
De vijf opgaven in het sociaal domein  
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1.Vormgeven integrale toegang en regie 
 
Waarom? 

We investeren op alle locaties in dezelfde, brede uitvraag, om de échte vraag te achterhalen, 
zodat we de inwoners zo goed mogelijk / beter kunnen ondersteunen in een zo normaal 
mogelijke deelname aan de samenleving.  

 
Wat?  
 We geven het (eerste) contact met de inwoner inhoudelijk eenduidig vorm, waardoor het 

niet uitmaakt waar de inwoner de (hulp)vraag stelt. 

 Dit doen we niet alleen in onze eigen organisatie, maar ook op de vindplaatsen, zoals 
scholen, huisartsen etc. (we zorgen daarbij voor betere zichtbaarheid en/of 
vooruitgeschoven posten). 

 We kiezen voor een brede uitvraag, dus voor alle domeinen. Dit betekent dat we gaan 
investeren in voldoende inhoudelijke (specialistische) expertise aan de voorkant. 

 Om te achterhalen welke vraag iemand echt stelt gaan we bij een eerste contact op 

huisbezoek. 
 Daarbij werken we mensgericht. Het gewone leven staat centraal en niet de regels of de 

wetten. 
 

Voorbeelden 
 Pilot teambudget: we gaan starten met een pilot teambudget. Doel hiervan is om 

professionals/ hulpverleners de kans te geven om snel en met minimale verantwoording, 

kleine problemen ‘klein’ te kunnen houden. Het is niet meer en minder dan een groepsapp 
van professionals die een team vormen en een teambudget (2.000 euro per team) hebben 

om in overleg met elkaar het budget aan te wenden voor een inwoner of gezin. In ons 

geval bestaan de teams uit medewerkers vanuit Werk & Inkomen, de Wmo en Jeugd & 
Gezin, met een professional van Wijkracht er bij. 

 Investeren op vindplaatsen: in de afgelopen jaren hebben we op diverse terreinen 
geïnvesteerd in de ondersteuning van inwoners op plaatsen waar zij ‘leven’ en zich melden 

met vragen, de zogenaamde vindplaatsen. Onder andere door te investeren in 
praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen en schoolzorgondersteuners op het primair 
onderwijs. Zij signaleren en bieden waar nodig directe ondersteuning, zodat er mogelijk 

lichtere ondersteuning geboden kan worden. We willen de werkwijze van de 
praktijkondersteuners en de schoolzorgondersteuners meer afstemmen op dat van onze 
toegang (en andersom) om vanuit eenzelfde brede vraagverheldering de (hulp)vragen van 

onze inwoners op te kunnen pakken en te komen tot één plan (en één regisseur). 
 



 
 

 
 

 
 
 

  

2. Inzetten op preventie Een werkwijze die de integrale samenwerking tussen 

partners en gemeentelijke afdelingen gemakkelijker maakt en tegelijkertijd recht doet aan 

privacyregels en vroegsignalering 
 
Waarom? 

We zetten in op het voorkomen van problemen bij inwoners die (nog) niet hulpbehoevend zijn, 
om hulpvragen en (duurdere) ondersteuning te voorkomen/ zo lang mogelijk uit te stellen (= 
primaire preventie). 

 
Wat? 
 We brengen de gezamenlijke preventie-activiteiten beter in beeld en dragen dit uit naar 

onze inwoners en partners in de stad (campagne), zodat inwoners zelf de algemene 

basisvoorzieningen weten te vinden waardoor minder mensen een (hulp)vraag stellen. 
 Dat doen we vooral op de plekken waar jeugdigen en ouders veel zijn of logisch komen. 
 Bovendien ontwikkelen we een dynamische Hengelose preventie-toolbox voor jeugd & 

gezin.  
 We bouwen en versterken een lerend netwerk van jeugd en gezinsprofessionals.   
 

Voorbeelden 
 Vroegsignalering schuldhulpverlening: we blijven extra inzetten om mensen in een vroeger 

stadium, met beginnende schulden, actief te benaderen. Dit geeft enerzijds een grotere 
druk op Budgetalert, maar de dienstverlening kan sneller vanwege de minder zware 

schuldenlast. Tevens zal andere hulpverlening beter lopen als blijkt dat er op financieel vlak 
meer rust komt in een gezin. 

 Belang verenigingen (uit actieplan preventie jeugd): we zorgen ervoor dat ook kwetsbare 

kinderen hun vrijetijdsbesteding zo veel mogelijk bij reguliere sport en cultuurverenigingen 

kunnen vinden. Dit doen we door inzet van de Sociaal activeringsmakelaar (SAM) Jeugd in 

samenwerking met de combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur (zoals de 

beweegmakelaar en cultuurmakelaar). Daarbij zorgen we voor goede coaching/ begeleiding 

van verenigingen en professionals (in hun contact met verenigingen).  



 
 

 
 

 
 
  

3. Vormgeven toekomstbestendige voorzieningen 
 

Waarom? 

We investeren in algemene (collectieve) voorzieningen om te zorgen dat veel meer inwoners 
met hun (hulp)vraag terecht kunnen in het voorliggend veld en zo dichtbij mogelijk geholpen 
kunnen worden (= secundaire preventie). Dit doen we als alternatief voor, ter voorkoming van 
en soms in samenwerking met (de duurdere) maatwerkvoorzieningen. 

 
Wat? 
 We zorgen dat het aanbod van algemene voorzieningen aansluit bij de behoefte van onze 

inwoners. Dit doen we lokaal, met een beperkt aantal partners en in aansluiting op 
bestaande voorzieningen, vindplaatsen en onze eigen toegang. 

 Daarbij focussen we zoveel mogelijk op het doorgeleiden van een nieuwe instroom van 
inwoners met een ondersteuningsbehoefte naar de algemene voorzieningen (en minder op 

het ‘verplaatsen’ van mensen uit maatwerk naar voorliggend). 
 Voor de meer specialistische en zwaardere vormen van zorg en ondersteuning en voor de 

arbeidsmarkt blijven we regionaal afspraken maken. 

 
Voorbeelden 
 Versterken voorliggend aanbod in de wijken: het verder en sneller verschuiven van 

geïndiceerde maatwerkvoorzieningen naar (algemene) voorliggende voorzieningen doen we 
voor de Wmo onder andere via het plan Versterken voorliggend aanbod Hengelo. Daarin 
richt Wijkracht zich in opdracht van ons expliciet op het duurzaam versterken van het 
(voorliggend) aanbod voor ontmoeting en dagbesteding. Ontmoeting en activiteiten voor 

(dementerende) ouderen, licht verstandelijk beperkte inwoners en voor inwoners met een 
GGZ-problematiek, die bijdragen aan het behoud van hun zelfredzaamheid zodat zij niet of 
pas later een beroep zullen doen op een geïndiceerde maatwerkvoorziening. 

 Inzet op passende kinderopvang: we streven er naar dat ieder kind van 4 tot 13 jaar met 
een ondersteuningsvraag in Hengelo een beroep kan doen op reguliere passende 
buitenschoolse opvang zo dichtbij waar mogelijk. En niet zoals nu, dat ze naar een een 

zorgboerderij gaan om de opvang buiten school te realiseren. We willen de buitenschoolse 
opvang hiervoor toerusten en zullen met een pilot starten. 

 



 
 

 
 
 

 
  

4. Investeren in zakelijk partnerschap 
 

Waarom? 
We contracteren minder aanbieders van maatwerkvoorzieningen, zodat we de kwaliteit van de 
zorg kunnen garanderen én we nog voldoende keuzevrijheid aan onze inwoners kunnen bieden. 

 
Wat? 
 We zorgen voor een duidelijke opdrachtformulering, met een helder kader t.a.v. kwaliteit, 

kwantiteit, innovatie én (beperkte) financiële middelen. Op basis hiervan kan een traject 
worden gestart om wederzijdse voordelen te creëren, waarmee er speelruimte ontstaat 
voor partnerschap. 

 We sluiten contracten af voor langere periode. 
 We kijken daarbij naar passende financieringsvormen (aansluiting bekostigingsvariant op 

uitvoeringsvariant). 
 We hechten er daarbij aan om met partners verder te investeren in het optimaliseren van 

de hele keten. En de plicht van alle partners binnen die keten te werken aan efficiëncy. 
 
Voorbeelden 

 Opstellen risicoanalyses: we zijn bezig om gericht publiekelijk beschikbare databronnen 
aan onze interne data te (laten) koppelen om risicoanalyses te maken voor een aantal 
zorgaanbieders. Die zullen ons helpen bij ons contract- en risicomanagement. Hiermee 

hebben we informatie die goed bruikbaar is om gesprekken met voor Hengelo relevante 
zorgaanbieders op een andere, sterkere manier te voeren. 

 We gaan onderzoeken of de zogenaamde ‘netwerkzorg’ de basis kan zijn voor het maken 
van afspraken met onze aanbieders. Netwerkzorg draait om een samenspel tussen alle 

betrokkenen in iemands zorgproces, zowel professionals als mensen uit het sociale 
netwerk. Goede afstemming is dan belangrijk. Netwerkzorg wordt vaak gezien als dé 
manier om tot een integraal antwoord te komen waar mensen daadwerkelijk mee geholpen 

zijn. 



 
 

 
 

 
 
 

5. Krijgen van zicht en sturing op het sociaal domein 
 
Waarom? 

We investeren in meer data-gedreven werken, zodat we in het hele sociaal domein de juiste 
dingen gaan en blijven doen voor onze inwoners. We hebben grip op de wijze waarop we de 

dingen organiseren en zijn alert op ontwikkelingen, zodat we zo snel mogelijk kunnen bijsturen 
en keuzes kunnen maken, als dat nodig is. 
 

Wat? 
 We investeren in meer gestructureerd en gericht onderzoek binnen het sociaal domein om 

het zo goed mogelijk betaalbaar te houden. 

 We gaan de opgaven en doelen inhoudelijk en financieel monitoren en bijsturen en kiezen 
hierbij voor een programmatische aanpak. 

 We gaan alleen overeenkomsten aan met partners die voldoen aan de kwaliteitseisen zoals 
we die stellen. 

 
Voorbeelden 
 Programma data-gedreven werken: er zijn binnen de gemeente Hengelo veel data 

voorhanden, maar zowel de samenhang in de data als de vertaalslag van data naar 
sturingsinformatie kan beter. We ontwerpen en bouwen dashboards met daarin 
sturingsinformatie voor het sociaal domein, op zowel strategisch, tactisch als operationeel 

niveau.  
 Zero based begroten: we willen het in 2019 opgestelde zero based model voor de kosten in 

het sociaal domein toetsen en bijstellen. Om te komen tot een beter onderbouwd model 
voor begroten en sturing op kosten in het sociaal domein. Voor 2022 voor Wmo en Jeugd 

en voor 2023 wordt ook Participatie meegenomen. 
 
 


