij is de politie nauw 
betrokken. Waar nodig worden huisverboden ingezet. Als jeugdigen betrokken zijn doet de politie 
een zorgmelding. Dit gebeurt nu nog bij Bureau Jeugdzorg en in de toekomst via het AMHK (Advies 
en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling).  
 
Het AMHK wordt wettelijk verankerd in de nieuwe Wmo. De ontwikkeling van een AMHK is 
regionaal opgepakt in Twente. Het fungeert als herkenbaar en toegankelijk meldpunt voor alle 
gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het AMHK geeft advies en 
consult aan inwoners en professionals. Als een signaal leidt tot een melding doet het AMHK een 
onderzoek en informeert indien nodig de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook 
wordt passende hulp ingezet, dit gebeurt in nauwe samenwerking met de centrale toegang in 
Hengelo. 
 
Als er acute situaties zijn gaat de crisisdienst er direct op af. Op regionale schaal wordt ook de 
voortzetting van goede crisishulp opgepakt. Er is hierover afstemming met de huidige aanbieders 
van crisishulp.   



- 29 - 

 

 
De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek naar de noodzaak voor het inzetten van een 
kinderbeschermingsmaatregel. Als de Raad een maatregel noodzakelijk acht, dient zij een verzoek 
in bij de kinderrechter. De Raad voor de Kinderbescherming heeft ook een rol bij de inzet van 
vrijwillige en opgelegde jeugdreclassering. De afspraken tussen de gemeente en de Raad voor de 
Kinderbescherming worden vastgelegd in een samenwerkingsprotocol. 
 
Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en gemeentelijke partners. 
Het gaat om samenwerking tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de 
Kinderbescherming en de huidige bureaus jeugdzorg. Hier is ook belangrijk dat  er goede 
afstemming komt met de centrale toegang. Sinds 1 januari 2013 vallen de Veiligheidshuizen onder 
de regie van de gemeenten. Er is een Veiligheidshuis op Twentse schaal. Het Veiligheidshuis is een 
hulp in de uitvoering en kan tijdelijk regie overnemen in complexe gevallen. Deze liggen op de 
gebieden huiselijk geweld, risicojeugd en jeugdcriminaliteit, aanpak code rood huiselijk geweld, 
nazorg detentie en veelplegers. 
 
 

 
 
5.4 Van maatwerk naar algemene voorziening   
 
Met de taken die vanaf 2015 worden overgedragen naar de gemeente komt er een groot aantal 
maatwerkvoorzieningen bij. Voor deze voorzieningen zal vanuit onze centrale toegang een 
beschikking afgegeven worden. 
 
Maar het is ook goed mogelijk dat er bij de huidige maatwerkvoorzieningen voorzieningen zijn die 
wij liever vrij toegankelijk zouden willen zien, dus als algemene voorziening. Het kan dan gaan om 
voorzieningen die heel effectief zijn gebleken en die je veel eerder in een traject wilt inzetten, of 
om voorzieningen die heel erg lijken op bestaande algemene voorzieningen. 
 
Wisselwerking tussen algemene en maatwerkvoorzieningen 
Vaak kan met een juiste en integrale inzet vanuit algemene voorzieningen voorkomen worden dat 
een maatwerkvoorziening nodig is. We moeten er met elkaar wel voor waken dat de inzet van 
maatwerkvoorzieningen onterecht uitgesteld wordt. Want soms is het juist nodig om snel en 
effectief een maatwerkvoorziening in te zetten. Zo is het goed voor te stellen dat jeugdhulp op 
scholen of in huisartsenpraktijken wordt ingezet. Wij maken daar als gemeente met de school en 
de jeugdpartners goede afspraken over, maar voor de inwoner (het kind, het gezin) is de 
gemeente dan niet altijd in beeld. Enkele voorbeelden: 
 
LOES op school 
De afgelopen jaren hebben we op een achttal basisscholen LOES op school uitgevoerd. De LOES- 
medewerker is regelmatig aanwezig op school om opvoedvragen van ouders te bespreken. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld als er 10 minutengesprekken plaatsvinden of ’s ochtends op het schoolplein. 
Met deze preventieve werkwijze worden veel opvoedvragen eerder adequaat opgepakt en wordt 
zwaardere inzet voorkomen. We willen inzetten op uitbreiding van deze aanpak naar alle 
(voor)scholen. 
 
Inzet leerwerkbedrijven  
In de Hengelose Es kennen we het leerwerkbedrijf Helpende Handen, waarbij onder andere mensen 
met een hulpvraag voor niet-geïndiceerde zorg geholpen worden door studenten die een 

Beslispunten 
16. De behoefte van mantelzorgers en vrijwilligers te volgen en waar nodig het aanbod 

daarop aan te passen. 
17. Voor mantelzorg kiezen voor een brede integrale inzet (op maat) van de beschikbare 

middelen boven een individuele standaard waardering. 
18. Per 1 januari 2015 zijn minimaal drie Samen Sterk-wijkteams operationeel. 
19. De inzet voor multiprobleemhuishoudens middels het GRIP-team voortzetten. 
20. Cliëntondersteuning beleggen in de Samen Sterk-wijkteams. 
21. Een samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming afspreken. 
22. Wij geven het college de opdracht te zorgen voor een goede afstemming tussen de 

centrale toegang en de algemene voorzieningen (school, artsen, wijkwelzijn, samen 
sterk wijkteams, GRIP) en het gedwongen kader. 
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leerwerktraject volgen in de zorg. Het blijkt dat ‘klanten’ in de wijk erg tevreden zijn over de hulp 
die daarmee geboden wordt.  
Helpende handen is een samenwerkingsproject van de gemeente Hengelo, SWB, ROC van Twente, 
de zorginstellingen Manna en Carint en het Kenniscentrum Calibris. Samen willen wij ervoor zorgen 
dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via leren en werken opgeleid worden tot letterlijk 
helpende handen in de wijken. 
 
Wmo 
De inzet van maaltijdvoorzieningen of was- en strijkhulp is nu nog onderdeel van de 
maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke Hulp. We zien mogelijkheden om deze vormen van 
ondersteuning vrij toegankelijk te maken met inzet van vrijwilligers of bovengenoemde 
leerwerktrajecten. 
 
Wat financieren we straks wel of niet? 
Wij hebben al veel informatie verzameld over doelgroepen en zorgvormen die straks onder het 
gemeentelijk sociale domein vallen. Toch zeggen de aantallen en beschrijvingen nog te weinig over 
waar de verschuivingen kunnen plaatsvinden. Om dat echt te kunnen bepalen hebben we concrete 
cliëntgegevens nodig. Het ontbreekt ons aan te veel gegevens en aan kennis en kunde om nu al 
keuzes voor beëindiging of vernieuwing te maken. Denk bijvoorbeeld aan combineren van 
doelgroepen, combineren van aanbod, meer inzetten op informele zorg of het gebruik van 
technologie. Voor meer denkrichtingen voor vernieuwing verwijzen wij u naar bijlage 9. 
We verwachten hierop pas echt zicht te krijgen in 2015. Mogelijk bieden de experimenten ons enig 
inzicht in de loop van 2014, met name voor wat betreft de jeugdzorg (deel van de aanvragen komt 
nu via jeugdzorgteam binnen bij zorgloket). Maar pas in 2015 spreken we cliënten en krijgen we 
cliëntendossiers overgedragen.  
 
Wij kiezen er voor om in 2015 snel en extra in te zetten om cliënten (waar mogelijk) te her- 
indiceren om snel zicht te krijgen op vragen en problemen van inwoners. Dan pas kunnen we ook 
inschatten welke maatwerkvoorziening vrij toegankelijk moet zijn of welke maatwerkvoorziening 
gekoppeld kan worden aan een bepaalde algemene voorziening. 
 
Afspraken 2015 
Zolang we nog geen beeld hebben van cliënten en zorgaanbod kiezen we ervoor om de huidige 
algemene en maatwerkvoorziening zo veel mogelijk overeind te houden. Dit om onrust te 
voorkomen en te voorkomen dat we voorzieningen stopzetten voordat we goede nieuwe of 
aangepaste voorzieningen hebben.  
Wel eisen we van alle voorzieningen, algemeen dan wel maatwerk, dat ze vanuit onze 
uitgangspunten en kwaliteitscriteria werken. Dat wil zeggen gebruik makend van het sociale 
netwerk, regie ligt bij de inwoner en één huishouden, één plan. En met het oog op de 
bezuinigingen moeten ook in financiële zin duidelijke kaders worden gesteld. We zullen hierover in 
subsidieovereenkomst dan wel raamcontracten afspraken maken. Zie meer in hoofdstuk 7. 
 
 

 
 
5.5. Instrumenten en maatregelen Participatiewet en WWB-maatregelen. 
 
Ook bij de Participatiewet kan een onderscheid gemaakt worden tussen algemene en maatwerk-
voorzieningen. Zo worden er collectieve workshops en trainingen ingezet op het gebied van 
bijvoorbeeld solliciteren. De inzet van loonkostensubsidie op grond van een loonwaardemeting kan 
gezien worden als een maatwerkvoorziening. Een groot verschil met de overige voorzieningen in 
het sociaal domein is dat de instrumenten in de Participatiewet een verplichtend karakter kunnen 
hebben.  

Beslispunten 
23. Inzetten op veelzijdige en kwalitatief goede algemene voorzieningen die zo veel 

mogelijk (hulp)vragen van inwoners moeten beantwoorden. Wij benadrukken daarmee 
de preventieve taak van deze voorzieningen. 

24. Daarvoor een deel van de middelen voor maatwerkvoorzieningen om te buigen naar 
algemene voorzieningen.  
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5.5.1  Beschut werk nieuwe stijl  
 
Gemeenten kunnen mensen met een arbeidsbeperking waarvoor  in redelijkheid aan werkgevers 
niet gevraagd kan worden een arbeidsplaats te bieden, vanwege noodzakelijke kostbare 
voorzieningen of intensieve begeleiding bij UWV voordragen voor een verklaring dat betrokkene is 
aangewezen op beschut werk. Beschut werk nieuwe stijl onder de Participatiewet is een nieuwe 
voorziening14, die niet verward moet worden met de huidige voorziening in de SW-bedrijven.  
 
Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om te beslissen of en op welke manier beschut werk nieuwe 
stijl wordt aangeboden. Bij beschut werk nieuwe stijl moet er sprake zijn van een arbeids-
overeenkomst met de gemeente als werkgever (rechtstreeks of via een BV, NV of stichting) en de 
beloning moet minimaal het wettelijk minimumloon zijn, aansluitend bij de CAO van de werkgever.  
Per 1 januari 2015 worden gemeenten ook verantwoordelijk voor arbeidsmatige dagbesteding 
(Wmo). Er is sprake van overlap in activiteiten, doelgroepen en infrastructuur, maar er zijn ook 
verschillen. Arbeidsmatige dagbesteding wordt toegekend op grond van een (medische) indicatie, 
is meer vrijblijvend en wordt met behoud van een uitkering verricht. Bij beschut werk is er sprake 
van een arbeidsrelatie en inkomen en bepaalt de gemeente wie is aangewezen op beschut werk. 
 
Nu de gemeenten voor beide velden verantwoordelijk worden, kan gestuurd worden op een 
optimale omvang van de infrastructuur, begeleiding en vervoer. Door de gemeentelijke toegang tot 
(arbeidsmatige) dagbesteding en vormen van beschut, begeleid of ondersteund werk in samenhang 
te organiseren kan een goede afweging gemaakt worden met betrekking tot de meest passende 
voorziening voor de betreffende inwoner. 
 
Opbouw en omvang 
Landelijk wordt uitgegaan van uiteindelijk 30.000 plekken beschut werk nieuwe stijl, maar dat is 
pas rond 2040. Toegerekend naar Hengelo gaat het om ca. 35 plekken in 2018 en 180 plekken in 
2040. Meer of minder plekken sluit de wet echter niet uit. In onderstaande tabel is het volume 
beschut werk nieuwe stijl toegerekend op basis van de SW taakstellingen 2014. Er is uitgegaan van 
het landelijke verwachte aantal van 30.000 plekken structureel.  
 

 2015 2016 2017 2018 Structureel 

Landelijk 800 2500 4200 5800 30.000 

Hengelo* 4,8 15 25 35 180 

* 0.6 % aandeel in landelijk volume 
Tabel 1: Volume beschut werk nieuwe stijl (fte) 
 
 
Er is nog een groot aantal onduidelijkheden met betrekking tot de voorziening beschut werk nieuwe 
stijl. Zeker omdat de speciale AmvB pas in november 2014 in de Tweede Kamer behandeld wordt 
en het besluit Beschut Werk in december daarop gepubliceerd wordt. Helder is wel dat het een 
dure voorziening betreft die voor een beperkt aantal mensen toegankelijk is, terwijl de precieze 
omvang van de doelgroep onduidelijk is. Bovendien is er overlap met arbeidsmatige dagbesteding. 
In regionaal verband is een werkgroep bezig nadere voorstellen voor te bereiden voor de 
voorziening beschut werk. Zij is daarbij ook afhankelijk van bovengenoemd tijdpad.  
Het op te richten regionaal Werkbedrijf heeft de taak beschut werk te organiseren. Voorgesteld 
wordt daarom in deze fase (2014-2015) nog geen besluit te nemen over de inzet van deze 
voorziening, maar deze wel verder te onderzoeken. Doel van het onderzoek is of een integraal 
aanbod voor de doelgroep (Wmo/Participatiewet) met een lage loonwaarde mogelijk is. Dit 
betekent dat in de re-integratieverordening beschut werk nieuwe stijl (nog) niet wordt opgenomen. 
 
 
5.5.2. Loonkostensubsidie   
 
Een substantieel deel van de doelgroep Participatiewet is niet in staat zelfstandig 100 procent van 
het wettelijk minimumloon te verdienen. Dit kan worden veroorzaakt doordat iemand fysieke, 
verstandelijke en/of psychische beperkingen heeft. Het kan ook gaan om mensen die langdurig niet 
gewerkt hebben en al lange tijd in de bijstand zitten. Voor hen kan de gemeente 
loonkostensubsidie inzetten15. Dit moet helpen om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Er 
                                               
14 Artikel 8a lid 1e en 10b lid 4 Participatiewet 
15 Artikel 8a lid 2b en artikel 10d Participatiewet 
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zijn twee verschillende vormen van loonkostensubsidie, namelijk incidentele loonkostensubsidie 
gebaseerd op een vast bedrag of structurele loonkostensubsidie gebaseerd op de loonwaarde.  
 
Incidentele loonkostensubsidie (gebaseerd op een vast bedrag) 
Loonkostensubsidie gebaseerd op een vast bedrag wordt in principe voor maximaal een jaar 
ingezet. Deze is geschikt voor iemand die tijdelijk een lagere loonwaarde heeft. In de 
arbeidsmarktregio wordt door gemeenten met verschillende bedragen gewerkt. Bovendien zijn er 
aanvullende instrumenten als jongerenvouchers en premiekortingen voor doelgroepen, die 
eenzelfde effect als tijdelijke eenmalige loonkostensubsidies hebben. Voor een transparante 
benadering naar werkgevers is het noodzakelijk dat we met één regionale toolbox komen en de 
voorzieningen qua inzet en bedrag gelijk trekken. Deze toolbox wordt op dit moment in regionaal 
verband opgezet. 
 
Structurele loonkostensubsidie (gebaseerd op de loonwaarde) 
Structurele loonkostensubsidie is geschikt voor personen met een blijvend lage loonwaarde, 
bijvoorbeeld door fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen. De werkgever wordt zo 
gecompenseerd voor de door een arbeidsbeperking veroorzaakte lagere loonwaarde. Uitgaande van 
de norm voor een alleenstaande ligt het omslagpunt rond de 50 procent. Meer dan 50% subsidie is 
in dat geval duurder dan een uitkering.  
 
Uitgangspunten 
Structurele loonkostensubsidie wordt vanuit het uitkeringsbudget (BUIG) bekostigd. Hiervoor wordt 
een verordening opgesteld. Uit de BUIG (het Inkomensdeel) mogen, naast uitkeringen, ook 
salariskosten en werkgeverslasten worden betaald. Het voorstel is daarom om beide vormen van 
loonkostensubsidie uit de BUIG te betalen, omdat incidentele loonkostensubsidie ook een 
compensatie in salariskosten is. Vanuit financieel oogpunt wordt loonkostensubsidie ingezet, 
wanneer de loonkostensubsidie lager of gelijk is aan de hoogte van de anders te verstrekken 
uitkering. Dit is afhankelijk van de loonwaarde en leefsituatie. Ook de systematiek van het 
vaststellen van het macro-budget BUIG en het (nieuwe) verdeelmodel dat de hoogte van het 
budget voor de gemeente Hengelo bepaalt kan aantal, duur  en hoogte van de inzet van 
loonkostensubsidie beïnvloeden. 
 
 
5.5.3 Instrumenten uit het Participatie-budget 
 
De gemeente kan verschillende voorzieningen inzetten om re-integratie naar de arbeidsmarkt te 
bevorderen. 
 
Persoonlijke begeleiding  
Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van persoonlijke begeleiding16, veelal een jobcoach. Op zich 
is deze voorziening niet nieuw en wordt ook al ingezet bij huidige WWB- uitkeringsgerechtigden via 
de re-integratietrajecten uitgevoerd door SWB. Ook verzorgt SWB een vorm van begeleiding op de 
werkplek ingeval de SW-medewerkers gedetacheerd zijn bij een bedrijf. Naar verwachting wordt 
door de instroom van de nieuwe doelgroep en dan met name schoolverlaters met een 
arbeidsbeperking een groter beroep gedaan op deze voorziening. Opgemerkt moet worden dat de 
kosten voor jobcoaching uit het P-budget betaald moeten worden. De hoogte van het (gekorte) P-
budget is dan mede bepalend voor de mate van inzet van jobcoaching.  
 
Ondersteuning bij leer-werktrajecten 
Specifiek voor jongeren is de voorziening ondersteuning bij leer-werktrajecten17 inzetbaar. Het gaat 
dan om jongeren van 16 of 17 jaar oud die dreigen uit te vallen uit school, maar door middel van 
een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Deze voorziening kan ook ingezet 
worden bij jongeren van 18 tot 27 jaar, die door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie 
kunnen behalen. Het is belangrijk dat jongeren middels een startkwalificatie een betere en 
duurzamere positie op de arbeidsmarkt verkrijgen. Voorstel is om deze voorziening in de 
verordening op te nemen. 
 
 
 
No-riskpolis 

                                               
16 Artikel 10da Participatiewet 
17 Artikel 10f Participatiewet 
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De no-riskpolis18 is een belangrijke voorziening om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen bij 
het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Het is een verzekering waarbij de 
werkgever compensatie ontvangt voor de loonkosten, wanneer een werknemer met 
arbeidsbeperkingen ziek wordt. In de re-integratie-verordening moet vastgesteld worden voor 
welke vergoedingen een werkgever in aanmerking komt bij ziekte van een werknemer.  
Op dit moment wordt op landelijk niveau gewerkt aan een adequate polis voor gemeenten in relatie 
tot de Participatiewet. Opgemerkt moet worden dat de kosten van de no-riskpolis betaald moeten 
worden uit het Participatiebudget. De hoogte daarvan is dus mede bepalend voor het aantal in te 
zetten no-riskpolissen. 
 
 
5.5.4. Tegenprestatie naar vermogen 
 
Al vanaf 1 januari 2012 kunnen gemeenten aan mensen die een WWB-uitkering ontvangen of 
aanvragen, de verplichting opleggen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Bij een 
tegenprestatie gaat het om het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden. De werkzaamheden worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en 
mogen niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. 
Gemeenten hebben op grond van de Participatiewet de opdracht om beleid te ontwikkelen ten 
behoeve van het verrichten van een tegenprestatie en het uitvoeren daarvan overeenkomstig een 
gemeentelijke verordening. Op dit moment wordt in sub-regionaal verband gewerkt aan een nota 
hoe vorm en inhoud te geven aan deze wettelijke plicht. Deze wordt vervolgens vertaald in een 
gemeentelijke verordening. 
 
De gemeente Hengelo is reeds in 2013 gestart met de pilot maatschappelijke participatie. Naar 
onze mening is nieuwe wetgeving op dit punt niet nodig. De resultaten van deze pilot alsmede een 
inventarisatie van de activiteiten, die op dit moment door uitkeringsgerechtigden worden verricht 
worden in de nota meegenomen. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt dat mensen zèlf actief 
aangeven welke activiteiten zij verrichten dan wel gaan oppakken om maatschappelijk te 
participeren. De doelgroep betreft in totaal ongeveer 1000 cliënten (huidig bestand). 
 
 
5.5.5. Uniformering arbeidsverplichtingen 
 
Met het wetsvoorstel WWB Maatregelen (onderdeel van de Participatiewet) wordt een aantal 
verplichtingen bij wet geregeld. Bij het niet nakomen van deze verplichtingen is  in de wet de 
mogelijkheid om een maatregel op te leggen aangescherpt. De uitkering wordt dan gedurende een 
periode van minimaal 1 maand tot maximaal 3 maanden met 100% verlaagd. In de wet19 is 
opgenomen dat de verlaging over meerdere maanden (maximaal drie) kan worden verrekend. 
Reden hiervoor is dat de maatregel soms na de eerste maand leidt tot gedragsverandering, de 
zogenaamde inkeerbepaling. Bij het ontbreken van elke vorm van verwijtbaarheid mag geen 
maatregel worden opgelegd.  
 
Het gaat om de volgende verplichtingen: 
 

 Het aanvaarden en behouden van werk. 
 Het naar vermogen verkrijgen van werk in een andere gemeente (maximale reisduur van 3 

uur) en eventueel bereid te zijn om te verhuizen. 
 Ingeschreven staan bij een uitzendbureau.  
 Het verkrijgen en behouden van kennis en vaardigheden, noodzakelijk voor het verkrijgen, 

het aanvaarden of het behouden van werk.  
 Het verkrijgen, aanvaarden of het behouden van werk niet belemmeren door kleding, 

gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag.  
 Gebruik maken van aangeboden voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling en mee te 

werken aan onderzoek naar zijn of haar mogelijkheden tot arbeidsinschakeling.  
 Voordat naar een andere gemeente wordt verhuisd, naar vermogen proberen in die andere 

gemeente naar werk zoeken. 
 Bereid zijn om te verhuizen naar een andere gemeente als belanghebbende daar een 

arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste een jaar en een netto beloning die ten 
minste gelijk is aan de voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm kan krijgen. 

 

                                               
18 Artikel 8a lid 2b Participatiewet 
19 Artikel 9 en artikel 18 lid 5 Participatiewet 
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Een maatregel wordt afgestemd als, gelet op bijzondere omstandigheden, dringende redenen 
daartoe aanleiding geven. De wet voorziet in de mogelijkheid geheel of gedeeltelijk af te zien van 
de maatregel. De individuele situatie van de cliënt is leidend, er mogen alleen verplichtingen 
opgelegd worden waar zij in redelijkheid aan kunnen voldoen. 
Regionaal is hierover afstemming gezocht. Ten aanzien van de niet-geüniformeerde arbeids- en re-
integratieverplichtingen kan de gemeente zelf beleid formuleren in de afstemmingsverordening.  
 
5.5.6 Individuele studietoeslag 
 
In de Wajong is een studieregeling20 opgenomen voor jongeren met een arbeidsbeperking. De 
instroom in de Wajong stopt en de studieregeling is niet langer toegankelijk voor jongeren met een 
arbeidsbeperking. Gemeenten krijgen nu de mogelijkheid om een individuele studietoeslag21 te 
verstrekken aan de groep die voorheen onder de reikwijdte van deze studieregeling onder de 
Wajong vielen. De Wajong-studieregeling is gebaseerd op een verstrekking van 25% van het 
wettelijk minimumloon.  
 
De individuele studietoeslag is bedoeld als compensatie voor het feit dat deze jongeren naast hun 
studie door hun beperking niet in staat zijn zelf bij te verdienen.  
Gemeenten moeten in verordening regels opstellen. 
Inmiddels wordt in sub-regionaal verband gewerkt aan de voorstellen voor  beleid en de opstelling 
van een verordening. 
 
Gemeenten kunnen ervoor kiezen om geen individuele studietoeslag uit te keren, het betreft hier 
een kan-bepaling. Wij vinden het belangrijk om in deze kwetsbare doelgroep  te investeren en zo 
hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit is conform te strekking van de wet. 
 
 

  

                                               
20 Onder de Wajong was sprake van een studieregeling, voor de Participatiewet spreken we over een individuele studietoeslag. 
21 Artikel 8 lid 1c en artikel 36b Participatiewet 

Beslispunten 
25. De transitiefase (2014-2015) benutten om de formele voorziening beschut werk nieuwe 

stijl verder te onderzoeken in het verband van de arbeidsmarktregio en onderdeel uit 
laten maken van de transformatie in het sociaal domein. In regionaal verband 
onderzoeken of een integraal aanbod voor de doelgroep (WMO/Participatiewet) met een 
lage loonwaarde mogelijk en wenselijk is. 

26. Instemmen met de inzet van twee soorten loonkostensubsidie en deze opnemen in de 
verordeningen  Instemmen met het verstrekken van beide vormen van 
loonkostensubsidie uit het uitkeringsbudget (BUIG), mits toereikend. 

27. Persoonlijke begeleiding (job-coaching), ondersteuning bij leer-werktrajecten en no-
risk-polis opnemen in de verordeningen. Financiering van de instrumenten uit 
Participatie-budget, mits toereikend. 

28. Instemmen met het in regionaal verband afstemmen van een nota hoe vorm te geven 
aan de wettelijke plicht tot vragen van een tegenprestatie aan uitkeringsgerechtigden. 

29. Instemmen met het in regionaal verband  aanpassen van de afstemmingverordening op 
het gebied van de geüniformeerde verplichtingen. Hoogte maatregel niet-
geüniformeerde verplichtingen wijzigen. 

30. De verstrekking van een individuele studietoeslag aan jongeren met een 
arbeidsbeperking mogelijk maken door middel van een in regionaal verband 
afgestemde verordening. Het bedrag voor individuele studietoeslag wat wordt 
toegevoegd aan de algemene middelen voor dit doel toevoegen aan het 
Participatie-budget. 
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6. Hoe organiseren we de beschikbaarheid van zorg en bewaken we 
 de kwaliteit? 

 
 
Het organiseren en sturen op kwaliteit is een belangrijke opgave voor de gemeente in het nieuwe 
stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. Het garanderen van goede, verantwoorde, zorg is 
immers onlosmakelijk verbonden met onze visie en uitgangspunten. Onderdeel van het bewaken 
van de kwaliteit van de zorg is goede participatie van inwoners en cliënten. 
 
 
6.1. Inkoop maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 
 
Om daadwerkelijk de zorg voor onze inwoners beschikbaar te hebben op 1 januari 2015, moet het 
college van burgemeester en wethouders hierover afspraken maken met de verschillende 
aanbieders. Afspraken die van belang zijn voor onze gemeentelijke uitgaven. Door het Rijk is 
bepaald dat een deel van de zorg landelijk of regionaal moet worden ingekocht. Met de Twentse 
gemeenten wordt echter meer ondersteuning en jeugdhulp (die nieuw voor de gemeenten zijn) 
samen ingekocht dan ons verplicht wordt, omdat dit slim en efficiënt is. Het gaat vaak om inkoop 
bij dezelfde instellingen. 
 
Om tijdig de juiste zorg voor onze inwoners beschikbaar te hebben zijn de verschillende 
aanbestedingstrajecten dit voorjaar (noodgedwongen) al in gang gezet, vooruitlopend op de wet- 
en regelgeving en vaststelling van dit beleidsplan. 
Als start van de aanbesteding is in de regio het strategisch inkoopdocument opgesteld. Hierin zijn 
de uitgangspunten voor de inkoop van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 
beschreven, waaronder: 
 

- De vorm van inkoop/aanbesteden. 
- Kiezen voor een overgangsjaar in 2015 (niet gelijk alles anders willen doen, maar inzetten 

op zorgcontinuïteit voor de cliënt, beperken van frictiekosten, behoud van de 
zorginfrastructuur, overgangsrechten). 

- Rekening houden met het financiële kader. 
- Het werken met raamovereenkomsten zonder volume afspraken. 
- Het bieden van keuzemogelijkheid voor de cliënt en ruimte voor nieuwe aanbieders. 
- Huidige (wettelijke) kwaliteitseisen als uitgangspunt.  

 
De aanbestedingsdocumenten zijn vervolgens op basis van de uitgangspunten uit het Strategisch 
inkoopdocument opgesteld. Aanvullend zijn hierin ook de wettelijke kwaliteitseisen opgenomen, 
zoals deze gesteld zijn in de Jeugdwet en Wmo en aanvullende eisen die de Twentse gemeenten 
van belang vinden, zoals: 
  

- De meldplicht van aanbieders bij verwijzing huisarts, jeugdarts of medisch specialist aan 
gemeenten 

- Social Return On Investment (SROI) 
- Duurzaamheid 
- Privacybeleid en klachtenregeling 
- Normering bezoldiging topfunctionarissen 

 
In bijlage 10 zijn als voorbeeld de uitgangspunten en eisen van de inkoop uit het inkoopbestek 
Maatwerkvoorzieningen (Wmo 2015 en Jeugdwet) alle leeftijden opgenomen. 
 
Proces 2014 
Als eerste is in mei 2014 de WMO maatwerkvoorziening in de markt gezet. In juli 2014 volgde de 
aanbesteding van de voormalige jeugd AWBZ en de Jeugd GGZ. Dit zijn zogenaamde openbare 
aanbestedingsprocedures. Na de zomer 2014 volgt nog de meervoudige onderhandse aanbesteding 
voor Provinciale Jeugdzorg, Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, JeugdzorgPlus en AMHK. 
 
Rond 1 november 2014 (of eerder waar mogelijk) is voor alle aanbieders duidelijk of zij een 
contract krijgen voor het leveren van maatschappelijke ondersteuning en/of jeugdhulp in 2015.  
 
Het Beschermd Wonen GGZ zal tot 2018 nog gefinancierd worden via de centrumgemeente 
Enschede. Momenteel wordt nagedacht over de manier van financiering van de zorgaanbieders. 
Waarschijnlijk zal de financiering via subsidiëring plaatsvinden. Besluitvorming volgt in september. 
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6.2. Kwaliteitsregels voor zorgaanbieders  
 
In de Jeugdwet worden de kwaliteitseisen gesteld aan alle jeugdhulpaanbieders, het AMHK en de 
gecertificeerde instellingen. Eisen zoals onder andere verantwoorde hulp, gebruik van een 
hulpverleningsplan, de systematische kwaliteitsbewaking door de Jeugdhulpaanbieder, de 
verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de meldplicht calamiteiten en geweld, 
de verplichting aan de jeugdhulpaanbieders om de vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen 
zijn taak uit te oefenen. Naast de uniforme kwaliteitseisen zijn in de Jeugdwet nog specifieke 
bepalingen opgenomen voor gesloten jeugdhulp, pleegzorg en gecertificeerde instellingen. 
 
De nieuwe Wmo stelt dat gemeenten in de verordening eisen moet stellen aan de kwaliteit van 
voorzieningen. Eisen met betrekking tot deskundigheid van beroepskrachten, maar ook eisen aan 
de bestuursstructuur en bedrijfsvoering, afhandeling van klachten en melden van calamiteiten. 
Hoofdstuk 3 van de wet richt zich helemaal op kwaliteit van zorg, professionele standaarden en 
meetinstrumenten. Daarbij is ook een rol weggelegd voor cliëntorganisaties. 
 
Landelijke inspecties en lokaal toezicht  
Het jeugddomein heeft op het ogenblik te maken met vijf rijksinspecties: Inspectie Jeugdzorg 
(IJZ), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J), Inspectie 
van het Onderwijs (IvhO) en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). Het 
Rijk heeft het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) opgericht om ervoor te zorgen dat de vijf 
inspecties elkaar aanvullen en versterken in plaats van overlappen. De Inspectie Jeugdzorg zal met 
de nieuwe Jeugdwet omgevormd worden tot een nieuwe Inspectie Jeugd. De gemeente kan ook 
haar eigen toezicht organiseren, bijvoorbeeld als het gaat om de professionele norm. De precieze 
relatie van het gemeentelijke toezicht ten opzichte van de rijksinspecties moet nog worden 
uitgewerkt. De VNG is hierover nog in gesprek met de inspectie.   
 
Samenwerking met zorgverzekeraars en aanbieders 
In het belang van goede zorg en ondersteuning is samenwerking op lokaal niveau met de 
zorgverzekeraars cruciaal. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben gezamenlijke doelen namelijk 
het vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening; het beheersen van de kosten en het delen 
van informatie over de zorg- en ondersteuningsvraag van cliënten. Inwoners mogen in het 
dagelijks leven geen hinder ondervinden van de verschillende stelsels van waaruit zorg en 
ondersteuning wordt geleverd. Het is noodzakelijk om actief te investeren in 
samenwerkingsafspraken op lokaal niveau. In de wet en regelgeving zal de samenwerking tussen 
verzekeraars, aanbieders en gemeenten worden gestimuleerd. In Twente zijn we bezig met het 
opstellen van een werkagenda met Menzis. Er moeten samenhangende arrangementen ontstaan 
gericht op preventie, integrale zorg en ondersteuning. Administratieve lasten en uitvoeringskosten 
bij samenloop van zorg moeten beperkt worden.   
 
 
6.3. Betrekken van inwoners en cliënten  
 
Bij de invoering van de Wmo in 2007 is gekozen om een Wmo-cliëntenraad in te stellen met in 
eerste instantie een beperkte opdracht. Gevraagd en ongevraagd adviseren over de 
prestatievelden 3 en 6. Al snel ontstond de behoefte om dit breder te trekken. Het Wmo beleid 
betreft immers een zeer breed spectrum van zowel algemene als individuele zorg en 
welzijnsvoorzieningen. De Wmo-cliëntenraad houdt zich dus niet alleen bezig met het geven van 
adviezen over gemeentelijk beleid, maar ook met verschillende cliëntzaken, zoals de 
(on)toegankelijkheid van gebouwen en klachten over rolstoelen.  
 
De Jeugdwet  zegt over cliëntparticipatie: “gemeenten moeten de ervaringen van cliënten 
(jeugdigen en ouders) betrekken bij de beleidscyclus en borgen dat de positie van cliënten en 
instellingen in overeenstemming is met de bedoeling van de wet”. De nieuwe Wmo zegt: “bij 
verordening wordt bepaald op welke wijze cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken 
bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop cliënten of 
hun vertegenwoordigers: a vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit 
te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen; b worden voorzien van 
ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen; c deel kunnen nemen aan periodiek 
overleg; d onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden; ze worden voorzien van de voor een 
adequate deelname aan het overleg benodigde informatie”. 
 
Ook in de Participatiewet is opgenomen dat gemeenten regels op stellen over de manier waarop 
cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet. 
Personen die te maken krijgen met de Participatiewet zijn belangrijke gesprekspartners om een 
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goede dienstverlening aan de doelgroep mogelijk te maken. Het is essentieel dat zij worden 
betrokken bij de totstandkoming van het beleid, bijvoorbeeld bij de keuzes die gemeenten maken 
voor beschut werk, loonkostensubsidie en de inzet van andere instrumenten en voorzieningen. Om 
dit te borgen, ligt het voor de hand om personen die te maken krijgen met de Participatiewet een 
stevige en zichtbare positie te geven.  
 
Voor participatie is er op dit moment een adviesraad én een cliëntenraad. De Adviesraad Inkomen 
en Arbeid adviseert op beleidsontwikkeling, de cliëntenraad Wwb houdt zich bezig met de wat hen 
als cliënt of klant van de sociale dienst bezig houdt. 
 
De veranderingen en nieuwe wetgevingen maken dat het goed is om nu kritisch te kijken naar de 
manier waarop de cliëntparticipatie is geregeld. Als gemeente krijgen we te maken met nieuwe 
taken en nieuwe doelgroepen. Reden genoeg om de participatie van inwoners en doelgroepen te 
organiseren op een dusdanige manier dat inwoners en cliënten zich gehoord voelen en het 
gemeentelijke beleid wordt versterkt. 
 
Keuzes cliëntparticipatie  
Bij cliëntparticipatie is er een onderscheid te maken tussen het daadwerkelijk gevraagd en 
ongevraagd adviseren op beleidsniveau en het uitwisselen van informatie met, voor en door 
cliënten inclusief belangenbehartiging. Wij kiezen er voor dit onderscheid tussen adviesraden en 
cliëntenraden/cliëntparticipatie nadrukkelijk te maken. 
 
In beide gevallen zijn er twee keuzes: 

1. De advies- en cliëntenraad bestrijkt het hele sociale domein (dus de drie transities jeugd, 
Wmo en Werk en inkomen) 

2. De advies- en cliëntenraad is georganiseerd per transitie. 
 
Omdat wij er in beleid en uitvoering naar streven zo integraal mogelijk te werken, kiezen wij er 
voor om per 1 januari 2015 een adviesraad te hebben die ons op beleidsniveau adviseert over alle 
drie de beleidsvelden van het sociale domein. Aan de hand van een competentieprofiel zullen leden 
worden geworven, met de intentie om geen mensen te benoemen vanuit hun cliëntzijn, maar 
vanuit hun expertise vanuit werk of privé. Daarbij zorgen wij ervoor dat de adviesraad in 
gezamenlijkheid voldoende expertise bevat ten aanzien van de taakvelden jeugd, Wmo en werk en 
inkomen. 
 
Voor wat betreft de participatie op cliëntniveau, kiezen wij er vooralsnog voor dit per beleidsterrein 
te organiseren. Enerzijds omdat de cliënten verschillende ervaringen zullen delen, anderzijds 
omdat de wijze waarop we dit organiseren kan verschillen per beleidsterrein. Het is nog even de 
vraag of dit ook betekent dat er drie cliëntenraden zullen komen. De verwachting is dat jongeren 
daar niet om zitten te springen. Maar wij zijn van mening dat ook met de inzet van sociale media, 
digitale klanten/jeugdpanels, enquêtes, interviews de cliëntparticipatie kan worden vormgegeven. 
Dit vraagt nog om nadere uitlijning en planning. De koers is gericht op 1 januari 2015. 
 
Vertrouwenspersonen  
De gemeente is er op grond van de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor dat jeugdigen en hun 
ouders een beroep kunnen doen op een – van de gemeente en zorgaanbieders – onafhankelijke 
vertrouwenspersoon. Iedere cliënt die vragen, klachten over en/of problemen heeft met zijn/haar 
(rechts)positie en over de (toeleiding naar) jeugdhulp, mag ondersteuning krijgen van een 
vertrouwenspersoon. Gemeenten hebben er met elkaar voor gekozen het vertrouwenswerk 
centraal via de VNG te regelen en in te richten (ALV VNG, 18 juni 2014). De VNG gaat namens alle 
gemeenten in eerste instantie landelijke inkoop voor de duur van twee jaar verrichten, waarna 
evaluatie plaatsvindt. Als gemeente hebben we de plicht om aan onze inwoners kenbaar te maken 
dat ze gebruik mogen maken van deze vorm van ondersteuning. 
 
Bezwaar en beroep  
Gemeenten moeten op grond van voorwaarden die vastgelegd worden in de gemeentelijke 
verordening bepalen wanneer sprake is van het toekennen van een individuele voorziening. Dit is 
een beschikking van de gemeente, waarop bezwaar en beroep mogelijk is op grond van de 
Algemene wetbestuursrecht (Awb). Voor beroepen op grond van de Awb is in de Jeugdwet de 
kinderrechter aangewezen als bevoegd. Bekeken moet worden of en hoe de bezwaar- en 
beroepsprocedure nader uitgewerkt moet worden. 
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Klachtenregelingen zorginstellingen  
Een klacht is een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een organisatie zich in een bepaalde 
situatie heeft gedragen. Een klacht kan schriftelijk of mondeling worden ingediend. In de nieuwe 
Jeugdwet is beschreven waaraan klachtenbehandeling van de zorgaanbieders en gecertificeerde 
instellingen moet voldoen. Klachten op het gebied van vrijheidsbeperkende maatregelen en verlof 
binnen de gesloten jeugdhulp vallen in een apart regime. Deze klachten worden behandeld door 
een onafhankelijke klachtencommissie die de bevoegdheid heeft om besluiten te vernietigen. Deze 
klachtenregeling kent een beroepsmogelijkheid bij een beroepscommissie.  
 
Het aantal en de aard van de klachten die bij de klachtencommissies van de zorgaanbieders 
binnenkomt zegt iets over de kwaliteit van de instelling. De jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde 
instellingen zijn verplicht in hun jaarverslag te rapporteren over het aantal klachten en de 
afhandeling. Ook de vertrouwenspersoon zal verslag doen richting de gemeente. Op deze manier 
ontvangt de gemeente waardevolle informatie om te sturen op kwaliteitsverbeteringen in het 
stelsel. 
 

Beslispunten 
31. Komen tot een brede adviesraad voor de drie transities (op beleidsniveau). 
32. De daadwerkelijke cliëntparticipatie vormgeven per transitie, waar wenselijk en 

mogelijk via cliëntenraden (op cliëntniveau).  
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7. Wat zijn de financiële consequenties en hoe kunnen we die  
beïnvloeden? 
 

 
De komst van de nieuwe taken naar de gemeenten, heeft grote impact op de financiële 
huishouding van de gemeente. Niet alleen neemt het sociale domein vanaf 2015 een prominente 
positie in op de gemeentelijke begroting, de risico’s die wij lopen met de doorgevoerde 
Rijksbezuinigingen zijn fors. Reden om kritisch te kijken naar de middelen die we ontvangen, de 
manier waarop we dit inzetten (inkopen en subsidiëren) en de knoppen waaraan we kunnen 
draaien (zoals Persoonsgebonden budget voor nieuwe indicatiestellingen en eigen bijdrage). 
 
 
7.1. Het financiële kader 
 
In 2015 komt er een integratie-uitkering sociaal domein, naast de algemene uitkering in het 
gemeentefonds. In de integratie-uitkering komen de middelen voor de taakvelden Jeugd, Wmo en 
het nieuwe Participatiebudget. De integratie-uitkering sociaal domein wordt voor een periode van 3 
jaar ingesteld, namelijk de jaren 2015 tot en met 2017. Vanaf 2018 zullen deze middelen deel 
gaan uitmaken van de algemene uitkering in het gemeentefonds. In het kader van de integrale 
benadering van de doelgroepen worden de gelden ontschot ingezet.  
 
Op basis van de meicirculaire 2014 van het gemeentefonds ontvangen we de volgende 
rijksmiddelen in de integratie-uitkering sociaal domein voor 2015-2018: 

2015 2016 2017 2018 
Integratie-uitkering sociaal domein (functie 923):           
Decentralisatie Jeugdzorg (IU)   DEEL A  21.285 20.982 20.272 20.399 
Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)  DEEL B   14.153 14.829 14.417 14.377 
Decentralisatie participatie (IU)  DEEL C   17.196 16.164 15.162 14.369 
Totaal Integratie-uitkering sociaal domein:   52.634 51.975 49.851 49.145 
 
Tabel 2: Integratie-uitkering sociaal domein (bedragen * € 1.000) 
 
Voor de integratie-uitkeringen AWBZ/Wmo en Jeugdzorg is het verdeelmodel voor 2015 gebaseerd 
op historische kosten. Vanaf 2016 worden voor beide taken objectieve verdeelmodellen ingevoerd. 
Uiterlijk in de septembercirculaire 2014 wordt het objectieve verdeelmodel voor het WMO-budget 
definitief vastgesteld. Voor de Jeugdzorg is het model pas in december 2014 gereed en dan zal het 
budget voor 2016 per gemeente bekend worden gemaakt.  
Aangezien we nog geen inzicht hebben in het objectieve verdeelmodel vanaf 2016 is voor de 
meerjarenramingen gerekend met de macro-inkomsten voor de Wmo en Jeugd voor alle jaren, en 
zijn voor de jaren 2016-2019 de geraamde kosten per voorziening aangepast met de percentages 
tussen die jaren.  
 
Gemeenten ontvangen op dit moment van het Rijk budget om mensen met arbeidsvermogen naar 
werk toe te leiden: het Participatiebudget. Vanaf 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Mensen 
met arbeidspotentieel kunnen niet meer in de Wajong instromen en de Wsw wordt afgesloten voor 
nieuwe instroom. Vanaf 1 januari 2015 vallen de nieuwe mensen met een arbeidsbeperking maar 
met arbeidsvermogen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Als gevolg daarvan is 
vanaf 2015 een nieuw verdeelmodel noodzakelijk. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
is bestuurlijk overeenstemming bereikt over het nieuwe verdeelmodel Participatiebudget. In juli 
2014 zijn de voorlopige bedragen over 2015 bekend gemaakt. 
 
De integratie-uitkering sociaal domein vormt niet het enige financieel kader in relatie tot de drie 
transities. Zo ontvangen wij van het Rijk het zgn. BUIG-budget (Bundeling Uitkeringsvoorzieningen 
Gemeenten). Uit dit budget dienen de WWB-uitkeringen bekostigd te worden en vanaf 2015 de 
bedragen die aan werkgevers aan loonsubsidies worden uitbetaald. Het aandeel per gemeente uit 
dit macro-BUIG-budget komt tot stand via een objectief verdeelmodel. De gemeente Hengelo is de 
laatste jaren nadeel-gemeente. 
De gemeente zet forse bedragen aan eigen middelen in op het gebied van o.m. Welzijn en Sport, 
armoedebeleid en schuldhulpverlening. Ook deze budgetten hebben ten doel beleid en activiteiten 
te financieren die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de drie transities 
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7.1.1. Integratie-uitkering sociaal domein 
 
Er is door het kabinet voor een integratie-uitkering gekozen, zodat de middelen voor de termijn 
van drie jaar apart zichtbaar kunnen blijven op de begroting, maar ook omdat de termijn van drie 
jaar nadrukkelijk is bedoeld als overgangstermijn. Het kabinet wil de middelen vanaf 2018 via de 
algemene uitkering verstrekken. Slechts indien dit om verdeelmodeltechnische redenen niet 
mogelijk zou blijken, zal worden gekozen voor behoud van de integratie-uitkering.  
 
De middelen behorend bij de nieuwe taken in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en het gebundelde participatiebudget zoals dat per 1 januari 2015 voor de 
Participatiewet geldt, zijn per 2015 geheel vrij te besteden voor de gemeente. Dit geeft de 
gemeente vrijheid om, binnen de kaders van de wetgeving, eigen afwegingen te maken, 
bijvoorbeeld over het betrekken van andere (bestaande) middelen in het gemeentefonds. 
 
Verantwoording van de besteding van de gelden geschiedt (horizontaal) aan de gemeenteraad. 
De verticale verantwoording aan de Rijksoverheid geschiedt indirect via de Informatie voor derden 
(IV3). Dit zal geschieden op basis van de functionele indeling, zoals die wordt gehanteerd bij de 
begrotingsvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording).  
 
De integratie-uitkering sociaal domein wordt op de tijdelijke Iv3-functie 923 integratie-uitkering 
sociaal domein geraamd en geboekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het overhevelen van taken naar de gemeente legt het Rijk meteen een korting op: we krijgen 
geld om de taken uit te voeren, maar dat is een stuk minder dan dat er nu beschikbaar voor is. 
 
 
7.1.2. Begroting transities en transformatie 
 
Conform eerdere besluitvorming gaan we voor de begroting uit van budgettaire neutraliteit bij de 
transities en dat alleen het totale ‘gekorte’ rijksbudget in de integratie-uitkering sociaal domein 
beschikbaar is om in te zetten voor de transities. Wij zullen er alles aan doen om dit te realiseren. 
Wij vinden echter dat de zorg aan onze inwoners gegarandeerd moet zijn, dus mochten wij met de 
beschikbare middelen niet de zorg kunnen leveren die noodzakelijk is, zullen wij onze keuzes 
heroverwegen. Het kan dan gaan om het herzien van keuzes die zij hebben gemaakt ten aanzien 
van het budget dat we hebben begroot, maar ook aanpassing van inhoudelijke beleidskeuzes.  
 
We zijn bij het opstellen van de voorlopige ramingen voor de Beleidsbegroting 2015-2018 
uitgegaan van een zo goed mogelijke inschatting van de lasten (zowel uitvoeringskosten gemeente 
als de kosten van derden) en de overige baten, die gemoeid zijn met de transities. De complete 
transformatie van het sociale domein kan er toe leiden dat de voorlopige ramingen binnen het 
sociale domein vanaf 2015, door nieuwe inzichten, naderhand (binnenlijns) aanpassing behoeven. 
Daarbij is getracht om met het opstellen van de begroting en het neerdalen van de bestedingen 
en uitvoeringskosten zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de beleidslijnen of programmalijnen 
zoals het beleidsplan ze omschrijft.  
 
Reserveren voor innovaties 
Met het vaststellen van het Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Hengelo 2012-2015 is 
gekozen om 5% van de middelen die we van het Rijk ontvangen vrij te maken voor vernieuwing. 
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Gezien de middelen die wij krijgen en het effect van de bezuinigingen, lijkt ons dit voor de eerste 2 
jaar niet haalbaar. Wij stellen daarom voor om in 2015 en 2016 2,5% van de integratie-uitkering 
sociaal domein (Wmo en Jeugd-middelen) in een innovatiepot te stoppen om (wellicht via een 
bonus regeling) veranderingen en innovaties te stimuleren. Voor de jaarschijven 2017 en 2018 
gaan we wel uit van 5%.  
 
De concept begroting 2015 voor wat betreft de integratie-uitkering sociaal domein ziet er, rekening 
houdend met bovenstaande uitgangspunten, als volgt uit: 
 

 
Tabel 3: Concept begroting 2015 integratie-uitkering sociaal domein 
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Bij de gepresenteerde begroting willen we de volgende opmerkingen plaatsen: 
 

1. Zoals in paragraaf 6.1 weergegeven bedraagt de integratie-uitkering sociaal domein in 
2015 € 52.634K. Het verschil met de begroting (€ 53.595K) wordt veroorzaakt door 
overige inkomsten in de vorm van eigen bijdragen, Inkomsten uit Stadsbanen en 
dergelijke. 

2. We hebben getracht op grond van historische kosten een zo goed mogelijke inschatting van 
de verdeling van de middelen uit de integratie-uitkering sociaal domein te maken. Echter 
de afgelopen tijd is gebleken dat de brongegevens (waaronder Vektis bestanden) niet altijd 
even betrouwbaar zijn. 

3. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het advies om regionale 
kortingspercentages voor Wmo en Jeugdzorg vast te stellen. Het ziet ernaar uit dat de 
volgende kortingspercentages voorgesteld gaan worden: 

 19% korting op bestaande tarieven (prijspeil 2013) Wmo maatwerkvoorzieningen 
(18-100 jaar); 

 10% korting op bestaande tarieven Jeugdzorg (prijspeil 2013, met uitzondering 
van J-GGZ hier geldt prijspeil 2014); 

 geen korting op Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering, JeugdzorgPlus en het 
Landelijk Transitiearrangement.  

4. We hebben nog onvoldoende beeld bij de hoogte van de te innen ouderbijdragen en eigen 
bijdragen. De eigen bijdrage Wmo is derhalve gebaseerd op 0,66% van de geraamde 
bijdrage op macro niveau. De ouderbijdrage is nog een fictief bedrag. 

5. Uitvoeringskosten Participatiewet  Als gevolg van de Participatiewet komen nieuwe 
doelgroepen naar de gemeente. Dat betekent een grotere instroom dan voorheen. Mede in 
dat kader en voor de uitvoering van de Participatiewet willen we extra inzetten op 
uitstroom naar werk van klanten vanaf trede 3 en begeleiding richting maatschappelijke 
participatie van de klanten op de treden 1 en 2 van de participatieladder. Hiervoor is 
(tijdelijk) extra menskracht nodig. Er worden geen extra uitvoeringskosten vergoed door 
het rijk. Wel ontvangen wij per WWB-klant een bedrag aan uitvoeringskosten. De 
uitbreiding kan grotendeels worden opvangen binnen bestaande of geraamde middelen. 
Vanuit het in de integratie-uitkering sociaal domein opgenomen Participatiebudget 
gebruiken wij tijdelijk een deel van het bedrag voor re-integratie nieuwe doelgroepen: € 
65.500. De totale extra kosten bedragen in 2015 € 260.500. 

 
In de begroting 2015 zijn de bestaande taken geïntegreerd, zodat u een totaaloverzicht heeft van 
de inkomsten en uitgaven binnen het gehele sociale domein. Zie hiervoor bijlage 11. 
 
 

 
 
 
7.1.3 Risicoparagraaf 
 
Zoals in de inleiding van dit beleidsplan al is aangegeven vormen de decentralisaties een grote 
bestuurlijke, organisatorische en financiële uitdaging voor ons als gemeente. En, omdat veel 
variabelen nog onbekend zijn, is er ook sprake van een omvangrijk risico dat we lopen. 
Maar een ding staat al wel vast. We moeten meer gaan doen met minder geld. Zie hiervoor ook de 
in de vorige paragraaf weergegeven 2e opmerking bij de begroting. De gemeente staat voor de 
opgave om een drastische productiviteitsverbetering te realiseren, zonder te weten waar, hoe, met 
wie en waarmee dit gerealiseerd moet worden. Dat is de kern van het risico. 
 
Hogere volumeontwikkelingen, ontoereikende budgetten 
Op dit moment is moeilijk in te schatten hoe de volumes van de in te kopen zorg zich zullen 
ontwikkelen. In 2013-2014 zijn tarieven veelal gedaald, maar de volumes zijn gestegen, met een 
gelijkblijvend totaalbudget tot gevolg. Deze ontwikkelingen (denk ook aan vergrijzing en 
extramuralisering) moeten de komende jaren goed worden gemonitord om tot budgettaire 
beheersing te komen. Mocht het volume hoger worden zal dit leiden tot extra kosten.  

Beslispunt 
33. In 2015 en 2016 2,5% van de integratie-uitkering sociaal domein (Wmo en 

Jeugd-middelen) in een innovatiepot stoppen (in plaats van de eerder 
overeengekomen 5%). 

34. Wanneer wij, uitgaande van budgettaire neutraliteit, met de beschikbare 
middelen binnen de integratie-uitkering sociaal domein niet de zorg kunnen 
leveren die noodzakelijk is, heroverwegen wij onze keuzes. 
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Het gevolg daarvan is dat wij het beschikbare budget overschrijden. Wij zijn als gemeente 
verantwoordelijk voor het altijd kunnen leveren van zorg. 
 
Niet kunnen korten op Pgb overgangscliënten 
Kans op budgetoverschrijding door het niet generiek kunnen korten op Pgb’s  voor 
overgangscliënten. Het Rijk heeft, mede naar aanleiding van de Twentse brief,  al een incidentele 
extra compensatie van 195 miljoen aan de gemeenten toegezegd, voor zorgvuldige uitvoering 
overgangsrecht onder andere het Pgb. Of dit voldoende is, is nog onduidelijk. Het 
persoonsgebonden budget (Pgb) kent een lager tarief dan die zorginstellingen ontvangen bij zorg in 
natura. We mogen niet generiek op de bestaande Pgb- budgetten voor overgangscliënten korten. 
Het wordt daarnaast ook kort dag om  individuele gesprekken over een (goedkoper) alternatief 
voor de huidige ondersteuningsvraag te voeren, nadat de cliëntgegevens bekend zijn geworden. 
Het verlagen van de Pgb-tarieven voor de bestaande cliënten zal daarnaast leiden tot onzekerheid 
en onrust.  
 
Compensatie voor uitvoeringskosten. 
De transitie brengt ook veranderingen in de uitvoering met zich mee (onder andere 
toegangsfunctie, administratieve afhandeling, oprichting OZJT en AMHK) . De compensatie van het 
Rijk hiervoor lijkt onvoldoende. We verwachten veel hogere uitgaven. Een deel van het 
macrobudget zal niet aan zorg, maar aan uitvoeringskosten besteed moeten worden, met als 
gevolg dat we minder zorg kunnen leveren. Het is de vraag of dit realiseerbaar is. 
 
Maatschappelijke risico’s 
Hoewel instellingen weten dat de tarieven gemiddeld gaan dalen en het landelijke 
kostprijsonderzoek ook ruimte laat zien in de tarieven, moeten wij ons (blijven) realiseren dat een 
korting op de tarieven lastig kan zijn voor aanbieders. Risico kan zijn dat aanbieders af zien van 
deelname aan de aanbestedingen, waardoor het mogelijk is dat de zorginfrastructuur niet 
gegarandeerd kan worden. Instellingen hebben ook te maken met gevolgen voor personeel en 
bedrijfsvoering (werkgelegenheid). Tegelijkertijd zal de transformatie naar vernieuwingen 
herschikking van het zorglandschap met zich mee brengen. Instellingen zullen verdwijnen en 
nieuwe aanbieders zullen toetreden met alle gevolgen. 
 
Onbetrouwbare cijfers geven onvoldoende zekerheid over verwachte uitgaven. 
Deel van de cijfers zijn in zoverre onbetrouwbaar, waardoor we nu geen goede inschatting kunnen 
maken van de uitgaven in 2015.  
 
Open-einde regeling 
Voor zowel Wmo als de Jeugdwet geldt dat het een open-einde regeling betreft en daarmee risico’s 
met zich meebrengt. Beleidsmatig kiezen we uit pragmatische overwegingen voor een 'zachte 
landing'. We willen niet teveel onrust veroorzaken en zijn voornemens zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij bestaande structuren en netwerken. Juist omdat zo veel variabelen nog onbekend zijn is 
de strategie gebaseerd op de keuze om, ook vanuit de optiek van risicobeheersing, niet nog meer 
onbekende variabelen in het spel te brengen dan strikt noodzakelijk is.  
We kiezen er bovendien voor om (tenminste in 2015) zoveel mogelijk met de huidige 
zorgaanbieders zaken te blijven doen. We zijn ook wettelijk verplicht gesteld om de zorg voor de 
huidige cliëntenportefeuille komend jaar te continueren. 
 
Rekening houdend met dit beleidsuitgangspunt versus de financiële bezuinigingsopgave waar we 
voor staan, zullen we aan het verstrekken van de financiële middelen aan zorgaanbieders strakke 
kaders moeten verbinden. Een niet onbelangrijk deel van de productiviteitsopgave waar de 
gemeente voor staat, zal bij en met behulp van de zorgaanbieders gerealiseerd moeten worden. 
Het stellen van de juiste contractvoorwaarden en de beheersing van de naleving hiervan zijn de 
komende jaren van wezenlijk belang om risico's als budgetoverschrijding en/ of het niet kunnen 
continueren van zorg zo laag mogelijk te houden. Prestatie-indicatoren en 
verantwoordingsrichtlijnen zijn enige voorbeelden van de voorwaarden welke de komende periode 
adequaat onderzocht en geformuleerd zullen moeten worden. 
 
 
7.2. Persoonsgebonden budget (Pgb) 

De uitgangspunten voor het Pgb-beleid zijn in de nieuwe Wmo en de Jeugdwet landelijk 
vastgesteld. Beide wetten bieden cliënten de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening door 
middel van een Pgb in te kopen. Het wettelijk kader is nagenoeg gelijk en kent de volgende 
voorwaarden: 
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- Cliënt of iemand uit zijn of haar sociale netwerk, een curator, bewindvoerder, mentor of 
gemachtigde moet in staat zijn om de taken die bij het Pgb horen op verantwoorde wijze 
uit te voeren. 

- De Jeugdwet stelt dat de cliënt gemotiveerd moet aangeven waarom een voorziening in 
natura niet passend is en dat hij zich voldoende heeft georiënteerd op de zorg in natura. 
De Wmo vereist dat een cliënt gemotiveerd aangeeft dat hij Pgb wenst. 

- De diensten of hulpmiddelen die met het Pgb worden ingekocht, moeten van goede 
kwaliteit zijn. 

- De kosten van de diensten of hulpmiddelen die ingekocht worden, mogen niet hoger zijn 
dan de kosten van de maatwerkvoorziening. 

- Verder staat in de Jeugdwet dat een Pgb niet kan worden gevraagd voor een minderjarige 
die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft gekregen of een jeugdige 
die is opgenomen in een gesloten jeugdaccommodatie met een machtiging op grond van 
hoofdstuk 6 van de Jeugdwet. 

 
Deze voorwaarden bieden ons handvatten om voor de Pgb jeugdhulp en Wmo te komen tot 
overeenkomstige regelingen. Als we gaan werken vanuit één gezin, één plan, één regisseur, vinden 
wij dit ook noodzakelijk. Een uitzondering hierop is waarschijnlijk de regeling voor individueel 
verstrekte hulpmiddelen, omdat het daarbij gaat om een eenmalige verstrekking en geen 
doorlopende Pgb-voorziening. 
 
Wij zullen naast het wettelijk kader aanvullende voorwaarden stellen. Dit doen wij deels in de 
verordeningen, deels in de nadere regels die daarop volgen. Wij bepalen daarin wanneer wij vinden 
dat een Pgb kan worden verstrekt en onder welke voorwaarden, welk tarief wij hanteren voor Pgb 
en wat wij verstaan onder goede kwaliteit van zorg. 
 
Pgb in Hengelo 
Als een cliënt op eigen kracht, met hulp van het sociale netwerk en/of een algemene voorziening 
voldoende ondersteuning krijgt om aan de hulpvraag te voldoen, dan wordt er geen maatwerk-
voorziening verstrekt. Wanneer dit niet voldoende is en het niveau van gebruikelijke zorg22 wordt 
overschreden, kunnen wij een maatwerkvoorziening verstrekken. Dit kan via Zorg en natura (Zin) 
bij aanbieders waarmee wij een overeenkomst hebben of via een Persoonsgebonden budget (Pgb). 
 
Wij zullen onze inwoners zo veel mogelijk stimuleren gebruik te maken van Zorg in natura, omdat 
we daarmee de kwaliteit van zorg het beste kunnen waarborgen. Via raamovereenkomsten met 
aanbieders maken wij hierover afspraken. De keuzevrijheid hierbinnen zal groot zijn, omdat wij 
met veel zorgaanbieders raamovereenkomsten afsluiten.  
Daarbij speelt mee dat ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat Pgb oneigenlijk gebruik van 
middelen in de hand kan werken. De verplichte inschakeling van de Sociaal Verzekeringsbank 
(SVB) moet oneigenlijke inzet van Pgb voorkomen en de administratieve last voor de cliënt 
verminderen. Daarbij wordt uitgegaan van het trekkingsrecht, wat wil zeggen dat de SVB de 
zorgverlener pas uitbetaald nadat de dienst is geleverd. De cliënt krijgt het geld dus niet meer zelf 
op de bankrekening. 
 
Een inwoner kan er toch voor kiezen de ondersteuning zelf in te kopen. Mogelijk in aanvulling op 
Zorg in natura. Wij erkennen dat Pgb in bepaalde gevallen juist zinvoller kan zijn dan Zorg in 
natura. Voor een Pgb dient de inwoner altijd een gemotiveerde aanvraag in te dienen. 
 
Pgb voor sociale netwerk 
Zowel de Jeugdwet als de Wmo maken het mogelijk dat cliënten hun Pgb aanwenden voor inzet 
van hulp en ondersteuning uit hun sociale netwerk. In nadere regels werken wij uit welke 
voorwaarden wij hieraan stellen. Bijvoorbeeld wanneer het de gebruikelijke zorg overschrijdt. De 
Wmo zegt dat we ook voorwaarden kunnen stellen aan het tarief. De Jeugdwet gaat nog een stapje 
verder en maakt het ons ook mogelijk om bepaalde zorgvormen uit te sluiten. 
 
 

 
                                               
22 De term gebruikelijke zorg wordt al toegepast in huidige AWBZ en Wmo. Wij zullen de omschrijvingen 
daarvan gebruiken en uitwerken in de nadere regels. 

Beslispunt 
35. Bij toekenning van een maatwerkvoorziening zo veel mogelijk Zorg in natura 

inzetten, maar de mogelijkheden voor Persoonsgebonden budget wel open 
houden (voor bepaalde inwoners juist passend). 
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7.3. Eigen bijdrage 
 
Uitgangspunt van het Rijk is dat maatschappelijke ondersteuning (zowel maatwerk als algemene 
voorzieningen) beschikbaar moet zijn voor iedereen ongeacht het inkomen of vermogen. Er worden 
dus geen inkomensgrenzen gesteld maar het is wel mogelijk om eigen bijdragen te vragen met 
uitzondering van rolstoelen en voor jeugd onder de 18 jaar. 
 
De Jeugdwet spreekt niet van een ‘eigen bijdrage’ maar van een ‘ouderbijdrage’. In art. 8.2.1 is 
aangegeven wanneer de ouder een ouderbijdrage is verschuldigd. Voor ondersteuning, hulp en 
zorg op grond van de Jeugdwet kunnen geen eigen bijdragen worden opgelegd. Er kan wel sprake 
zijn van een ouderbijdrage in verband met de kosten van de aan een jeugdige geboden jeugdhulp, 
voor zover deze jeugdhulp verblijf buiten het gezin inhoudt, of in de kosten van verblijf in een 
justitiële jeugdinrichting van een jeugdige. De ouderbijdrage is ingegeven door het 
besparingsmotief: ouders van wie de kinderen buiten het gezin worden verzorgd hebben minder 
kosten voor die kinderen. Voor ambulante jeugdhulp geldt dus geen ouderbijdrage. 
Voor de Jeugdwet gaat het CAK (Centraal Administratie Kantoor) de ouderbijdrage innen. 
 
Binnen de Wmo 2015 zijn er twee soorten bijdragen die gevraagd kunnen worden, een bijdrage 
voor een algemene voorziening en een bijdrage voor een maatwerkvoorziening. In de nieuwe Wmo 
is het mogelijk om bijdragen te vragen tot maximaal de kostprijs van een voorziening. 
 
Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen 
Op basis van de huidige Wmo heffen wij alleen een eigen bijdrage op huishoudelijke hulp. Voor 
hulpmiddelen en woonvoorzieningen wordt geen eigen bijdrage opgelegd.  
 
Een afweging dient te worden gemaakt tussen het beoogde effect van de eigen bijdrage, de  
uitvoeringskosten en de eventuele inkomsten. Het effect kan zijn dat men afziet van of het beroep 
op een maatwerk of algemene voorziening en andere oplossingen zoekt of de vraag uitstelt. De 
bijdrage vormt daarmee een drempel waardoor er minder uitgaven zullen zijn voor de gemeente. 
Enerzijds omdat er minder voorzieningen worden verstrekt, anderzijds omdat cliënten die het 
kunnen betalen zelf bijdragen in de kosten. Het kan ook zijn dat, omdat er steeds een zorgvuldig 
gesprek plaatsvindt waarbij steeds ook alternatieve oplossingen worden onderzocht, het aantal 
mensen dat werkelijk nog de keuze heeft om af te zien van een voorziening nihil is.   
 
Het innen van de eigen bijdrage brengt wel uitvoeringskosten met zich mee, waarvan we nog niet 
goed kunnen inschatten hoeveel dit is. Ook kunnen we op dit moment niet overzien wat het effect 
is op het beroep op de bijzondere bijstand. 
 
Keuzes 

1. Geen eigen bijdrage heffen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen.  
2. Een eigen bijdrage heffen voor alle Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dus zowel bij 

hulpmiddelen (m.u.v. rolstoelen)  en woonvoorzieningen, als bij hulp bij het huishouden en 
begeleiding. Geen eigen bijdrage heffen voor voorzieningen voor kinderen onder de 18 
m.u.v. woningaanpassingen. 

3. Huidige situatie handhaven en alleen een bijdrage heffen voor hulp bij het huishouden en 
begeleiding. 

 
Wij kiezen ervoor om vanaf 2015 niet alleen op huishoudelijke hulp en de nieuwe taak begeleiding, 
maar ook op de hulpmiddelen en woonvoorziening een eigen bijdrage heffen (keuze 2). 
Argumenten hiervoor zijn dat er meer gelijkheid ontstaat en de mensen die het kunnen, zelf ook 
bijdragen in de kosten van de voorziening. Eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening tellen 
mee in de anticumulatie regeling zodat er altijd een relatie gelegd wordt met de draagkracht.  
Wanneer de cliënt daardoor in de problemen komt, kan een beroep worden gedaan op de 
bijzondere bijstand. 
 
Wij vragen geen eigen bijdrage voor rolstoelen (wettelijk bepaald dat dit niet mag) én voor  
voorzieningen voor kinderen onder de 18. Wij vinden dat de zorg voor kinderen bereikbaar moet 
zijn, ongeacht of ouders het kunnen betalen. Alleen bij woningaanpassingen gaan wij wel over tot 
het heffen van een eigen bijdrage bij de onderhoudsplichtige ouder(s).  
 
Wij maken wel een voorbehoud. Mocht bijvoorbeeld blijken dat de aanvragen bijzondere bijstand 
voor het vergoeden van de eigen bijdrage extreem toenemen, is het mogelijk dat wij dit besluit 
herzien. Het is dan ook belangrijk om de effecten direct in 2015 goed te monitoren. 
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Een eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening wordt doorgegeven aan het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). Het CAK voert de inning en verdere afhandeling van de bijdragen uit 
en past de anticumulatieregeling toe. Een vergoeding voor een algemene voorziening telt daar niet 
in mee. Voorkomen moet worden dat een cliënt een maatwerkvoorziening aanvraagt vanwege de 
vergoeding die verbonden is aan een algemene voorziening. De gemeente kan bijvoorbeeld ook 
overwegen een inkomensafhankelijke korting toe te passen op de vergoeding voor een algemene 
voorziening.   
 
Eigen bijdrage algemene voorzieningen 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen algemene voorzieningen die wij als gemeente 
financieren en voorzieningen die wij niet financieren en die door de ‘markt’ worden aangeboden. 
Het gaat dan om verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen binnen het sociale domein, van 
maaltijdvoorzieningen tot taallessen bijvoorbeeld. Wij kiezen er in paragraaf 5.4. voor om in te 
zetten op veelzijdige en kwalitatief goede algemene voorzieningen die zo veel mogelijk 
(hulp)vragen van inwoners moeten beantwoorden. Wij kunnen op dit moment niet beoordelen 
welke van deze voorzieningen door ons (volledig) gefinancierd moeten worden en welke wij aan de 
‘markt’ over moeten laten. Dit hangt mede af van de behoefte die onze inwoners hebben en de 
mate waarin de algemene voorziening bij draagt aan gemeentelijke doelstellingen.  
 
In aansluiting daarop vinden wij het ook lastig inschatten wat het heffen van een eigen bijdrage 
voor algemene voorzieningen doet met het gebruik er van (werpt het een drempel op) en welk 
beslag het legt op de uitgaven van de gebruikers (kunnen zij het betalen). Ook de 
uitvoeringskosten voor ons als gemeente moeten niet de inkomsten van de eigen bijdrage 
overstijgen, want dan gaat het weer ten koste van financiering van daadwerkelijke zorg.  
 
Keuzes bij door ons gesubsidieerde instellingen  

1. Geen eigen bijdrage heffen voor door ons gesubsidieerde algemene voorzieningen. 
2. Wel een eigen bijdrage heffen voor door ons gesubsidieerde algemene voorzieningen. 

 
Wij kiezen er voor om voor de door ons gesubsidieerde algemene voorzieningen geen eigen 
bijdrage te vragen (keuze 1). Hoewel wij eigenlijk van mening zijn dat voor het wel overwogen 
gebruik van algemene voorzieningen mensen best een eigen bijdrage mogen betalen, zien wij 
hiervan af omdat: 

- Het innen van een eigen bijdrage in de praktijk vaak een drempel op werpt voor het 
gebruik ervan. 

- De uitvoeringkosten voor het innen van de eigen bijdrage de inkomsten ervan vaak 
overstijgen. 

- Wij inschatten dat het beroep op de bijzondere bijstand hierdoor zal toenemen. 
- Het in de praktijk veel tijd (en dus geld) kost om stapeling van eigen bijdrages voor 

algemene voorzieningen te voorkomen. Daardoor kan het zijn dat mensen bij stapeling van 
eigen bijdragen geen gebruik (kunnen) maken van deze voorzieningen. Stapeling van eigen 
bijdragen voor maatwerkvoorzieningen wordt tegengegaan door de inning van deze 
bijdragen via het CAK. Voor de inning van de bijdragen van algemene voorzieningen is dit 
praktisch niet mogelijk. 

 
Voorzieningen die niet door ons worden gesubsidieerd komen in principe volledig voor rekening van 
de cliënt. Wanneer de cliënt door de bekostiging van een dergelijke algemene voorziening in de 
problemen komt of alsnog een maatwerkvoorziening nodig heeft, kan een beroep worden gedaan 
op de bijzondere bijstand. Wij maken hierbij echter hetzelfde voorbehoud als hierboven bij de 
maatwerkvoorzieningen. Mocht blijken dat de aanvragen bijzondere bijstand extreem toenemen, is 
het mogelijk dat wij dit besluit herzien. Het is dan ook belangrijk om de effecten direct in 2015 
goed te monitoren. 
 
 

 

Beslispunten 
36. Vanaf 2015 niet alleen op huishoudelijke hulp en de nieuwe taak begeleiding, 

maar ook op de hulpmiddelen en woonvoorziening een eigen bijdrage heffen. 
37. Voor door de gemeente gesubsidieerde algemene voorzieningen geen eigen 

bijdrage heffen. 
38. Algemene voorzieningen die niet door ons worden gesubsidieerd komen volledig 

voor rekening van de cliënt. 
39. In 2015 de effecten van deze keuzes evalueren om waar nodig de keuzes aan te 

passen. 
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7.4. Inkomensondersteuning 

In de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel over de afschaffing van de landelijke 
inkomensondersteunende maatregelen, staat het volgende: “De regering is van mening dat niet al 
het geld dat nu gemoeid is met de CER-uitkering en de algemene Wtcg-tegemoetkoming bij de 
mensen terecht komt die het nodig hebben. Het huidig complex van onvoldoende gerichte 
landelijke regelingen wordt daarom vervangen door het handhaven van een aangepaste landelijke 
fiscale regeling voor aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, aangevuld door gericht 
maatwerk op gemeentelijk niveau.” Het Rijk acht gemeenten beter in staat rekening te houden met 
de verschillen tussen mensen en datgene waaraan zij behoefte hebben in ondersteuning. 
 
Gemeenten kunnen al gericht maatwerk bieden op grond van de Wmo en de bijzondere bijstand. 
De Wmo biedt ondersteuning voor iedereen, ongeacht het inkomen en vermogen. De individuele 
bijzondere bijstand biedt gemeenten de mogelijkheid om in individuele gevallen mensen financiële 
ondersteuning te geven voor (daadwerkelijke en noodzakelijke) kosten waar zij -gelet op de 
(financiële) bijzondere omstandigheden waarin zij verkeren – niet zelf in kunnen voorzien. 
Gemeenten hebben in het kader van de individuele bijzondere bijstand beleidsvrijheid in het 
bepalen van de financiële draagkracht van mensen. In de gemeentelijke uitvoeringspraktijk komen 
in het algemeen alleen mensen met een besteedbaar inkomen op of net boven het (huishoudtype 
gebonden) netto sociaal minimum in aanmerking voor individuele bijzondere bijstand.  
 
Er zijn 5 opties, die binnen de beleidskaders van de Wmo of Bijzondere Bijstand uitgewerkt kunnen 
worden: 
 

1. De individuele bijzondere bijstand. Gemeenten kunnen individuele bijzondere bijstand 
verstrekken voor daadwerkelijk  gemaakte en noodzakelijke kosten voortkomend uit 
omstandigheden waar inwoners zelf niet in kunnen voorzien. Individuele bijzondere 
bijstand kan daarom ook ingezet worden om chronisch zieken en gehandicapten met 
meerkosten te ondersteunen. 

2. Collectieve (aanvullende) zorgverzekering. Via het aanvullend pakket kunnen 
veelvoorkomende meerkosten van inwoners met een chronische ziekte en/of beperking 
gedekt worden bij de zorgverzekeraar. Zowel directe kosten als het eigen risico kunnen 
worden opgenomen in de collectiviteit. Over de inhoud van het aanvullend pakket 
onderhandelt de gemeente met de zorgverzekeraar. 

3. Financiële tegemoetkoming vanuit de Wmo. Door een aanpassing in de huidige Wmo 
krijgen gemeenten per 1 januari 2014 de mogelijkheid om een tegemoetkoming te 
verstrekken aan personen met een chronische ziekte of een beperking voor daarmee 
verband houdende, aannemelijke meerkosten. De gemeente is vrij om te bepalen hoe en 
aan wie de tegemoetkoming wordt verstrekt.  

4. Verlagen eigen bijdrage Wmo. Gemeenten kunnen voor zowel een algemene voorziening 
als een individuele voorziening op grond van de Wmo een eigen bijdrage vragen. Gemeente 
kunnen besluiten om vanaf 2015 niet de maximaal mogelijke eigen bijdrage te vragen 
maar een lagere eigen bijdrage waaronder een lagere kostprijs door te geven aan het CAK 
voor een individuele voorziening/maatwerkvoorziening.  

5. Subsidie aan fonds financiële ondersteuning. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om de 
extra financiële middelen in te zetten voor een subsidie aan een fonds waarvan het beheer 
door een particuliere stichting met vrijwilligers en vertegenwoordigers van 
cliëntenorganisaties wordt uitgevoerd.  

 
De verschillende mogelijkheden worden in de komende periode verder onderzocht, maar 
vooralsnog kiezen wij voor optie 2. De middelen komen dan terecht bij de doelgroep voor wie het 
bedoeld is, chronisch zieken en gehandicapten met veel extra kosten maar daarentegen weinig 
inkomen. Voordeel van deze optie is dat de aanvullende zorgverzekering als eerste wordt 
aangesproken, voordat de meerkosten in aanmerking komen voor vergoeding door de gemeente. 
Bovendien brengt deze optie geen extra administratieve lasten voor inwoners en de gemeente met 
zich mee, want claimbeoordeling en afhandeling van declaraties vindt immers plaats door de 
zorgverzekeraar. 
 

 

Beslispunt 
40. Via het afsluiten van een collectieve (aanvullende) zorgverzekering de 

veelvoorkomende meerkosten van inwoners met een chronische ziekte en/of 
beperking te dekken. 
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8. Hoe gaan we sturen en monitoren? 
    
De verschillende onderdelen van de keten moeten in onderlinge samenhang getransformeerd 
worden. Daarvoor is sturing nodig vanuit ons als gemeente. Gemeenten hebben een sleutelrol in 
het (kosten)effectiever maken van de maatschappelijke ondersteuning. 
 
8.1. Sturing op transformeren 
 
De transformatie denktank jeugd (van NJI) adviseert gemeenten om de transformatie 
programmatisch aan te pakken met behulp van een systematische meet-, leer- en verbetercyclus. 
Dit begint met kengetallen: hoe staan de inwoners ervoor in deze gemeente? Welke diensten 
bieden de instellingen en wat is de kwaliteit van hun dienstverlening? Op basis daarvan kunnen 
ambities en gewenste resultaten worden geformuleerd. Met onze keuze voor het programmatisch 
werken sluiten wij hier goed bij aan. 
 
Programmatisch werken 
Om uitvoering te kunnen geven aan de sociale visie, wil het college meer samenhang brengen in de 
programmering voor jeugdigen en (kwetsbare) volwassenen. Dit doen we door programmatisch te 
werken. Programmatisch werken helpt om samenhang te bereiken en prioriteiten te stellen, zodat 
veel projecten en andere activiteiten effectief worden uitgevoerd. Daarmee komen de beoogde 
doelen, organisatorische of maatschappelijke verbeteringen, dichterbij.23 
 
Programmeren is een werkwijze en/of een inzet van activiteiten dat in samenhang is met elkaar, 
gebaseerd op heldere doelstellingen en concrete resultaatafspraken. Wij willen deze 
programmatische werkwijze overeind houden. We zijn namelijk tevreden over de gestructureerde 
werkwijze met jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s en monitoring van de resultaten.  
We monitoren nu al met de jeugdmonitor en de monitor Wmo/ Thuis in de buurt is in ontwikkeling. 
 
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten te benoemen. Het blijft lastig om doelstellingen SMART24 en 
resultaten CAT25 te formuleren en een heldere monitoring van het programma uit te voeren. En 
iedere ordening is discutabel. Een proactieve, op samenwerking gerichte houding van alle partijen 
blijft nodig om samenhang en integraliteit van het programma te waarborgen. 
 
In hoofdstuk 5 zijn voor het jeugdbeleid en de Wmo programmalijnen benoemd. We zullen voor de 
verschillende programmalijnen doelstellingen formuleren (uit te werken in de 
uitvoeringsprogramma’s) die we de komende jaren zullen monitoren. 
 
Sturen op beleid 
Onderstaande figuur brengt in beeld hoe wij denken te monitoren en sturen op ons beleid van 
maatschappelijke ondersteuning. 

 
 

Figuur 6: sturen op beleid maatschappelijke ondersteuning 
Duurzaam transformeren 
                                               
23 Tak, T. van der en Wijnen, G., Programmamanagement, Sturen op samenhang, Kluwer, 2002. 
24 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
25 Concreet, Afdwingbaar en Tastbaar. 
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Om te weten of voorzieningen (zoals wijkteams, CJG’s, zorgaanbieders et cetera) een goede 
bijdrage leveren aan het realiseren van ons beleid, is het niet voldoende om alleen naar de 
maatschappelijke resultaten te kijken. Het is namelijk lastig vast te stellen in hoeverre die 
resultaten toe te schrijven zijn aan de diensten die de verschillende voorzieningen leveren. Daarom 
moet er ook gekeken worden naar de kwaliteit van die diensten. Minstens vier aspecten spelen 
daarbij een rol: 
 

- De input: onderschrijven de voorzieningen bijvoorbeeld de transformatiedoelen? Werken ze 
met interventies die de zelfredzaamheid vergroten en het sociale netwerk versterken? 
Zetten ze professionals in die geschoold zijn om op de juiste momenten op te schalen en 
snel weer af te schalen? 

- De throughput (het proces): worden de diensten door de juiste personen en voorzieningen 
geboden? Zijn ouders inderdaad opdrachtgever? Worden er inwoners bij betrokken? 
Werken de betrokken instanties echt samen en leidt dat tot minder of kortere inzet van 
dure voorzieningen? 

- De output: worden bijvoorbeeld de beoogde doelgroepen bereikt? Neemt het aandeel van 
de eerste lijn inderdaad toe en dat van de tweede lijn af? 

- De outcome op het niveau van de voorzieningen: zijn de gebruikers van de diensten 
tevreden, is er veel uitval, leidt de geboden hulp tot een afname van de problemen en een 
toename van de participatie en de zelfredzaamheid? Kunnen cliënten na de hulp zelf verder 
of vallen ze na verloop van tijd toch weer terug op voorzieningen? 

 
Het bepalen van de outcome is niet genoeg. Ook de andere drie elementen zijn van belang bij de 
transformatie. Daarom moeten organisaties op alle vier aspecten hun prestaties monitoren en waar 
nodig verbeteracties verbinden. Wij moeten echter oppassen dat dit ook uitvoerbaar is voor 
organisaties en dat ze daar niet te veel tijd mee kwijt zijn. Het moet een instrument zijn, geen doel 
op zich. 
Om te kunnen sturen voert de gemeente gesprekken met de voorzieningen over hun bijdrage aan 
een transformatie die de doelen van het gemeentelijk jeugdbeleid nastreeft. Die gesprekken gaan 
over de kwalificaties van de professionals, werkwijzen, de resultaten en de daarmee 
samenhangende verbeterbeweging. Hoe beter voorzieningen in staat zijn op de hiervoor genoemde 
aspecten ‘anders te werken’, hoe aantrekkelijker het is voor een gemeente om ze te contracteren. 
 
Basisset outcomecriteria jeugdhulp 
Landelijk wordt ook nagedacht over het toetsen van de kwaliteit. Er is begin juni een basisset 
outcomecriteria voor jeugdhulp gepubliceerd om straks prestaties van jeugdhulp te kunnen meten 
(door VNG, KING, NJI, V&I en VWS). Deze bestaat uit criteria op uitval (%bereik, % verschijnen op 
afspraak en % reguliere trajecten), tevredenheid (% tevreden over nut, effect, resultaat) en 
doelrealisatie (% zegt doel gerealiseerd, % zegt zonder hulp verder en % geen terugkeer in 
jeugdhulp). Het college kan dit straks gebruiken in haar verantwoording richting gemeenteraad. 
 
Benchmark Wmo  
De Wmo 2015 verplicht gemeenten jaarlijks de kwaliteit van de ondersteuning te meten. De VNG 
gaat samen met gemeenten en cliëntenorganisaties een gestandaardiseerde vragenlijst opstellen 
zodat vergelijking tussen gemeenten mogelijk wordt. Vanaf 2016 wordt het verplicht deze lijst te 
gebruiken. Met het cliëntervaringsonderzoek kunnen gemeenten verantwoording af leggen over het 
wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners.   
 
Regionale reflectiekamer 
De kwaliteit van de lokaal gestelde indicaties voor verwijzingen naar vormen van jeugdzorg is ook 
een punt van aandacht. Om maximaal van/met elkaar te leren richten gemeenten een regionale 
reflectiekamer in. Hierin komen alle lokaal gestelde indicaties voor/verwijzingen naar regionale 
vormen van jeugdzorg samen. Aan de hand daarvan kunnen we veel leren van wat wel en wat niet 
werkt in de lokale aanpak. In het regionale reflectiepunt bundelen we de expertise die we als 
gemeenten noodzakelijk achten om maximaal te kunnen leren van en met elkaar. Ook de 
verwijzingen van huis- en jeugdartsen en medisch specialisten kunnen we zo gebruiken om de 
lokale aanpak te verbeteren en de kwaliteit te monitoren. 
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8.2. Sturing op financiën 
 
Zoals in hoofdstuk 7 al geschetst kunnen we de met de decentralisaties gepaard gaande 
bezuinigingen niet volledig realiseren door de korting door te berekenen aan zorgaanbieders. 
Het wordt erg belangrijk dat de regisseurs ‘streng aan de poort’ zijn en er tijdig en adequaat wordt 
bijgestuurd bij het proces van toegang tot zorgverlening. Daarnaast is het belangrijk om tijdig de 
juiste beleidskeuzes te maken om de uitgaven in de perken te houden. Voorbeelden daarvan zijn 
onder meer: 
 

- Extra inzetten op algemene voorzieningen, met als gevolg dat minder 
maatwerkvoorzieningen nodig zijn. 

- Bepalen van het tempo van herindicatie, waardoor minder of andere (goedkopere) 
ondersteuning aangeboden wordt. 

- Het tijdelijk werken met wachtlijsten (niet wenselijk). 
 
Het inrichten van een adequate planning & controlcyclus, met als belangrijke middelen de ICT- 
omgeving en de financiële administratie, is van essentieel belang om de toegang verlening tot zorg 
en de gemaakte afspraken met zorgaanbieders te monitoren, evalueren en tijdig bij te sturen. 
 
De overdracht van taken aan de gemeenten in het kader van de decentralisaties betekent niet 
alleen aanpassing van processen, procedures en systemen, maar ook goed contractbeheer- en –
management is belangrijk om tijdig te kunnen bijsturen. In brede zin gaat het om de inrichting van 
beleids- en stuurinformatie. Want om de transities te laten slagen, heeft de politiek en het 
management namelijk adequate sturingsinformatie nodig.  
 
Informatiebehoefte 
Voor de sturing op zowel de transformatie als op financiën is er behoefte aan meer informatie.  
De informatiebehoeften binnen onze gemeente ligt op verschillende niveaus: 
 

- Strategisch niveau voor college en raad 
- Tactisch niveau voor sector- en afdelingshoofden  
- Operationeel niveau voor coördinatoren en consulenten/regisseurs. 

 
Bij het uitwerken van vraagstukken op het gebied van onze lokale behoefte aan beleids- en 
stuurinformatie moet rekening gehouden worden met de informatie die op landelijk en regionaal 
niveau beschikbaar is/ komt. Met andere woorden: een deel van de beleids- en stuurinformatie is 
generiek van karakter en sluit aan op landelijke en regionale ontwikkelingen. Een ander deel is 
meer specifiek van karakter en heeft nadrukkelijk een ‘couleur lokale’. 
 
Daarvoor gaan wij een set indicatoren vaststellen om vanaf 1 januari 2015 te sturen op 
jeugd(zorg), maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en werk en inkomen. Wij gaan gebruik maken 
van verschillende rapportageformats per niveau, waarbij eventuele hiaten in de huidige en 
gewenste (of benodigde) beleids- en stuurinformatie zijn gedicht. Daarbij hoort ook een format 
voor de bijbehorende informatiestromen, ofwel: wanneer wordt welke rapportage door wie aan wie 
geleverd met welke inhoud. 
 
De rapportage op strategisch niveau wordt via de gebruikelijke planning& controlcyclus door het 
college met de gemeenteraad gedeeld. Dat betekent twee keer in een jaar via de Berap en aan het 
eind van het jaar via de jaarrekening. Mochten er buiten deze cyclus om bijzonderheden de melden 
zijn, zal het college dit vanuit de actieve informatieplicht zeker doen. 
 
 

 
 
  

Beslispunt 
41. Het college informeert de gemeenteraad via de gebruikelijke planning& 

controlcyclus over de voortgang van de transities en transformatie. 
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9. Hoe gaan we communiceren over alle veranderingen?  
   
 
De inrichting van het nieuwe stelsel voor maatschappelijke ondersteuning heeft gevolgen voor 
inwoners, partners in de stad én onze gemeentelijke organisatie. Daarover moet goed worden 
gecommuniceerd, intern en extern. 
 
De veranderingen in het sociale domein vragen een heel communicatietraject. Zoals in het 
voorwoord te lezen valt, zijn diverse partijen al geruime tijd betrokken bij de totstandkoming van 
dit concept, en bij verdere uitwerkingsvragen. Dat gebeurt zowel op regionaal niveau, als ook 
lokaal. 
 
Heldere en eenduidige communicatie over de veranderingen zijn van groot belang. Mede op basis 
van dit beleidsplan wordt steeds meer duidelijk hoe de gemeente Hengelo de veranderingen in het 
sociale domein wil vormgeven. En welke consequenties dat heeft. Daarbij onderscheiden we vier 
groepen: 
 

1. De 'vrager' / de cliënt 
2. De omgeving 
3. De partners (zorgaanbieders, professionals) 
4. De gemeente (ambtelijk en bestuurlijk). 

 
Op basis van deze hoofdgroepen kunnen we ook vier communicatielijnen onderscheiden. Hieronder 
worden deze lijnen kort nader toegelicht. 
 
1. Cliëntcommunicatie 
Deze lijn richt zich voornamelijk op de veranderingen voor de (bestaande en nieuwe) gebruikers 
van de diverse regelingen. 
Vraag en antwoord 
De vraag 'wat verandert er voor mij?' staat centraal. We willen onze inwoners voorzien van zo 
concreet mogelijke informatie. Daarvoor maken we gebruik van de meest gestelde vragen en 
antwoorden, die we beschikbaar stellen op www.hengelo.nl/samen074/vragen sociaal domein. 
Deze informatie stellen we ook beschikbaar aan de verschillende zorgaanbieders en 
uitvoeringsorganisaties, zodat zij hun cliënten van eenduidige informatie kunnen voorzien. 
 
Één loket 
Een ander belangrijk punt in de cliëntcommunicatie is de centrale toegang. Voor onze inwoners 
moet het helder zijn op welke plekken ze antwoord kunnen vinden op hun vragen.  
Dat kan digitaal, telefonisch of persoonlijk.  Dit najaar wordt daarvoor een communicatiecampagne 
ontwikkeld. Daarin nemen we ook de algemeen voorliggende voorzieningen mee. 
 
Preventie 
In dit beleidsplan gaan we uit van een verschuiving naar meer preventie, waardoor we (dure) 
zorgtrajecten zoveel mogelijk helpen verminderen. Communicatie en voorlichting spelen daarbij 
een belangrijke rol. Daarbij zetten we vooral in op versterking en ondersteuning van de bestaande 
kanalen en projecten in dit kader (denk aan Loes, Lang zult u Wonen, Ondertussen074etc.). 
Deze projecten kunnen dus rekenen op aanvullende communicatiekracht. 
 
2. Communicatie gericht op de omgeving 
Daarbij hebben we het over het directe netwerk rondom de vrager (ouders, familie, eventuele 
mantelzorgers, verenigingen etc.) en de grotere groep daarom heen, de inwoners van onze 
gemeente. We vragen steeds meer wat mensen zelf kunnen doen,  met behulp van het netwerk. 
We willen dit netwerk ondersteunen en ontlasten daar waar mogelijk. Daarvoor zijn er ook in dit 
plan verschillende maatregelen en voorzieningen beschreven. Deze zullen we regelmatig onder de 
aandacht brengen. Bijvoorbeeld via het gemeentenieuws.  
 
3. Partnercommunicatie 
Dit is de communicatie gericht op zorgaanbieders/ uitvoeringsinstanties /professionals/ cliënten- en 
patiëntenvertegenwoordigers, etc. Deze lijn wordt deels ingevuld vanuit de regionale 
samenwerking (Samen14).  Vooral als het gaat om inkoop trajecten. De Transitie Sociaal Domein 
raakt elke gemeente. En elke gemeente communiceert hierover. Dat kost voor iedere gemeente 
tijd, capaciteit en investeringen in middelen. Hier kan worden samengewerkt met de overige 
gemeenten in de regio. 
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Er is een Regiegroep Communicatie ingericht en deze is verantwoordelijk voor diverse 
communicatie-uitingen zoals een nieuwsbrief en intranet/internet. Communicatie geschiedt onder 
het label Samen14 en Plein14. 
 
Daarnaast zullen we ook lokaal met onze partners blijven communiceren. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van bijeenkomsten en netwerk mogelijkheden. Uitgangspunten bij 
partnercommunicatie is dat samen en vanuit een open houding wordt gewerkt. Gericht op 
uitwisselen van informatie via persoonlijk contact en bestaande overlegstructuren. 
 
4. Interne communicatie 
Communicatie gericht op het informeren en betrekken van de ambtelijke organisatie en de 
gemeenteraad. De veranderingen in het sociale domein gaat hoe dan ook consequenties hebben 
voor het werk van ambtenaren. Hiervoor zijn en worden interne bijeenkomsten georganiseerd, is 
een intranetpagina ingericht en is een interne nieuwsflits verschenen. Dit zullen we de komende 
tijd doorzetten. 
De gemeenteraad is de afgelopen periode veelvuldig geïnformeerd over en betrokken bij de drie 
decentralisaties. Deze lijn zetten wij de komende tijd door. Daarbij besteden we extra aandacht 
aan het in beeld brengen van de doelgroepen. Ambtelijk bezoeken we veel mensen en instellingen. 
Daar merken we een grote bereidheid om hun verhaal te vertellen en delen. Dit willen we aan de 
hand van film en interviews vormgeven. 
 
Overige communicatie 
De komende tijd en ook na 1 januari 2015 zetten we in op het intensiveren van proactieve 
communicatie om goede voorbeelden en pilots meer uit te dragen. Mede in reactie op de 
(negatieve) landelijke media-aandacht over de overheveling van taken. 
 
Wat als het onverhoopt mis gaat? 
We zijn bezig met het maken van een draaiboek 'crisis-communicatie', inclusief voorbereiden van 
medewerkers en bestuur, bijvoorbeeld door middel van trainingen. We zetten in op een regionaal 
plan van aanpak, waarbij we graag gebruik maken de expertise van communicatieadviseurs van 
Bureau Jeugdzorg en de Veiligheidsregio. Van dit plan zal een lokale vertaalslag gemaakt worden. 
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Bijlage 1  Overzicht beslispunten  
 
 

1. We voeren het jeugdprogramma uit door middel van jaarlijkse uitvoeringsplannen. 
 

2. Voor de pijler Opgroeien & Ontwikkelen richten we ons specifiek op: 
 Handelingsgericht werken 
 Brede talentontwikkeling voor alle jongeren 
 Ontwikkeling van Integrale Kind Centra 0-12 jaar 
 Partnerschap met ouders 
 Kwetsbare jongeren die moeite hebben de stap te maken naar vervolgopleiding 

  en arbeid. 
 
3. Voor de pijler Opvoeden & Zorg richten we ons specifiek op: 

 Intensiveren van preventie en meer maatwerk bieden  
 Doorontwikkeling Jeugdgezondheidszorg 
 Zorgcontinuïteit bieden in 2015 
 Bevorderen integrale aanpak (één gezin één plan) 
 Ouders meer regie geven op het eigen ondersteuningsplan 
 Uitbreiding van het aantal duurzame gezinsvormen. 

 
4. Terugdringen van het aantal maatregelen in het gedwongen kader 

 
5. We voeren het programma Wmo uit door middel van jaarlijkse uitvoeringsplannen. 

 
6. Voor de pijler Thuis in de Buurt richten we ons specifiek op: 

 Verschuiving van inzet van maatwerkvoorzieningen naar algemene   
  voorzieningen. 

 Realiseren van een integraal aanbod van algemene voorzieningen. 
 Stimuleren van innovatie voor wonen, welzijn en zorg. 

 
7. Voor de pijler Maatwerk Zorg richten we ons specifiek op: 

 Innovatie bij gecombineerde problematiek deelname aan de samenleving  
  bevorderen. 

 Individuele voorzieningen op maat bieden, meer gebruik van eigen   
  mogelijkheden. 

 Ondersteuning van betrokkenen bij huiselijk geweld en het organiseren van een 
  sluitend netwerk voor huiselijk geweld.  

 Beschermd wonen voor mensen met psychische of psychosociale problematiek. 
 
8. Voor huishoudelijke hulp inzetten op een beperkter takenpakket, inkopen op basis van 

resultaatafspraken, naar aanleiding van gesprek met mensen kijken waar het anders of 
minder kan, kijken naar combinatie tussen HH2 en begeleiding en zorgdragen voor 
voorlichting en communicatie. 
 

9. Het bestaande arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid voortzetten en de noodzakelijke 
verordeningen volgens de Participatiewet voorleggen aan de Raad in december 2014 
 

10. Instemmen met de visie op de arbeidsmarkt en samenwerking in de regio. 
 

11. Instemmen met het voorstel om het realiseren van garantiebanen als één inspanning voor de 
gehele arbeidsmarktregio (Twente) te zien.  
 

12. Instemmen met de vorming van een regionaal Werkbedrijf in de vorm van een bestuurlijke 
tafel. 
 

13. Uitgaan van de modelbepalingen  uit de Participatiewet bij de opstelling van de verordening 
loonkostensubsidies. 
 

14. Actualiseren van de nota Sterker aan het werk.  
 

15. Het privacyreglement voor zorg actualiseren.  
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16. De behoefte van mantelzorgers en vrijwilligers te volgen en waar nodig het aanbod daarop 
aan te passen.  
 

17. Voor mantelzorg kiezen voor een brede integrale inzet (op maat) van de beschikbare 
middelen boven een individuele standaard waardering. 
 

18. Per 1 januari 2015 zijn minimaal drie Samen Sterk-wijkteams operationeel. 
 

19. De inzet voor multiprobleemhuishoudens middels het GRIP-team voortzetten. 
 

20. Cliëntondersteuning beleggen in de Samen Sterk-wijkteams. 
 

21. Een samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming afspreken. 
 

22. Wij geven het college de opdracht te zorgen voor een goede afstemming tussen de centrale 
toegang en de algemene voorzieningen (school, artsen, wijkwelzijn, samen sterk wijkteams, 
GRIP) en het gedwongen kader. 
 

23. Inzetten op veelzijdige en kwalitatief goede algemene voorzieningen die zo veel mogelijk 
(hulp)vragen van inwoners moeten beantwoorden. Wij benadrukken daarmee de preventieve 
taak van deze voorzieningen. 
 

24. Daarvoor een deel van de middelen voor maatwerkvoorzieningen om te buigen naar 
algemene voorzieningen.  
 

25. De transitiefase (2015) benutten om de formele voorziening beschut werk nieuwe stijl verder 
te onderzoeken in het verband van de arbeidsmarktregio en onderdeel uit laten maken van 
de transformatie in het sociaal domein. In regionaal verband onderzoeken of een integraal 
aanbod voor de doelgroep (WMO/Participatiewet) met een lage loonwaarde mogelijk en 
wenselijk is. 
 

26. Instemmen met de inzet van twee soorten loonkostensubsidie en deze opnemen in de 
verordeningen  Instemmen met het verstrekken van beide vormen van loonkostensubsidie uit 
het uitkeringsbudget (BUIG), mits toereikend. 
 

27. Persoonlijke begeleiding (job-coaching), ondersteuning bij leer-werktrajecten en no-risk-polis 
opnemen in de verordeningen. Financiering van de instrumenten uit Participatie-budget, mits 
toereikend. 
 

28. Instemmen met het in regionaal verband opstellen van een nota hoe vorm te geven aan de 
wettelijke plicht tot vragen van een tegenprestatie aan uitkeringsgerechtigden. 
 

29. Instemmen met het in regionaal verband  aanpassen van de afstemmingverordening op het 
gebied van de geüniformeerde verplichtingen. Hoogte maatregel niet-geüniformeerde 
verplichtingen wijzigen. 
 

30. De verstrekking van een individuele studietoeslag aan jongeren met een arbeidsbeperking 
mogelijk maken door middel van een in regionaal verband afgestemde verordening. Het 
bedrag voor individuele studietoeslag wat wordt toegevoegd aan de algemene middelen 
voor dit doel toevoegen aan het Participatie-budget. 
 

31. Komen tot een brede adviesraad voor de drie transities (op beleidsniveau). 
 

32. De daadwerkelijke cliëntparticipatie vormgeven per transitie, waar wenselijk en mogelijk via 
cliëntenraden (op cliëntniveau). 
 

33. In 2015 en 2016 2,5% van de integratie-uitkering sociaal domein (Wmo en Jeugd-middelen) 
in een innovatiepot stoppen (in plaats van de eerder overeengekomen 5%). 
 

34. Wanneer wij, uitgaande van budgettaire neutraliteit, met de beschikbare middelen binnen de 
integratie-uitkering sociaal domein niet de zorg kunnen leveren die noodzakelijk is, 
heroverwegen wij onze keuzes. 
 



- 55 - 

 

35. Bij toekenning van een maatwerkvoorziening zo veel mogelijk Zorg in natura inzetten, maar 
de mogelijkheden voor Persoonsgebonden budget wel open houden (voor bepaalde inwoners 
juist passend). 

 
36. Vanaf 2015 niet alleen op huishoudelijke hulp en de nieuwe taak begeleiding, maar ook op de 

hulpmiddelen en woonvoorziening een eigen bijdrage heffen. 
 

37. Voor door de gemeente gesubsidieerde algemene voorzieningen geen eigen bijdrage heffen. 
 

38. Algemene voorzieningen die niet door ons worden gesubsidieerd komen volledig voor 
rekening van de cliënt. 
 

39. In 2015 de effecten van deze keuzes evalueren om waar nodig de keuzes aan te passen. 
 

40. Via het afsluiten van een collectieve (aanvullende) zorgverzekering de veelvoorkomende 
meerkosten van inwoners met een chronische ziekte en/of beperking te dekken. 
 

41. Het college informeert de gemeenteraad via de gebruikelijke planning& controlcyclus over de 
voortgang van de transities en transformatie. 
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Bijlage 2  Opbouw sociale domein 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

DEEL A: 
Jeugdbeleid 
 
 
Nieuw: 
Jeugdwet (Hfst. 3) 
 
 
 
 
 
 
Als gevolg van 
nieuwe Jeugdwet 
wordt 
jeugdprogramma 
Zelf doen! herzien  
(Hfst. 4) 
 
 
 

DEEL B: 
Wmo 
 
 
Nieuw/ aangepast: 
Wmo 2015 (Hfst. 3) 
 
 
 
 
 
Als gevolg van 
nieuwe Wmo wordt 
Wmo-beleid en 
beleidsprogramma 
Thuis in de buurt 
herzien (Hfst. 4) 
 
 
 
 

DEEL C: 
Werk en inkomen 
 
 
Nieuw: 
Participatiewet 
(Hfst. 3) 
 
Aangepast: 
Wwb (Hfst. 3) 
 
 
Als gevolg van 
nieuwe 
Participatiewet en 
wijzigingen Wwb 
moet beleid Werk 
en inkomen 
herzien worden 
(Hfst. 4) 
 

Al vastgesteld: Hfst. 2 
- Sociale visie 2020 
- Visie en uitgangspunten maatschappelijke ondersteuning (voor jong en oud) 

Verordening 
jeugdhulp 
 
 
 
(nieuwe 
verordening) 

Verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning 
2015  
 
(nieuwe 
verordening; 
oude Wmo-
verordening 
vervalt) 
 
 

Diverse 
verordeningen 
Wwb en 
Participatiewet 
 
 

Overkoepelende items: 
Wijkteams Hfst. 5  

Centrale toegang (is al besloten) Hfst. 5 
Algemene en maatwerkvoorzieningen Hfst. 5 

Kwaliteit van zorg Hfst. 6 
Cliëntparticipatie Hfst. 6 

Financiële aspecten Hfst. 7 
Communicatie Hfst. 9  
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Bijlage 3  In college en gemeenteraad behandelde documenten 
  
 
Onderwerp Status Datum 

Sterk aan het werk; nota over (arbeids)participatie Vastgesteld door raad 9 november 2011 

Visie- en keuzenota maatschappelijke 
ondersteuning in Twente; over regionale 
uitgangspunten op inhoud en op samenwerking 

Vastgesteld door raad 9 oktober 2012 

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 
Hengelo 2012-2015; vertaling van regionale 
uitgangspunten naar Hengeloos beleid 

Vastgesteld door raad 9 oktober 2012 

Opzet en inrichting Werkplein Vastgesteld door college December 2012 

Twents Arbeidsmarktperspectief Vastgesteld door college Begin 2013 

Visienota Transformatie Jeugdzorg; over eerste 
visie en uitgangspunten voor jeugdzorg in Twente 

Vastgesteld door raad 26 maart 2013 

Pilot maatschappelijke participatie; over het 
aanbieden van activiteiten aan WWB-ers op de 
laagste treden van de participatieladder 
 

Vastgesteld door raad 10 september 2013 

Notitie Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente; 
over taken die de samenwerkende Twentse 
gemeenten gezamenlijk op willen pakken en 
volgens welk bestuurlijk principe (het ‘wat’) 

Vastgesteld door raad 9 oktober 2013 

Regionaal transitiearrangement jeugdzorg Twente, 
(RTA); over innemen standpunten over de 
zorgcontinuïteit rond jeugdzorg (verplicht vanuit 
het Rijk op te stellen) 

Vastgesteld door raad 10 december 2013 

Strategisch document SWB; over strategische 
toekomstscenario’s 2014-2018 

Vastgesteld door college 28 januari 2014 

Met respect… op weg naar een nieuw stelsel voor 
maatschappelijke ondersteuning; contourennotitie 
over invloed van veranderingen op gemeentelijke 
beleid en keuzes daarin  

Besproken in commissie 
sociaal 

18 februari 2014 

Positionering jeugdhulptaken in Twente; uitwerking 
van de notitie Samenwerken aan Jeugdzorg in 
Twente (het ‘hoe’); gaat ook over taken die wij 
gezamenlijk inkopen 

Vastgesteld door raad 4 maart 2014 

Strategisch inkoopdocument; over uitgangspunten 
voor inkoop van jeugdhulp en begeleiding 

Vastgesteld door college; 
raad geïnformeerd 

15 april 2014 

Inkoopbestek maatwerkvoorziening begeleiding en 
kortdurend verblijf 

Vastgesteld door college; 
raad geïnformeerd 

13 mei 2014 

Inkoopbestekken jeugdhulp Vastgesteld door college; 
raad geïnformeerd 

8 juli 2014 
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Bijlage 4  Feiten en cijfers jeugd(zorg) 
 
 
Totaal is 26,8% van Hengelose bevolking 22 jaar of jonger. De verwachting is dat het aantal 
Hengelose jeugdigen 0 tot 23 jaar zal afnemen met 15% in 2040 ten opzicht van 2013. 
 
De grootste groep is tussen 4-11 jaar (45%), 35% is tussen 12-17 jaar en 20% is tussen 0-3 jaar 
(zie figuur 2.1). 21% van Hengelose bevolking is 17 jaar of jonger (bijna 27% is 22 jaar of jonger). 
Jongens zijn met 2% in lichte meerderheid ten opzichte van meisjes tot 18 jaar. 

Figuur 7: Aantal jeugdigen per leeftijdscategorie, 1 januari 2013 
 
Op 1 januari zijn in Hengelo 35.630 huishoudens. Hiervan zijn 2.174 één-ouder-gezinnen en 
10.137 (echt)paren met kinderen). In totaal gaat het dus om 12.311 huishoudens (35% van totaal 
aantal) met kinderen.  

 
In Slangenbeek wonen de meeste jeugdigen tot 18 jaar (18,8%). Op de tweede plek staat de wijk 
Hasseler Es met 16,7% (zie figuur 2.2).  
 

 
Figuur 8: Verdeling % jeugdigen (0 tot 18 jaar) over de Hengelose wijken, 1 januari 2013. 
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Voorschools en onderwijs 
Op 1 januari 2012 waren er 21 locaties van peuterspeelzalen, waar 654 peuters geplaatst waren. 
Er waren 28 kinderdagverblijven met 1.198 kindplaatsen. Als laatste waren er 29 locaties voor 
buitenschoolse opvang met totaal 927 kindplaatsen. Op 1 oktober 2011 en gingen 8.106 kinderen 
naar primair onderwijs en 5.843 naar voorgezet onderwijs.  
 
Jeugdzorg 
Verdeling in leeftijdscategorieën is als volgt: 
 
 Aantal in jeugdzorg Totaal aantal jeugdigen % 
0-3 jaar 65 3.497 2% 
4-11 jaar 521 8.004 7% 
12-17 jaar 438 5.921 7% 
18-23 jaar 226 5.285 4% 
Totaal 0-23 jaar 1.250 22.707 6% 
Bron: I&O ‘Factsheet Transformatie Jeugdzorg Twente, mei 2013’ 
 
Tabel 4: Aantal unieke kinderen in jeugdzorg in Hengelo, teldatum 1-10-2011 
 
Deze 1.250 jeugdigen ontvingen in totaal (op 1-10-2011) 2.106 zorgtrajecten (een kind kan 
vanwege verschillende wetten, meer dan 1 zorgtrajecten hebben). Verdeling van het aantal 
zorgtrajecten naar zorgvorm is als volgt: 
 
Zorgvorm Aantal zorgtrajecten 
MEE 187 
Begeleiding 385 
Ambulante zorg 1015 
Verblijf deeltijd/dagbehandeling 102 
Pleegzorg 78 
Verblijf 24-uurs 251 
Advies- en meldpunt Kindermishandeling 51 
Jeugdbescherming 189 
Jeugdreclassering 33 
Overig/onbekend/nvt 2 
Totaal 2.106 
Bron: I&O ‘Factsheet Transormatie Jeugdzorg Twente, mei 2013’ 
 
Tabel 5: Aantal zorgtrajecten van jeugdigen uit Hengelo naar zorgvorm (teldatum 1-10-2011) 
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Bijlage 5  Feiten en cijfers AWBZ en Wmo 
 
 
Hieronder een overzicht van de Hengelose bevolking naar leeftijdsgroep en geslacht op 1 januari 2013 en 2013. 
 
Bevolking naar leeftijdsgroep en geslacht op 1 januari 2013 en 2023  
 
leeftijdsgroep  
 
0-14  
15-24  
25-34  
35-44  
45-54  
55-64  
65-74  
75 e.o.  
totaal  

2013 
mannen  

 
7.356  
4.678  
4.970  
5.847  
6.039  
5.209  
3.672  
2.559  

40.330  

2013  
vrouwen  

 
6.987  
4.404  
4.752  
5.498  
5.876  
5.110  
4.002  
3.998  

40.627  

 
totaal  

 
14.343  
9.082  
9.722  

11.345  
11.915  
10.319  
7.674  
6.557  

80.957  

2023  
 prognose  

 
12.667  
9.608  

10.012  
9.614  

10.950  
11.480  
9.489  
8.146  

81.966  
Tabel 6: Bevolking naar leeftijdsgroep en geslacht op 1 januari 2013 en 2023 
 
 
Individuele voorzieningen die we op dit moment verstrekken: 

- 3500 aanvragen per jaar 
- 3299 mensen hebben huishoudelijke hulp (592 Pgb) 
- 1277 mensen hebben een rolstoel 
- 935 mensen hebben een scootmobiel 
- 4905 mensen hebben Collectief vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi) 
- 478 toegekende woonvoorzieningen en 28 verhuiskostenvergoedingen (2012) 

 
 
Begeleiding 
In Hengelo hebben 1488 mensen een vorm van begeleiding in het kader van de AWBZ (peildatum 
1 januari 2012), waarvan 53% Zorg in Natura ontvangt en 47% van een persoonsgebonden budget 
(Pgb) ontvangt. In de bijlage is dit vertaald naar de grondslag voor indicatie en is een overzicht te 
vinden van een onderverdeling in cliëntgroepen en de zorgomvang per cliëntgroep. 
   
Iemand kan meerdere vormen van begeleiding hebben (groep en individueel, Pgb gecombineerd 
met zorg in natura) De verdeling tussen Zorg in Natura en Pgb is ongeveer 53% Zorg in Natura en 
47% Pgb. De grootste groep cliënten de groep is met een psychiatrische aandoening, namelijk 471 
cliënten. Ook de groep mensen met een verstandelijke handicap is relatief groot, namelijk 412 
personen. 
 
Functie ZIN Pgb Totaal 
BJZ  106 106 
Lichamelijke handicap 
(functiestoornis) 70 54 124 
Psychiatrische aandoening, 
psychische stoornis 237 234 471 
Psychogeriatrische 
ziekte/aandoening 40 24 64 
Somatische ziekte/aandoening 

182 86 268 
Verstandelijke handicap 
(functiestoornis) 244 168 412 
Zintuiglijke handicap 
(functiestoornis) 20 23 43 
Totaal 793 695 1488 

Tabel 7: Totaal aantal indicaties naar grondslag. 
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Totaal aantal cliënten onderverdeeld naar de cliëntgroepen 
Hieronder staan in een tabel de aantallen cliënten per cliëntgroep. De cliëntgroepen worden 
verderop in deze notitie uitgebreider beschreven. 
 
 Cliëntgroepen Zorg in 

Natura 
Persoons 
gebonden 
budget 

Totaal 

1 Ouderen met somatische of psychogeriatrische problemen 183 77 260 

2 Volwassenen met psychiatrische problematiek 237 229 466 

3 Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking 244 168 412 

4 Kinderen en volwassenen met een auditieve of zintuiglijke beperking 20 23 43 

5 Kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking of 
chronische ziekte 

109 87 196 

6 Jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met 
opvoedings- en opgroeiproblemen 

 5 5 

 Indicaties Bureau Jeugdzorg  106 106 

 Totaal 793 695 1488 

Tabel 8: aantal cliënten naar cliëntprofiel 

 

Gemiddelde zorgomvang 
In de tabel hieronder is te zien wat de gemiddelde zorgomvang is per cliëntgroep. Dit zijn cijfers 
van het CIZ, omdat de gemiddelde zorgomvang gemakkelijker uit de CIZ-gegevens te halen is. De 
peildatum is ook hier januari 2012. 
 
Cliëntprofiel Grondslag Gemiddeld 

aantal uren 
Begeleiding 
Individueel 

Gemiddeld 
aantal uren 
Begeleiding 
Groep 

Ouderen met somatische of psychogeriatrische 
problematiek 

SOM 65-74 jaar 2,2 4,7 

SOM 75 jaar en 
ouder 

2,7 4,8 

PG 65 jaar en 
ouder 

3,7 6,1 

Volwassenen met psychiatrische problematiek PSY 18 jaar en 
ouder 

3,0 4,7 

Kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke 
beperking 
Volwassenen vanaf 18 jaar en ouder 

VG 0-17 jaar 1,3 3,8 

VG 18 jaar en 
ouder 

3,5 7,5 

Kinderen en volwassenen met een auditieve en 
zintuiglijke beperking 

ZG 2,7 4,5 

Kinderen en volwassenen met een lichamelijke 
beperking of chronische ziekte 

SOM 0-64 jaar 3,0 4,8 

LG 3,8 5,1 

Jongeren met psychiatrische problematiek in 
combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen 

Geen gegevens bekend 

Tabel 9: Gemiddelde zorgomvang per dag/week? per cliëntprofiel en grondslag 
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ZZP’s 
Hieronder een overzicht van de ZZP’s (zorgzwaartepakketten) die vervallen als gevolg van extramuralisering en 
ZZP’s waar we als gemeente verantwoordelijk voor worden. 
 
ZZP’s die vervallen a.g.v. extramuralisering Aantallen per 1 januari  2013 in Hengelo 

VV 1/m 4 305 

VG 1 t/m 3 175 

LG 1 t/m 3  5 
ZZP’s waar we als gemeente 
verantwoordelijk voor worden   

GGZ C 1 t/m 6 210 

Totaal 695 
Tabel 10: ZZP’s die vervallen en waar we als gemeente verantwoordelijk voor worden 
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Bijlage 6  Feiten en cijfers Participatiewet 
 
Wwb 
Het aantal WWB-ers per 1 juli 2014 bedraagt 2251 (betreft bijstandseenheden, incl. enkele 
kleinere regelingen voor ouderen). De doelgroep WWB-ers wordt bij intake ingedeeld naar de 
positie op de participatieladder. Trede 5, 6 betekent: direct in staat te werken zonder of met 
ondersteuning. Trede 1 en 2 betekent: geïsoleerd levend met nauwelijks georganiseerde contacten. 
De indeling is grofweg als volgt: 

- Trede 1 en 2 van de participatieladder (geïsoleerd)    40% 
- Trede 3 en 4 van de participatieladder (geschikt voor re-integratietraject) 50% 
- Trede 5 en 6 van de participatieladder (directe matching via Werkplein) 10% 

 
Wsw 
Op 31 december 2013 kent Hengelo 545 Wsw-ers met een dienstverband bij de SWB Midden 
Twente of een ander SW-bedrijf. Het aantal Wsw-ers op de wachtlijst is 118 (stand per 1 juli 
2014). 
Degenen met Wsw-indicatie die op 31 december 2014 een WSW-dienstverband hebben, behouden 
dit dienstverband met de bestaande rechten en plichten. De overigen (dus de dan bestaande 
wachtlijst) vallen onder de participatiewet. 
 
Wajong 
De Wajong wordt uitgevoerd door UWV. Er is een onderscheid te maken tussen Wajong-oud (voor 
2010) en Wajong nieuw (vanaf 2010). De laatste groep is al min of meer beoordeeld op 
arbeidsvermogen, de eerste groep niet. Volgens een opgave van UWV gaat het om de volgende 
aantallen, waarbij een nadere verdeling is gemaakt op grond van de aannames in de ingediende 
Participatiewet. Het totaal aantal wajongers in Hengelo is 1528 (stand per 31-12-2012): 

- Waarvan arbeidsvermogen:  891 
- Waarvan geen betaald werk: 509 
Van de 382 werkende Wajongers hebben 159 een SW-dienstbetrekking (zij behouden hun SW-
rechten) en 223 werken in een regulier bedrijf. Het is niet bekend welke ondersteuning 
(loondispensatie, jobcoaching) deze wajongers krijgen. De berekende verdeling van de 
aantallen is zeer globaal en door ons (nog) niet te controleren. 

 
Nieuwe instroom 
Op grond van de berekeningen van het Ministerie krijgen we als gemeente Hengelo te maken met 
een instroom in de nieuwe Participatiewet van mensen die voorheen een beroep deden op Wsw of 
Wajong van naar schatting 100 personen per jaar. Uiteraard moet hierop de uitstroom richting 
werk en andere redenen in mindering worden gebracht.  
 
Bovenstaande getallen leiden tot de volgende aannames. Let wel: exclusief uitstroom! 
 
    2014 2015 2016 2017 
WWB+8%   2250 2330 2516 2710 
Wsw-wachtlijst     100  100  100 (deel van dit bestand heeft al Wwb of
  
Wajong nieuw     100  100  100    Wajong) 
    2250 2530 2760 2910 
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 Bijlage 7  Algemene voorzieningen die de gemeente financiert 
 
Algemene voorzieningen Wmo 
Collectief Individueel 
In wijkwelzijnsvoorzieningen: 

- Ontmoeting 
- Diverse activiteiten 
- Cursussen en taallessen 

 

Carintreggeland, inclusief SWOH: 
- Algemeen maatschappelijk werk 
- Ouderenadviseurs 
- Cliëntondersteuning 

 
SWOH: 

- Bezoekdiensten 
- Ontmoeting en sociëteiten 

 

Hulpdienst Hengelo: 
- Praktische hulp 
- Administratie thuis 
- Ondersteuning thuis 

 
Scala: 

- Activiteiten jeugd- en jongeren 
- Ambulant jeugd- en jongerenwerk 
- Vrijetijdsactiviteiten verstandelijk 

gehandicapten 
- Buurtbemiddeling 
- Servicepunt vrijwilligers Hengelo 

 

Diversen: 
- Maaltijden 
- Boodschappendienst 

 

Steunpunt Mantelzorg Hengelo 
- Diverse activiteiten 
- Mantelzorg café  

 

Steunpunt Mantelzorg Hengelo: 
- Vrijwilligers thuis 
- Coachen 
- Nachtvrijwilligers 

 
Humanitas Onder Dak e.a.: 

- AC bij de Toren 
- Inloop GGZ (huiskamers) 
-  

 

Algemene voorzieningen Jeugd 
Collectief Individueel 
Loes: 

- Info via Website, columns, nieuwsbrieven 
etc. (E-mail en telefonisch) 

- Op school en bij voorschoolse voorzieningen 
en sportverenigingen 
 

Loes: 
- Cursussen en themabijeenkomsten 
- Wijkactiviteiten (mammacafé etc.) 

 

Informatie & Advies via Ondertussen074 
 

Jeugdgezondheidszorg: 
- uitvoering PGO’s 
- vaccinaties 
- huisbezoeken op indicatie 

 
Groepsaanbod: 

- Groepsvoorlichting 
- Groepstraining triple p niveau 4 voor ouders 
- Prenatale voorlichting 
- En nu ik 
- Sova-trainingen 
- Groepsvoorlichting m.b.t. verslavingszorg op 

vindplaatsen 
- Onderwijsprogramma: “Ben jij gek?” 
- KOPP-activiteiten (voor kinderen van ouders 

met psychische problemen)  
- Grip op je dip 

 

Opvoed- en opgroeiondersteuning individueel: 
- KPG-trajecten 
- MIM (moeders informeren moeders)/ 

Homestart 
- Thuisbegeleiding 
- Begeleide Omgangsregeling (BOR) 

 

Schoolgericht Maatschappelijk Werk  
 
Peuterspeelzaalwerk 

Diversen: 
- Eigen Kracht Conferenties  
- T-team (thuislozen team) 
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Bijlage 8  Overzicht pilots nieuwe stelsel maatschappelijke 
ondersteuning 

 
 
Maatschappelijke participatie 
Het project richt zich, in eerste instantie, op de groep WWB-klanten die in staat mogen worden 
geacht activiteiten te verrichten op het gebied van maatschappelijke participatie. Het doel van het 
project is te komen tot een werkende organisatie om deze klanten door te leiden naar 
maatschappelijke participatie. De uitvoering van het project moet inzichten, methodieken en een 
infrastructuur opleveren die met ingang van 2015 ook van toepassing kan worden op andere 
doelgroepen dan de WWB-uitkeringsgerechtigden. 
 
Directe samenwerking WMO-consulenten en klantmanagers sociale zaken 
Klantmanagers van sociale zaken hebben veel contact met hun contact met klanten. Met enige 
regelmaat komt het voor dat zij denken dat een klant meer nodig heeft dan een uitkering of werk. 
In theorie kan het goed zijn dat een klant snel werk zou moeten kunnen vinden, maar in de 
praktijk zijn er soms belemmerende factoren, zoals schulden of psychische problemen. 
Afgesproken is dat in dit soort situaties klantmanagers en WMO-consulenten vaker samen 
optrekken en waar nodig samen huisbezoeken doen. Enerzijds om de klant vanuit een meer 
integrale benadering van dienst te zijn, anderzijds te leren van elkaar werkwijze. 
 
Doorontwikkeling GRIP-team 
In 2011 is het GRIP-team gestart die zich richt op multiproblem gezinnen vanuit de Wrap around 
care-aanpak (1 gezin, 1 plan, 1 gezinscoach). In het GRIP-team zitten medewerkers van 
verschillende instellingen en met verschillende expertises. In de doorontwikkeling van dit GRIP-
team werken we onder andere aan ontschotting met sociale zaken, kennisoverdracht naar andere 
disciplines (o.a. binnen het Publieksplein) en het onderzoeken van vormen van nazorg en borging 
van veiligheid. 
 
Doorontwikkeling LOES 
Ook voor LOES geldt dat we werken aan een doorontwikkeling. De outreachende werkwijze van 
Loes wordt geïntensiveerd en de functie van LOES als opvoed- en opgroeiadviseur in de wijk (bij 
scholen en huisartsen) wordt versterkt. Het gaat hier om een beweging vanuit het Publieksplein 
naar de hulpverleners en inwoners in de wijk. Dit moet niet alleen beperkt blijven tot LOES. 
 
Informatie en advies aan jongeren 
Hengelo heeft sinds ongeveer een jaar een jongerenwebsite, Ondertussen074.nl. We hebben de 
intentie nog meer jongeren hiermee te bereiken. Maar we zullen ook andere sociale media 
benutten om informatie en advies op een laagdrempelige wijze toegankelijk te maken voor 
jongeren. We willen de jongerenwebsite zo organiseren dat we het kunnen benutten voor 
vraagverheldering en beantwoording van vragen. Dit in samenwerking onze partners in de stad, 
zoals bijvoorbeeld Preventie Partners Twente (PPT). 
 
Team Jeugd en gezin (aansluiting jeugdexpertise bij Publieksplein) 
In verband met de transitie jeugdzorg gaan we als toekomstig onderdeel van het Publieksplein 
starten met een team van professionals die zich bezig houden met vragen van jeugd en gezinnen: 
een team van consulenten Jeugd en Gezin, die ook gaan werken volgens de Wrap around care-
aanpak. In het experiment komt een deel van de aanvragen die voorheen bij Bureau Jeugdzorg 
binnen kwamen, bij het team terecht. Zij gaan verkennen en uitproberen op welke wijze zij de 
toegang tot voorzieningen, ondersteuning en zorg voor jeugdigen en gezinnen kunnen organiseren. 
Zij richten zich vooral op vraagverheldering. 
 
Samen sterk! 
Carint, Scala en SIZT zijn in samenwerking met de gemeente en Welbions bezig de aanbevelingen 
en conclusies uit de eindrapportage Samen sterk! verder uit te werken. Heel concreet houdt dit 
bijvoorbeeld in dat alvast gekeken wordt naar het onderbrengen van de frontoffice van het 
Servicebureau Maatschappelijke Ontwikkeling van Carint en die van het Servicepunt 
Vrijwilligerswerk Hengelo bij het zorgloket, zoals dat ook al is geregeld voor SWOH, Budget Alert 
en LOES. 
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Kwetsbare ouderen 
In samenwerking met huisartsengroep Contrast (locatie De Brug) wordt geprobeerd een adequaat 
antwoord te geven op de toenemende problemen van kwetsbare ouderen en ouderen met 
complexe problematiek. Er is een multidisciplinaire samenwerkingsstructuur ingericht met de 
specialist ouderengeneeskunde, huisartsen, praktijkondersteuners en de wijkverpleegkundigen.26 
Ook de schakelwijkverpleegkundigen, de ouderenadviseurs van Welzijn Ouderen, Carintreggeland 
en de consulten van het WMO-loket zijn hierbij betrokken. De bedoeling is  (medische) 
kwetsbaarheid of complexe problematiek te voorkomen of uit te stellen en te zorgen dat kwetsbare 
ouderen of ouderen met complexe problematiek zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.  
 
Huisartsen en jeugdzorg 
We zullen samen met een viertal geïnteresseerde huisartsenpraktijken de transitie van de 
jeugdzorg verkennen. Eerst zal geïnventariseerd worden hoe het nu gaat en welke ervaringen 
huisartsen hebben, om vervolgens met ze in gesprek te gaan over de samenwerking in de 
toekomst. Het uiteindelijke doel is om een kind sneller op de juiste plek te krijgen, onnodige 
doorverwijzing naar gespecialiseerde jeugdzorg te voorkomen en/of medicalisering tegen te gaan.  
 
Verkenning gedwongen kader 
Met het oog op de rol en positie van de jeugdbescherming en jeugdreclassering in de Jeugdwet 
(zoals hierboven omschreven), lijkt het ons goed een nadere verkenning uit te voeren naar deze 
zorgvormen. We willen zicht krijgen op het werk van gezinsvoogden en jeugdreclasseerders en 
weten hoe de zorg en ondersteuning van de toezichts-functies zich tot elkaar verhouden. 
 
Passend onderwijs 
Ook de ontwikkelingen ten aanzien van het passend onderwijs hebben een relatie met de 
transformatie jeugdzorg. Niet alleen omdat in zowel de concept Jeugdwet als de wet voor Passend 
Onderwijs nadrukkelijk de samenhang wordt benoemd, maar ook omdat de basisscholen in 
Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen de toegang tot passend onderwijs (zorg) gaan 
inrichten. De gemeente Hengelo en het basisonderwijs zijn in gesprek om te kijken hoe zorg in en 
rond school ingericht kan worden. De eerste contacten met het voortgezet onderwijs zijn hierover 
ook gelegd. Het is logisch en wenselijk elkaar te vinden en waar mogelijk synergievoordelen te 
behalen. Ook om de “1 gezin, 1 plan” doelstelling vorm te geven. 
 
 

                                               
26 De zichtbare schakel wijkverpleegkundige vormt samen met de ouderenadviseur in Hengelo een schakel tussen de 
inwoner, zorgaanbieders en de gemeente. Daarmee vormen zij een brug tussen verschillende zorg‐ en hulpverleners en de 
verschillende domeinen (medisch, verpleegkundig en sociaal).    
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Bijlage 9  Denkrichtingen voor vernieuwing 
 
De decentralisatie stelt gemeenten voor een complexe opgave. Het gaat om nieuwe doelgroepen, 
waarvan de ondersteuningsvragen nog niet bij de gemeenten bekend zijn. Verder gaat de 
decentralisatie gepaard met een korting, waardoor gemeenten niet onverkort bestaande afspraken 
met zorgaanbieders kunnen handhaven en het dus anders moeten doen. Bovendien worden 
gemeenten naast de extramurale begeleiding ook verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en wordt de 
Wet Werken naar Vermogen aangepast. De overgang van de begeleiding naar de Wmo vraagt een 
andere manier van denken. Door de korting op de budgetten moeten wij vernieuwen en zoeken 
naar alternatieven voor de huidige vormen van zorg.  
 
Vernieuwing noodzakelijk, maar keuzes maken nog meer 
Vernieuwen van het aanbod alleen, is niet voldoende. Als gevolg van de kortingen kunnen we ook 
dingen niet meer doen. En daar moeten we als gemeente keuzes in maken. 
 
Cliënten zijn niet zomaar in categorieën zijn in te delen. Het lijkt concreet en overzichtelijk, Veel 
mensen zijn vanwege multiproblematiek niet in te delen in één cliëntgroep. Maatwerk is op zijn 
plaats. Voor een deel van de cliënten is extramurale begeleiding maar een onderdeel is van de 
totale zorg en ondersteuning die zij ontvangen.  
Voor ons als gemeente is het extra lastig om een goed beeld te krijgen omdat we pas in de loop 
van 2014 zullen kunnen beschikken over de individuele gegevens van mensen. Eigenlijk kunnen we 
pas op dat moment in gesprek met cliënt om op individueel niveau arrangementen en oplossingen 
gaan uitwerken. 
In de voorbereiding op maken kunnen we niet anders dan toch een indeling te maken.  
We hebben informatie van (zorg)partners nodig om te zorgen dat de profielen ook echt gaan leven. 
Hiermee hebben we al een start gemaakt door een aantal werkbezoeken aan verschillende 
organisaties af te leggen. 
 
Denkrichtingen voor vernieuwing 
Op alle niveaus wordt gezocht naar denkrichtingen en mogelijkheden voor vernieuwing. Een aantal 
opmerkingen: 
1. Er zal altijd naar de lokale situatie gekeken moeten worden.  
2. De vernieuwingsmogelijkheden kunnen soms de (gedeeltelijk)bestaande vormen van 

begeleiding vervangen of preventief werken. Het gaat om een diverse groep van cliënten met 
meestal zware of matige beperkingen. Per individuele cliënt moet beoordeeld worden of 
vernieuwingsmogelijkheden wel een oplossing zijn. 

3. Vernieuwing past natuurlijk in de omslag in denken die al eerder ingezet in de Wmo. Denk aan 
‘Welzijn Nieuwe Stijl’ en ‘De Kanteling’. Ontzorgen van inwoners staat centraal, het resultaat 
staat meer centraal dan de voorzieningen. 

4. Vernieuwen of innovatie betekent niet altijd persé iets nieuws. Het kan ook door het bestaande 
aanbod aan andere groepen te bieden of nieuwe combinaties te maken. Samenhang en 
afstemming met partners zodat de verschillende vormen van zorg elkaar aanvullen biedt ook 
meer efficiency en effectiviteit.  

5. De zorg kan niet bij het oude blijven. Vernieuwing alleen is onvoldoende. Er zullen ook keuzes 
gemaakt moeten worden om dingen niet meer te doen. 

6. Vernieuwing is voor alle doelgroepen mogelijk.  
 
Feitelijk gaat het om het doorzetten van de lijn ingezet met de kanteling en ook Welzijn Nieuwe 
Stijl. 
Dat gaat uit van krachtig inwonerschap, de kracht van de lokale gemeenschap en van informele 
ondersteuning. Maar ook van evenwichtige inzet van algemene en maatwerkvoorzieningen. 
 

 Denkrichting 1: Sociaal netwerk, eigen kracht en zelforganiserend vermogen. 
Niet bij alle groepen is het zelforganiserend vermogen vanzelfsprekend aanwezig. Dit betekent dat 
in sommige situaties dit zelforganiserend vermogen moet worden opgebouwd. Dit zal veelal 
moeten gebeuren door professionele organisaties. Ook mantelzorgers kunnen veel betekenen voor 
cliënten, waarbij de vraag aan de gemeente is om te zorgen voor een goede balans tussen 
draaglast en draagkracht. 
 

 Denkrichting 2: Informele ondersteuning 
Bij alle cliëntgroepen is het mogelijk om vrijwilligers en mantelzorgers uit de wijk en omgeving 
rondom de cliënt in te zetten. Voor een aantal groepen geldt dat daarbij aan een aantal 
randvoorwaarden moet worden voldaan. Want voor een goede kwaliteit van deze ondersteuning is 
het heel erg belangrijk dat er gezorgd wordt voor voorlichting en goede scholing van vrijwilligers op 
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het gebied van kennis van cliënten en de attitude naar cliënten. Verder is een professionele 
ondersteuning waarop de informele steunstructuren terug kunnen vallen, erg belangrijk. 
 

 Denkrichting 3: Algemene en collectieve voorzieningen 
Voor een deel van de cliëntgroepen zijn algemene en collectieve voorzieningen een (gedeeltelijke) 
oplossing. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om het aanbod voor doelgroepen te 
combineren, zoals voor cliënten met een verstandelijke beperking en ouderen. Ook een onderzoek 
naar de mogelijkheden van het zoveel mogelijk aansluiten bij reguliere voorzieningen, kan de 
moeite waard zijn. Randvoorwaarden die geregeld moeten zijn: vervoer naar de voorziening, 
toegankelijkheid en continuïteit van het aanbod. 
 

 Denkrichting 4: Verbinding met andere beleidsterreinen 
Ook hier geldt dat eigenlijk voor alle doelgroepen verbindingen met andere beleidsterreinen te 
maken zijn. Bijvoorbeeld met onderwijs, werk, cultuur, sport, inkomen en vervoer. Voorwaarde 
hiervoor is natuurlijk samenwerking met andere partijen, zodat de verbindingen ook daadwerkelijk 
tot stand kunnen worden gebracht. 
Ook het verbinden met de andere vormen van zorg die een cliënt heeft, is belangrijk. Ook daar is 
winst te halen. 
 

 Denkrichting 5: Huisvesting 
Adequate huisvesting zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Samenwerking met woningbouwcorporaties is belangrijk. Diversiteit in bewoners is van belang om 
de kracht van de gemeenschap goed te kunnen benutten. Randvoorwaarden zijn voorzieningen in 
de buurt en toegankelijkheid van ruimtes. De ontwikkeling van woonservicegebieden is dus één 
van de dingen die goed past in deze denkrichting en zelfs voorwaarde is om deze denkrichting goed 
te kunnen benutten. Net als het realiseren van multifunctionele accommodaties: ruimtes die 
overdag voor dagbesteding worden gebruikt, kunnen ’s avonds voor andere activiteiten worden 
gebruikt. 
 

 Denkrichting 6: Technologie 
Vanuit de Ziektekostenverzekering wordt nu al veel ingezet op het gebruik van technologie. 
Misschien biedt het inzetten van technologie die ontwikkeld is voor een bepaalde cliëntgroep bij 
een andere cliëntgroep, ook mogelijkheden. 
 

 Denkrichting 7: Regionaal of op wijkniveau 
De keuze voor regionaal of op wijkniveau hangt samen met de grootte van de doelgroep. 
Wijkteams zouden mensen met en zonder handicap met elkaar in contact moeten brengen. Kennen 
en gekend worden zijn voorwaarden om elkaar te ondersteunen. Wederkerigheid is erg belangrijk: 
ook mensen met een beperking kunnen wat terugdoen voor de buurt. 
 

 Denkrichting 8: Anders….. 
Nog helemaal open, maar juist daarom interessant. 
 
Dat het anders moet, is duidelijk. Hierboven staat een aantal algemene 
vernieuwingsmogelijkheden. Het zijn mogelijkheden waar we nu eigenlijk ook al met elkaar aan 
werken, bijvoorbeeld in het programma Thuis in de Buurt. Maar, zoals hiervoor al gezegd is, 
vernieuwen van het aanbod alleen is niet voldoende. We moeten ook zoeken naar andere 
maatregelen en keuzen moeten maken, zoals bijvoorbeeld: 

- Kunnen we iedereen iets minder uren begeleiding toekennen? 
- Kunnen we voor bepaalde doelgroepen een voorliggend aanbod opzetten, zodat die groep 

helemaal niet meer bij de gemeente komt aanvragen? 
- Met welke indicaties moeten we straks direct iets doen, bijvoorbeeld omdat er 

vernieuwingsmogelijkheden zijn en welke kunnen we zolang door laten lopen of kunnen we 
op een later moment uitvoeren, omdat het niet de verwachting is dat er voor de doelgroep 
andere oplossingen mogelijk zijn? 

- Kunnen we tegen mensen met een bepaald inkomen zeggen dat zij voldoende 
mogelijkheden om in hun ondersteuningsvraag te voorzien. 
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Bijlage 10 Uitgangspunten en eisen inkoopbestek 
Maatwerkvoorzieningen (Wmo 2015 en Jeugdwet)  

 
Inkoopmodel 
Bepalend voor het inkoopmodel zijn de volgende uitgangspunten: 

 Het overgangsrecht voor bestaande cliënten; voor cliënten die vallen onder het 
overgangsrecht geldt dat zij hun huidige aanbod behouden tot uiterlijk 1 januari 2016 of 
eerder indien de indicatie afloopt. 
Specifiek voor de Jeugdwet geldt nog dat cliënten die op 31 december 2014 al wel zijn 
geïndiceerd, maar nog geen ondersteuning hebben (wachtlijst), in 2015 nog de 
ondersteuning moeten ontvangen waar zij aanspraak op hebben. Dit betekent dat de 
gemeente voor deze overgangsperiode gebonden is aan de huidige aanbieders en de 
huidige kwaliteitscriteria. 

 Keuzevrijheid voor cliënten. 
 Bij inschrijving geen concurrentie op prijs en kwaliteit door aanbieders. 
 Mogelijkheden voor inzet van ZZP-ers en vrijgevestigden. 
 Resultaatgericht inkopen in plaats van het inkopen van uren en standaardproducten. 
 Regisseursmodel staat centraal. 
 Iedere gemeente maakt eigen keuzes binnen het regisseursmodel; per gemeente kan de 

manier waarop de toeleiding naar voorzieningen plaatsvindt bijvoorbeeld verschillen. 
 Mogelijkheid tot toetreding van nieuwe aanbieders. 
 Huidige (landelijk) vastgestelde kwaliteitseisen zijn van toepassing. 
 Aanbieders zijn niet verplicht om beide maatwerkvoorzieningen Ondersteuning zelfstandig 

leven en Ondersteuning Maatschappelijke deelname te leveren alsmede het kortdurend 
verblijf. 

 Partijen kunnen in combinatie inschrijven of in een vorm van hoofd-en 
onderaannemerschap waarbij expliciet voor jeugdzorg geldt dat er geen constructie van 
hoofd-onderaannemerschap wordt toegestaan. 

 Gemeenten kunnen sturen op zo min mogelijk verschillende aanbieders per cliënt. Het is 
aan de regisseur om hier in meer of mindere mate op te sturen. Dit betekent dat de inzet 
op deze eis per gemeente kan verschillen. 

 2015 is een overgangsjaar waarin er vanuit de huidige situatie gegroeid kan worden naar 
een nieuw model van maatwerkvoorzieningen. 

 
Inkoopeisen 
 
Kwaliteit 

 Aanbieders moeten in staat zijn om ondersteuning te leveren aan alle doelgroepen in de 
samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan groepen met een bepaalde 
geloofsovertuiging, etnische minderheden (al dan niet de Nederlandse taal machtig). 

 Aanbieders beschikken over voldoende kennis en mogelijkheden van de lokale 
zorgstructuur. 

 Aanbieders voldoen aan de code van Good Governance. 
 Aanbieders hebben een van oudsher WTZI-toelating: De Wet toelating zorginstellingen 

(WTZI) regelt deze toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast in 
welke gevallen winst uitgekeerd mag worden. 

 Aanbieders zorgen voor continuïteit van zorg bij vakantie, ziekte etc. van medewerkers. 
 Aanbieders en gemeenten voeren klanttevredenheidsonderzoeken uit. 
 Gemeenten werken toe naar resultaatmeting, aanbieders zijn verplicht hieraan mee te 

werken. Per gemeente wordt bepaald op basis van welk instrument de meting wordt 
uitgevoerd. Voorbeelden van instrumenten zijn: de IPA (Impact op Participatie en 
Autonomie), de Zelfredzaamheidsmatrix, de Gezinsster of de Menselijke Maat. 

 Aanbieders respecteren de afspraken die zijn gemaakt voor de huidige gemeentelijke pilots 
(o.a. populatiebekostiging). Deze en eventuele nieuwe afspraken voor pilots wijken 
mogelijk af van afspraken die in het inkoopbestek maatwerkvoorzieningen worden 
gemaakt. 

 Alle personen die namens aanbieder direct en indirect cliëntencontact hebben, moeten een 
VOG verklaring kunnen overleggen. 

 Aanbieders beschikken over een gedegen bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige 
levering van gegevens aan het CAK en SVB. 

 Aanbieders sluiten aan bij de gemeentelijke eisen rondom informatievoorziening. 
 Aanbieders beschikken over een vastgelegd privacy beleid en klachtenregeling. 
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 Het opleidingsniveau en de werkervaring van het in te zetten personeel moeten passen bij 
de ondersteuningsbehoefte van de cliënt en een bijdrage leveren aan een structurele 
verbetering van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. 

 Ervaringseisen worden niet op organisatieniveau gesteld maar op medewerker niveau. 
 Personeel moet uitbetaald worden volgens de geldende CAO. 
 De wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is 

van toepassing. 
 
Social return 

 Aanbieders dienen een beschrijving te overleggen op welke wijze zij aantoonbaar invulling 
geven aan het gemeentelijk beleid op het gebied van social return. 

 Aanbieders moeten bereid zijn om te participeren in gemeentelijke initiatieven op dit 
gebied. 

 Aanbieders zijn verplicht zich aantoonbaar in te spannen om werkzoekenden in te zetten. 
 Aanbieders moeten leer-/werkplekken aanbieden. 
 Toepassen overlegbepaling uit de Wmo: gemeenten dragen zorg dat winnende aanbieders 

na de gunning van de opdrachten met verliezende aanbieders in overleg treden over de 
mogelijkheden tot eventuele overname van personeel. 

 Aanbieders stimuleren om deel te nemen in traject Werkpakt keurmerk, verplichtingen: 
- Ambassadeursrol: het netwerk actief inzetten of beschikbaar stellen aan gemeente, 

optreden als positieve referent voor aantrekken werkzoekenden en/of 
leer/werktrajecten, etc; 

- Betrokkenheid: actief deelnemen aan banenmarkten, ronde tafels, werkbezoeken 
voor werkzoekenden organiseren, etc; 

- Capaciteit: geplaatste kandidaten met een uitkering, streven naar minimaal 5% 
van de formatie. 

 
Duurzaamheid 

 Aanbieders dienen een beschrijving te overleggen op welke wijze zij aantoonbaar invulling 
geven aan het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. 

 Aanbieders moeten stimuleren dat medewerkers gebruik maken van de fiets of het 
openbaar vervoer bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Tevens aandacht besteden 
aan zo min mogelijk vervoersbewegingen door onder andere de (dagbestedings)locaties 
dicht bij de cliënten te organiseren, energiezuinig vastgoed, milieuvriendelijke 
vervoersmiddelen. 

 Aanbieders stimuleren om een energiescan te laten uitvoeren en een plan van aanpak te 
eisen naar aanleiding van de energiescan. 

 Aanbieders moeten bereid zijn om te participeren in gemeentelijke initiatieven op dit 
gebied. 

 
Innovatie 

 Het behoort tot de mogelijkheden dat gemeenten nieuwe zorgaanbieders contracteren die 
voorzien in een behoefte en bijvoorbeeld ondersteuning aanbieden die andere aanbieders 
niet op die manier bieden. 

 Gemeenten kunnen ervoor kiezen op gericht zorg in te kopen daar waar gebruik wordt 
gemaakt van innovaties. 

 Aanbieders moeten meedenken en participeren in nieuwe pilots in aanvulling en/of 
vervanging van de manier waarop de ondersteuning nu wordt geboden. Voorbeelden zijn: 

- Gebruikmaking van nieuwe thuiszorgtechnologie die de efficiency bevordert door 
Zorg “achter de voordeur” te vervangen, zodat met hetzelfde geld meer mensen 
geholpen kunnen worden; 

- Goede samenwerking (binnen de kaders van de Mededingingswet) met andere 
aanbieders of sectoren en aansluiting met organisaties, werkzaam op het terrein 
van andere (voorliggende) voorzieningen, zodat de zorgverlening doelmatig en 
effectief plaatsvindt: de juiste ondersteuning op de juiste plaats op het juiste 
moment; 

- Vergroting van de zelfredzaamheid van cliënten, door bijvoorbeeld vaardigheden bij 
te brengen en/of de mantelzorgers te betrekken bij de zorgverlening, waardoor de 
zorgvraag afneemt. 

- Pilots gericht op het ontschotten van financiering vanuit Awbz, Wmo en 
Zorgverzekeringswet. 

- Aanbieders respecteren de afspraken die gemaakt zijn in pilots en conformeren zich 
aan het bovenstaande.  
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Bijlage 11  Begroting 2015 sociaal domein  
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