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Januari 2018

Mensen, hun talenten en de mogelijkheden die zij hebben om
mee te doen in de samenleving zijn de leidraad van de gemeente
Zoetermeer bij de uitvoering van haar taken.
Burgers regelen zoveel mogelijk zelf, als dat nodig is, met hulp
van familie, vrienden of buurtgenoten. De gemeente vormt
daarbij het vangnet; zij biedt hulp als het mensen niet of
onvoldoende lukt om op eigen kracht voor zichzelf of hun
huishouden te zorgen. Daarbij geldt als vertrekpunt: één
huishouden, één plan, één regisseur. Deze visie vraagt een
andere, nieuwe manier van denken, werken en samenwerken.
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Inleiding
Zoetermeer groeit in de rol van opdrachtgever. Samen met zorgpartners wordt vorm gegeven aan
een nieuwe inrichting van het sociaal domein. Om onze opdrachtgevende rol beter te kunnen
vervullen zijn er op belangrijke onderdelen stappen gezet: Bij het aanbieden en organiseren van zorg
en ondersteuning werken we meer integraal, we coördineren de te leveren zorg beter en we sturen
eerder bij als blijkt dat dit nodig is.
In de sociaal domein rapportage ‘Zicht houden’ is aangekondigd dat toekomstige rapportages sociaal
domein meer kwalitatieve informatie zullen bevatten. Hierdoor wordt het mogelijk onze inzet in het
sociaal domein beter te volgen en om te beoordelen of de beoogde vernieuwing ook daadwerkelijk
plaatsvindt.
Het samenstellen van de juiste sturings- en verantwoordingsinformatie blijkt een groeiproces dat
door meerdere factoren wordt beïnvloed en waaraan hard gewerkt wordt. Lastig hierbij is dat nog
niet alle informatie op de gewenste manier toegankelijk is en dat we nog onvoldoende scherp
hebben welke indicatoren voldoende zeggingskracht hebben over het bereiken van onze doelen.

Dit doet zich onder andere voor bij de prognoses met betrekking tot de uitgaven jeugdhulp. Pas
recent is duidelijk dat de prognoses niet overeenkomen met de daadwerkelijke gemaakte kosten
voor jeugdhulp. Het verschil komt op totaalniveau op 1,5 mln. negatief voor 2017 en kan op basis van
de nog ingediende accountsverklaringen nog worden bijgesteld. Zowel in de regio als in Zoetermeer
nemen de kosten voor de jeugdhulp nog steeds toe en uit de eerste analyses blijkt dat er ook
opnieuw meer jeugdigen in zorg zijn. Hiermee komt er extra druk te staan op het actieplan en de
verwachte ombuigingen. In hoeverre dit negatieve verschil van invloed is op het actieplan en of de
kosten incidenteel dan wel structureel zijn, is nog niet met zekerheid te zeggen vanwege het feit dat
het verschil tussen de prognoses en de daadwerkelijke uitgaven op onderdelen groot blijkt te zijn. De
prognoses voor Jeugd zijn gebaseerd op ingediende declaraties 2017 en kosten 2016 van
jeugdhulpaanbieders. Hierdoor ontstaat een na-ijleffect dat nu deels gecorrigeerd wordt door de
ingediende accountantsverklaringen van de verschillende jeugdhulpaanbieders. Het uiteindelijke
resultaat wordt gepresenteerd in de Jaarrekening 2017.
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Samenvatting
In deze rapportage staat beschreven op welke onderdelen nu in eerste instantie wordt toegewerkt
naar nieuwe sturings- en verantwoordingsinformatie. In de volgende rapportage Sociaal Domein
2018 verwachten we hierop per onderdeel uitgebreider in te kunnen gaan. De eerdere gesprekken
zoals deze zijn gevoerd tijdens het Transformatiefestival en naar aanleiding van de Leeragenda met
de raad worden bij de uitwerking betrokken.
In december 2017 is met raadsleden gesproken over voortgangsrapportage van het Actieplan
Kostenbeheersing Jeugdhulp. Daarbij is onder andere ingegaan op de de veranderende verhoudingen
en verantwoordelijkheden in het domein Jeugd en de complexe samenhang die dit vernieuwingsproces met zich meebrengt. De voortgang van het Actieplan Kostenbeheersing Jeugdhulp wordt
vanaf nu een vast onderdeel van komende rapportages sociaal domein.
De financiele tekorten die sommige gemeenten op een of meerdere onderdelen van het sociaal
domein hebben blijft onderwerp van gesprek met het Rijk. Als onderdeel van een met de VNG
afgestemde lobby van de gemeenten Enschede, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen en Zoetermeer is
in december een Zorgkrant Jeugdhulp opgesteld met als doel de aandacht bij belangrijke stakeholders, beleidsmakers en -beslissers voor de complexiteit in de jeugdhulp te vergroten. Inmiddels
heeft de minister erkend dat er in een aantal gemeenten financiële knelpunten zijn in vooral de
jeugdhulp. Afgesproken is op korte termijn samen met gemeenten inzichtelijk te maken waar dit
door komt en om naar oplossingen te zoeken.
Bij de behandeling van de perspectiefnota dit voorjaar is een deel van de tekorten bij Jeugd ten laste
van het algemeen rekeningresultaat gebracht. Het Actieplan Kostenbeheersing Jeugdhulp moet
resulteren in het verder terugdringen van de kosten.
De financiele paragraaf van deze rapportage laat een totaalnadeel zien van € 1,25 mln. Zoals in de
vorige rapportage is aangekondigd is als gevolg van de aanbesteding van de Wmo hulpmiddelen een
nadeel ontstaan. Ook is er een verschuiving in het gebruik van PGB naar ZIN bij Jeugd waarneembaar
en is er bij jeugd sprake van een negatieve bijstelling van de eerdere prognoses. De prognoses voor
Jeugd zijn gedurende 2017 gebaseerd op ingediende declaraties 2017 en kosten 2016 van
jeugdhulpaanbieders. Pas recent is duidelijk dat de prognoses niet overeenkomen met de
daadwerkelijke gemaakte kosten voor jeugdhulp, het verschil komt op totaalniveau op dit moment
op 1,5 mln. negatief. Nog niet alle accountantsverklaringen van de jeugdhulpaanbeders zijn
ingediend, het verschil kan als gevolg hiervan nog verder oplopen. Een inhoudelijke analyse wordt op
dit moment uitgevoerd. Pas nadat deze analyse is uitgevoerd, kan worden bepaald of er sprake is van
structurele consequenties o.a. voor de ingezette veranderingen volgend uit het actieplan
kostenbeheersing jeugdhulp. Over de uitkomsten hiervan wordt u geinformeerd in de Jaarrekening
2017. Zowel in 2017 als in 2018 zijn en worden acties ondernemen om de prognoses beter aan te
laten sluiten op de daadwerkelijke uitgaven en de sturingsinformatie en maatregelen te versterken.
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Deel 1: Vernieuwing van het Sociaal Domein
18-/18+

In december 2017 is 'team8tien' van start gegaan : een integraal
team vanuit de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet dat op
casusniveau knelpunten in de overgang naar 18 jaar in zorg, wonen,
inkomen en school/werk/dagbesteding integraal oplost. In het team
zitten uitvoerenden en beleidsmedewerkers vanuit de 3 wetten. De
oplossingen zijn gericht op het borgen van zorgcontinuïteit en het
voorkomen van zwaardere (duurdere) zorg in de toekomst. Het
team zal voor de hele organisatie dienen als vraagbaak met
betrekking tot de doelgroep jongeren.
Oplossingen van veel voorkomende knelpunten en randvoorwaarden voor een goede overgang worden geborgd in integraal
beleid voor deze doelgroep.
Procescoördinatie

In situaties waarbij het niet lukt, om in een gezin en met betrokken
zorgaanbieders, een domeinoverstijgend perspectief af te spreken
en te werken volgens het principe 1 huishouden – 1 plan – 1
regisseur is het binnenkort mogelijk om een onafhankelijke
coördinator te betrekken: de zogenaamde procescoördinator. We
onderzoeken of de hulp voor die gezinnen die zowel een groot
beroep doen op jeugdhulp als op ondersteuning vanuit andere
gemeentelijke afdelingen meer kan worden gecoördineerd en
efficiënter kan worden ingezet.
In januari 2018 start de werving en selectie voor de invulling van
deze functie. Gestart wordt met een pilot van één jaar.
Wijkzorgnetwerken

Het wijkzorgnetwerk is de verzameling van alle organisaties en
instellingen in de wijk, die hulp en zorg aanbieden op het gebied
van maatschappelijke ondersteuning, wonen, onderwijs en
kinderopvang, veiligheid, werk en inkomen, zorg en welzijn.
Binnen het wijkzorgnetwerk zijn drie aanvoerders actief.
De aanvoerders hebben als opdracht het versterken van bovengenoemde wijkzorgnetwerken, door domeinoverstijgend kennis en
expertise te bevorderen en betere, slimmere verbindingen te
leggen. Daarnaast ondersteunen zij bij het leveren van maatwerk in
casuïstiek die vastloopt of dreigt vast te lopen.
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Integraal werken
Zoals in de inleiding
beschreven kiezen we bij het
aanbieden en organiseren
van zorg en ondersteuning
voor een meer integrale
aanpak, coördineren we de
te leveren zorg beter en
sturen we eerder bij als blijkt
dat dit nodig is. Hoewel er
inmiddels goede stappen zijn
gezet verhult dit niet dat er
gedurende de komende jaren
met gerichte energie nog
veel werk zal moeten worden
verzet. Op veel deelgebieden
wordt
er
inmiddels
intensiever
domein-overstijgend
gewerkt.
Voorbeelden daarvan zijn de
wijkzorgnet-werken,
een
team dat zich richt op
verbetering van de zorg en
dienstverlening rondom de
18-jarige leeftijd en het
organiseren van procescoördinatie.

Het organiseren van leren staat in deze functie centraal: hoe leren we met elkaar
domeinoverstijgend te werken, hoe leren we met elkaar van het oplossen van casuïstiek, hoe geven
we invulling aan de transformatie? Om het leren en transformeren vorm te geven hebben we in 2017
het web-based wijkzorgnetwerk Platform gelanceerd. Hier kunnen professionals en vrijwilligers
binnen het Sociaal Domein samenwerken, in discussie gaan, elkaar inspireren, informatie en kennis
vinden en delen.
o Er is een grote, stedelijke bijeenkomst georganiseerd met de transformatie als thema en in
het najaar zijn 9 Collegetours gehouden, voor kennisoverdracht over de drie domeinen:
Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
o Casuïstiek die vastliep is door de aanvoerders opgepakt en waar nodig is maatwerk ingezet.
De casuïstiek is kwantitatief en kwalitatief vastgelegd en geëvalueerd om bijvoorbeeld
knelpunten op systeemniveau te signaleren en op de juiste plekken in te brengen.
o Er zijn Learning Lab’s georganiseerd, waarbij interne en externe collega’s zich over de vraag
bogen, hoe een sluitende zorgstructuur te organiseren.
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Nieuwe Wmo-taken

Voor de nieuwe Wmo-taken (begeleiding, dagbesteding en
kortdurend verblijf) wordt samengewerkt met 5 regiogemeenten,
samen de H6 genoemd. In 2017 zijn zowel de uitvoering van de
overeenkomst als de H6-samenwerking geëvalueerd. In beide
gevallen is vastgesteld dat de uitvoering van de overeenkomst en
de onderlinge samenwerking goed gaat, maar dat er wel verbeterpunten zijn. In 2018 worden het stimuleren van innovatie, het
sturen op resultaat en kwaliteit speerpunten voor de uitvoering van
de overeenkomst.
Dagbesteding met inloopfunctie (pilot 2017-2018)

Op het Albrandswaard is met Palet Welzijn in oktober een pilot van
start gegaan. Onderzocht wordt of er van de combinatie van
‘inloop’ met ‘dagbesteding’ een preventieve werking uitgaat
waardoor kwetsbare ouderen mogelijk langer thuis kunnen blijven
wonen.
 Het vermengen van functies binnen dezelfde locatie maakt
het op- en afschalen van zorg eenvoudiger en kan bijdragen
aan een verschuiving van zware naar lichtere vormen van
zorg. De eerste resultaten worden begin 2018 verwacht.
Vrij inzetbare voorzieningen

De kosten voor de Vrij inzetbare voorzieningen komen naar
verwachting in 2017 € 0,4 mln. hoger uit dan in TB2 gemeld.
 Met de nieuwe dienstverlener Namaste zijn voor de huidige
groep cliënten die gebruik maken van de basis recreatieve
dagbesteding afspraken gemaakt over het instellen van een
cliëntenstop en het afbouwen van het aantal dagdelen. De
reden hiervoor is dat Namaste een te lichte cliëntengroep
bedient die onterecht recreatieve dagbesteding ontvangt.
De doelgroep van Vierstroom bestaat uit ouderen met dementie
waarvan de verwachting is dat de stijging gezien de externe
demografische ontwikkelingen een structureel karakter heeft en
beleidsaanpassingen
onvoldoende
kunnen
zorgen
voor
terugdringen van de groei.
 Met Vierstroom zijn gesprekken gestart om de contractuele
afspraak over het bij alle cliënten declareren van het
specialistische tarief open te breken. Over het resultaat van
deze gesprekken wordt gerapporteerd in de eerstvolgende
rapportage sociaal domein.
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Uitvoering Wmo
De uitvoering van de Wmo
is in 2017 soepel verlopen.
Klanten zijn over het
algemeen tevreden en er
is geen sprake van
wachtlijsten. De aanbesteding voor de Wmohulpmiddelen is afgerond
en op het gebied van
innovatie zijn er meerdere
initiatieven gestart. Voor
de komende jaren wordt
een
stijging
in
het
maatwerk gebruik en de
Vrij inzetbare voorzieningen gezien van ca €1,0
mln.

Toezicht Wmo/ Jeugd

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op het gebied van Wmo en Jeugd. Het toezicht op de
kwaliteit is belegd bij de GGD (regionaal), het Samenwerkend Toezicht Jeugd (landelijk) en de
gemeente voor toezicht op de rechtmatigheid. Bij toezicht op rechtmatigheid gaat het om het
voorkomen van fouten, oneigenlijk gebruik of misbruik (fraude). Dit toezicht richt zich op het hele
‘handhavingsproces’: van voorlichting en preventie tot repressie en sanctionering.



Omdat veel zorginstellingen regionaal opereren is regionale samenwerking van belang.
Vanuit opgedane praktijkervaring wordt zowel op het gebied van toezicht op de
rechtmatigheid van Wmo en Jeugd beleidsmatig als ook operationeel vorm gegeven aan
regionale samenwerking.

Vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning
Bijna 20% van de Zoetermeerders beschouwt zichzelf als
mantelzorger, 1/3 van hen ervaart dit als een (te) zware
belasting). In verschillende werksessies met diverse
partners is een meer positieve benadering van mantelzorg
ontwikkeld, die de nadruk legt op het positieve van de
bijzondere band die bestaat tussen mantelzorger en
mantelverzorgde in plaats van op de negatieve kant van
de (zware) zorg. Door deze benadering toe te passen
verwachten we:
- dat meer mantelzorgers zich erkend voelen in
hun rol.
- meer maatwerk te kunnen leveren in
mantelzorgondersteuning. De zorg kan niet
worden weggenomen, maar passende
mantelzorgondersteuning kan er wel voor zorgen
dat een mantelzorger beter en blijvend toegerust
is op de mantelzorguitdaging.
- een meer preventieve werking.
Versterking van mantelzorgers wordt via twee sporen
geïmplementeerd. Enerzijds door bestaande mantelzorgers in Zoetermeer zo gericht mogelijk te ondersteunen in hun rol als mantelzorger (door de mantelzorger in zijn rol te erkennen en door maatwerk te
bieden). Anderzijds door met behulp van gerichte
communicatie volop aandacht en waardering te
genereren voor de cruciale rol die mantelzorg speelt in
een gezonde samenleving. Dat is preventief en
tegelijkertijd ook ondersteunend voor bestaande mantelzorgers.
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Vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning

Veel zorg die niet door professionele
hulpverlening hoeft te worden geleverd,
wordt geboden door vrijwilligers en
mantelzorgers. Om ervoor te zorgen dat
vrijwilligers en mantelzorgers hun taak
optimaal kunnen uitvoeren zonder daarbij
overbelast te raken, is goede ondersteuning
van
vrijwilligers
en
mantelzorgers
essentieel.
In
2017
is
een
samenspraaktraject
uitgevoerd
met
mantelzorgers, vrijwilligers en verschillende
organisaties die met deze groepen werken.
Duidelijk werd dat de ondersteuning van
vrijwilligers en mantelzorgers niet los kan
worden gezien van de zorg voor de cliënt.
Uitgangspunt is daarom dat informele en
formele
hulpverleners
elkaar
als
vanzelfsprekend kunnen vinden in de zorg
voor de cliënt.
 In 2018 wordt onderzocht op welke
wijze de gemeente deze beweging
kan stimuleren.

Aanbesteding WMO

In augustus 2017 startte het Europese aanbestedingstraject voor een nieuw contract voor levering en
onderhoud van de Wmo hulpmiddelen. Enkele gebruikers van Wmo hulpmiddelen en een
afvaardiging van de Adviesraad Sociaal Domein zijn betrokken bij het opstellen van het nieuwe
contract. Bij de beoordeling van de inschrijvingen werd de kwaliteit van de toekomstige leverancier
voor 70% meegewogen en de prijs voor 30%.
JenS Beenhakker heeft de aanbesteding gewonnen. Dit betekent dat we per 1 maart 2018 afscheid
nemen van de firma Medipoint, die al meer dan 20 jaar de (hoofd) contractant van Zoetermeer was.
 De gemeente en de nieuwe leverancier zorgen er samen voor dat de overgang naar het
nieuwe contract voor de Wmo-cliënten zo soepel mogelijk zal verlopen. In ieder geval
behouden alle cliënten hun huidige hulpmiddel.
Veilig thuis

De uitvoering van Veilig Thuis (VT) hebben de negen gemeenten
in de regio Haaglanden nu ondergebracht bij de Stichting
Tijdelijke Ondersteuning Jeugdhulp (Stojah). Conform eerder
gemaakte afspraken houdt Stojah per 1 januari 2018 op te
bestaan. De inbedding van VT in een publieke context geniet
vanwege de aard van het werk en de bestuurlijke
verantwoordelijkheden de voorkeur. Invlechting van VT
(regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling) vindt plaats in de gemeenschappelijke
regeling GGD.
Gemeenschappelijke regeling GGD1

Als gevolg van de herijking van de gemeenschappelijke regeling
GGD zijn de mogelijkheden voor lokale sturing en daarmee voor
lokaal maatwerk bij de GGD toegenomen. Lokale taken van de
GGD zijn o.a. Wmo toezicht, OGGZ en intensivering van regionale
taken zoals Gezondheidsbevordering en Epidemiologisch
onderzoek. Zoals al eerder beschreven ontstaat er in de nieuwe
gemeenschappelijke regeling van de GGD publieke sturing op de
uitvoering van Veilig Thuis.
Technologische innovaties in de zorg

Het rijksbeleid is er op gericht dat mensen steeds langer
zelfstandig wonen. Veel mensen willen dat ook. Techniek kan
daarbij helpen.

1

Tessa
Zoetermeer zet een jaar lang de robot
Tessa in voor mensen met lichte
dementie en hun mantelzorger. Deze
sociale robot 'Tessa' maakt langer
zelfstandig wonen gemakkelijker. De
robot is in te stellen door familie en
hulpverleners en helpt een persoon
met lichte dementie herinneren aan
medicijninname, bezoek van een hulpverlener/familie of te drinken op een
warme dag. Tessa voegt structuur toe
aan de dag. Daarnaast kan de robot
ook muziekbestanden afspelen. Daarmee bevordert de robot de gezondheid, veiligheid en het welbevinden
van de (oudere) Zoetermeerders.
Tegelijkertijd moet Tessa de mantelzorger ontlasten bij deze routinematige taken. Na een jaar wordt deze
kleinschalige proef geëvalueerd en
wordt bekeken of de mantelzorgers
zich ontlast voelen door de robot en of
dit leidt tot een verhoogde zelfredzaamheid. Onderzocht wordt hoe
Tessa, bij goede resultaten in de
toekomst beschikbaar kan worden
gesteld.

De gemeenschappelijke regeling GGD maakt volgens de overeengekomen definitie geen onderdeel uit van het sociaal domein. Vanwege
het belang van de gemeenschappelijke regeling GGD voor het sociaal domein wordt het in deze rapportage wel genoemd maar maakt het
geen onderdeel uit van de financiële verantwoording verder in deze rapportage.
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Enkele voorbeelden:
In Zoetermeer wordt in samenwerking met het onderwijs en een groot aantal zorginstellingen
nagedacht over wat er dan nodig is. Als uitkomst van verschillende denktankbijeenkomsten is een
aantal opdrachten verstrekt aan studenten van de Haagse Hogeschool:
o
o
o

ontwerp een digitale toepassing voor ouderen in Zoetermeer die hen stimuleert vitaal te zijn
en dit te blijven;
ontwerp een communicatie-applicatie voor jongeren met een psychische beperking;
ontwerp een wandelapplicatie voor ouderen en mensen met een beperking die hen helpt
zich ongehinderd in de stad te bewegen.

De ontwerpen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de verschillende doelgroepen. In de
komende periode wordt bekeken welke ontwerpen verder ontwikkeld worden en hoe ze voor het
publiek toegankelijk gemaakt kunnen worden.
Visie op wonen en zorg

Samen met het zorgkantoor CZ is een voorzet gemaakt voor het opstellen van een visie op wonen en
zorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde 'klant reis'. Met de betrokken zorg-partijen
wordt onderzocht wat iemand tegenkomt wanneer hij zorg nodig heeft. De betrokken processen
worden onder de loep genomen en waar nodig verbeterd.
 In het eerste kwartaal van 2018 start een werkgroep met het verbetertraject.
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In het afgelopen jaar is in regionaal verband en lokaal gewerkt aan een visie en plan om vorm en
inhoud te geven aan de opgave waar centrumgemeente Den Haag en regiogemeenten voor staan in
verband met de doordecentralisatie van Beschermd Wonen(BW) (en mogelijk Maatschappelijke
Opvang (MO)) naar alle gemeenten met in gang van 2020. Dit heeft geresulteerd in:
o

o
o

Werkagenda Op weg naar 2020, zorg en ondersteuning aan inwoners met psychische
kwetsbaarheid in Zoetermeer (samenwerking gemeente, GGZ Rivierduinen, Fonteynenburg,
LIMOR, GGD en ZoSamen);
Overdracht van regionaal budget OGGZ naar de regiogemeenten per 2018 zodat een betere
aansluiting met het lokale beleid mogelijk wordt;
Regionale beleidsvisie BW & en MO.

Doel is om in de periode tot 2020 de lokale ondersteuningsstructuur (van preventie tot opvang) op
orde te brengen.
Op 20 november 2017 is een informatiebijeenkomst over de Werkagenda gehouden, waaraan meer
dan 80 professionals hebben deelgenomen. Een groot deel van de Werkagenda is omgezet naar een
subsidieaanvraag bij ZonMw in het kader van de Aanpak mensen met verward gedrag. Voor de
eerste fase is € 50.000 beschikbaar gesteld om het plan te vertalen in concrete projecten. Een
vervolgaanvraag voor de tweede fase is in voorbereiding.
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 Het jaar 2020 als invoeringsdatum voor het nieuwe financiële verdeelmodel BW/MO gaat
niet door; een nieuwe datum is niet genoemd. De bedoeling is om mensen die nu een beroep
doen op de GGZ onder te brengen onder de wet Langdurige Zorg. Tevens moet duidelijk
worden hoeveel cliënten het betreft en het budget dat daarmee gemoeid is.
Welzijn op recept

Welzijn op recept betreft een samenwerking tussen huisartsen en welzijn waarbij in plaats van
medicatie een welzijnsactiviteit wordt voorgeschreven. Het project heeft een preventief karakter en
is met cofinanciering van gemeente, zorgverzekeraars en de eerstelijnsgezondheidszorg tot stand
gekomen. De coördinerende welzijnsorganisatie voert de Welzijn op recept activiteiten uit met
subsidie van de gemeente. Huisartsen hebben een door een zorgverzekeraar gefinancierde training
Positieve gezondheid aangeboden gekregen waarin wordt gestimuleerd breder te kijken dan alleen
de fysieke gezondheid(klachten).
Wijkverpleging

In het kader van langer zelfstandig wonen neemt de zorgvraag toe en wordt ook steeds complexer.
Om zwaardere zorg te voorkomen is het van belang om te investeren in preventie. In Zoetermeer is
bij het vaststellen van de perspectiefnota besloten om jaarlijks € 61.000 te investeren in de
preventieve, wijkgerichte wijkverpleging die signaleert en eventueel vroegtijdig doorverwijst naar de
juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek. Dit initiatief is tot stand gekomen met
cofinanciering door zorgverzekeraars.
Coördinatie op zorgbedden

Vanuit huisartsen, ziekenhuis en andere eerstelijnszorg is er behoefte aan één telefoonnummer voor
het regelen van een zorgbed. Het gaat dan om personen die bijvoorbeeld uitbehandeld zijn in het
ziekenhuis, maar niet zelfstandig thuis kunnen wonen.
 Medio januari start Vierstroom met een telefoonnummer dat 24/7 beschikbaar zal zijn voor
een proeftijd van drie maanden. Gedurende deze periode wordt onderzocht welke
zorgpartijen naast Vierstroom verder kunnen aansluiten bij het initiatief en hoe de
administratie achter deze zorgbedden op een efficiënte wijze kan worden georganiseerd en
gecontinueerd.
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Voortgang actieplan Jeugd

Eind november 2017 is de voortgangsrapportage ‘Stand van zaken
uitvoering Actieplan kostenbeheersing jeugdhulp’ naar de
gemeenteraad verstuurd. Hierin staat de stand van zaken
beschreven en op welke wijze de businesscases zijn uitgevoerd.
Naar aanleiding van de voortgangsrapportage is er informeel
overleg geweest met de Commissie Samenleving op 12 december
2017. Het overleg had tot doel om raadsleden kennis te laten
maken met de uitvoeringspraktijk van het actieplan.
De voortgangsrapportage (november 2017) en de nu voorliggende
rapportage Sociaal Domein volgen elkaar binnen een kort
tijdsbestek op. Voor jeugd geldt dan ook dat alleen die
onderwerpen worden uitgelicht waarvoor op dit moment nieuws te
melden is. Er wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de genomen en te
nemen acties in het kader van de onverwachte kostenstijging.
Versterken informatiepositie en scherpte in prognoses verwachte
uitgaven.

In het kader van het actieplan zijn al in 2017 samen met het
Inkoopbureau
H10
maatregelen
ingezet
om
het
contractmanagement en de sturingsmogelijkheden te versterken:
Allereerst op het terrein van het verbeteren van de prognoses. Er
bestaat op dit moment nog geen andere mogelijkheid om een
inschatting te maken omdat de basis hiervoor onvoldoende actueel
is. Tot nu toe is zo’n 80% van de declaraties voor 2017 ingediend.
Dat gegeven vertaald in aantallen jeugdigen geeft het volgende
beeld. Dit wordt nog geactualiseerd aan de hand van de declaraties
en de accountantsverklaringen maar geeft een indicatie van de
stijging van het aantal jeugdigen.
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Jeugd
Het jaar 2017 stond voor een
groot deel in het teken van
de implementatie van het
Actieplan kostenbeheersing
jeugdhulp (actieplan). De
resultaten in het gebruik
zullen vanaf 2018 zichtbaar
worden.
Dit actieplan is opgesteld
nadat begin 2017 een tekort
werd voorzien op het budget
voor jeugdhulp. In het
actieplan
zijn
diverse
businesscases beschreven die
moeten bijdragen aan zowel
het terugbrengen van het
aantal jeugdigen dat gebruik
maakt van gespecialiseerde
jeugdhulp als ook het terugbrengen van de gemiddelde
kostprijs per jeugdige per
jaar. Daarnaast dragen de
businesscases
bij
aan
innovatie, leren en ontwikkelen, waarmee de transformatie binnen het sociaal
domein verder tot bloei kan
komen.

De basis voor goede prognoses zit in het zo snel mogelijk in de bedrijfsvoeringsketen ontvangen van
de juiste en de volledige data. Dit vormt immers de basis van de prognoses. In de huidige wijze van
werken wordt de onjuistheid en onvolledigheid pas duidelijk aan het einde van het traject wanneer
de accountantsverklaringen worden ingediend. Derhalve zijn in 2017 initiatieven genomen om hierin
te verbeteren. De belangrijkste is het voorwaardelijk stellen van het gebruik van het
berichtenverkeer van het I-sociaaldomein, in combinatie met de verplichting om maandelijks te
declareren. Het Inkoopbureau H10 volgt dit proactief en zorgt dat zo nodig zorgaanbieders
aangesproken worden. Het gebruik van het berichtenverkeer betekent ook voor zorgaanbieders
grote veranderingen in hun administratieve processen. Waar nodig worden met jeugdhulpaanbieders
verbetertrajecten afgesproken om de administratieve keten op orde te brengen.
Met de sturing op het gebruik van het berichtenverkeer, wordt ook een kwaliteitsimpuls gegeven aan
de lokale monitoringsinstrumenten. Er is bijvoorbeeld een gedegen monitoringsplan operationeel
voor de vernieuwde toegang en dit wordt gekoppeld aan de declaratiegegevens van de
jeugdhulpaanbieders.

De POH-Jeugd

In de voortgangsrapportage staat beschreven dat het nog een uitdaging is om in alle
gezondheidscentra een praktijkondersteuner huisarts op het gebied van jeugd (POH Jeugd)
werkzaam te hebben. Inmiddels is duidelijk dat nagenoeg alle huisartsenpraktijken hebben
aangegeven in 2018 te willen starten met een POH Jeugd. De implementatie van deze businesscase
krijgt, in nauwe samenwerking met de SGZ, steeds meer vorm en wordt gedeeltelijk bekostigd door
ziektekostenverzekeraar CZ.
Samenwerkingsafspraken over de toegang tot jeugdhulp

Naast de huisartsenpraktijken, de jeugdgezondheidszorg en de medisch specialisten, is en blijft er
een belangrijke rol in de toegang tot jeugdhulp weggelegd voor het team Jeugd- en Gezinshulp
Zoetermeer. Zij gaan zich specialiseren in consultatie- en adviestaken en op regievoering. Het team
blijft verantwoordelijk voor de besluitvorming over niet vrij-toegankelijke jeugdhulp.
 Nieuw is dat het schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs vanaf 2018 de
mogelijkheid krijgt om toe te leiden naar een beperkt aantal vormen van jeugdhulp. De
verwachting is dat hierdoor het vroegtijdig signaleren en bespreken van opvoedings- en
opgroeivraagstukken mogelijk is en waar nodig preventief (jeugdhulp-)aanbod kan worden
ingezet. We sluiten daarmee zoveel mogelijk aan bij de natuurlijke en laagdrempelige
vindplaatsen van ouders en jeugdigen.
De samenwerkingsafspraken tussen de partijen die werkzaam zijn in de toegang zijn zo goed als
afgerond, waardoor in 2018 een voortvarende start kan worden gemaakt.
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Doorzorg na inzet van specialistische jeugdhulp

Naar aanleiding van de eerste ervaringen met doorzorg2 in 2017 is in de laatste maanden van het jaar
gewerkt aan het opstellen van kaders die richting geven in het opzetten van een methodiek voor
doorzorg. Aandachtspunten daarbij zijn een fasering in het bieden van doorzorg waarbij veel
aandacht is voor het opbouwen van vertrouwen tussen de
doorzorgverpleegkundige en het gezin.
Regionale inkoop specialistische jeugdhulp

De gemeenten in de regio Haaglanden kopen de specialistische
jeugdhulp gezamenlijk in. In 2017 is de inkoop van specialistische
jeugdhulp voor het eerst via een aanbesteding verlopen. Dit heeft
geleid tot gunning aan meer dan 160 aanbieders. Het gaat hierbij
zowel om instellingen als vrijgevestigde aanbieders. Tegelijkertijd zijn
er de nodige stappen gezet die de gemeenten beter in staat moeten
stellen om te sturen binnen de jeugdhulp. Enkele voorbeelden
hiervan zijn uniformeren en terugbrengen van het aantal producten
en het verplicht stellen van het gebruik van het berichtenverkeer3
voor aanbieders.

Website voor jeugdhulp
In aansluiting op de inkoop van
jeugdhulp 2018 is een nieuwe website
opgeleverd waarin de gecontracteerde
producten en aanbieders eenvoudig
vindbaar zijn. Deze website dient ter
ondersteuning van verwijzers,
professionals in de jeugdhulp en
jeugdigen of hun ouders bij het vinden
van de juiste jeugdhulpaanbieder. De
website is te raadplegen via:
www.jeugdhulp-haaglanden.nl.

Wachttijden

Wanneer jeugdhulp nodig is, dan is het niet alleen belangrijk dat de hulp passend is, maar ook snel
beschikbaar is. De regionale contracten voor 2018 die zijn afgesloten met jeugdhulpaanbieders
bieden de gemeenten meer sturingsmogelijkheden in het geval van wachttijden. De afspraken met
betrekking tot wachttijden zijn meer expliciet weergegeven.
 De jeugdhulpaanbieder dient er zorg voor te dragen dat gemeenten, verwijzers en cliënten
worden geïnformeerd over de actuele wachttijden;
 Na een verwijzing of een besluit door de jeugdhulpaanbieders moet binnen een week
contact worden opgenomen met de jeugdige of zijn ouders en moet binnen een aantal
weken een intakegesprek plaatsvinden. Na het intakegesprek moet de daadwerkelijke
jeugdhulp binnen een week starten.
 Indien de jeugdhulpaanbieder niet aan deze afspraken kan voldoen, moet zij
overbruggingshulp aanbieden.
Lokaal contractmanagement

De aanbesteding van de regionaal ingekochte jeugdhulp leidde in de laatste vier maanden van 2017
tot een verstrekkende beperking in de contacten met jeugdhulpaanbieders. Deze periode is dan ook
vooral gebruikt voor het opzetten en uitwerken van het lokaal contractmanagement. Nu de
aanbesteding is afgerond, wordt het contact met de jeugdhulpaanbieders weer opgestart en kunnen
er onder meer samenwerkingsafspraken ten behoeve van lokale regievoering op de jeugdhulp met
ingang van 2018 worden gemaakt. Ook hier geldt dat dit in nauw contact met het Inkoopbureau H10
wordt vormgegeven.
2

Doorzorg wordt ingezet na het jeugdhulptraject om te voorkomen dat de jeugdige opnieuw
jeugdhulp nodig heeft. Hiervoor wordt laagdrempelige ondersteuning geboden en preventief
aanbod ingezet waar nodig.
3

Berichtenverkeer: het versleuteld versturen van declaratie- en registratiegegevens tussen zorgaanbieders en gemeenten.
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Werk & Inkomen

Met de uitvoering van de Participatiewet voorzien we inwoners van
een vangnet voor levensonderhoud. Meedoen naar vermogen en
maatwerk is daarbij het uitgangspunt.
Ontwikkeling aantal mensen met een uitkering 2017

In de bijstandspopulatie zien we het aandeel kansrijken - mensen
met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt - afnemen, vooral
door de verminderde instroom vanuit UWV. Tegelijkertijd stijgt het
aandeel minder kansrijken - mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt - door de toename van het aantal nieuw arbeidsbeperkten en vergunninghouders. Met het Actieplan Re-integratie
2018 geven we invulling aan deze uitdagingen door onder meer de
inzet op het vergroten van parttime uitstroom en sociale activering.
2017
Het afgelopen jaar is er een
dalende lijn ingezet van het aantal
bijstandsuitkeringen
Aantal uitkeringen Participatiewet
jongeren 27 jaar
IOAW
IOAZ
Afgehandelde aanvragen PW

Aantal werkende NAB
Uitstroom naar werk

Jan
3017
393
191
7
114

april
3062
399
199
8
101

okt
2983
361
181
8
85

Nov
2979
359
177
8
128

97
460

Beschut Werk

De gemeente had in 2017 een taakstelling voor het aanbieden van
(maximaal) 21 dienstverbanden van gemiddeld 31 uur. Zoetermeer
heeft in 2017 aan alle 15 door het UWV geïndiceerde inwoners een
dienstverband in het kader van beschut werk aangeboden. Dit
resulteert in een gemiddelde realisatie van 10 dienstverbanden van
31 uur
Toekomst DSW

In de vorige rapportage Sociaal Domein werd melding gemaakt van
twee voorkeursscenario’s voor de DSW als uitvoerder van de Wsw.
De colleges van de deelnemende gemeenten hebben onlangs de
intentie uitgesproken om de gemeenschappelijke regeling te
vervangen door een door Zoetermeer vorm te geven werkbedrijf.
De verwachting is dat deze organisatorische wijziging een
doorlooptijd zal vergen van om en nabij de twee jaar.
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Participatie
Het re-integratie- en participatiebeleid van Zoetermeer
kent
als
uitgangspunt
meedoen naar vermogen. Dit
is de paraplu waaronder
zowel kansen op duurzame
uitstroom
als
sociale
activering vorm en inhoud
krijgen. In 2017 is er extra
inzet gepleegd op het
activeren
van
minder
kansrijke
klanten
in
zogenaamde proeftuinen.
Hiermee
zijn
mooie
resultaten
geboekt,
die
beschreven staan in de
evaluatie Het begint met
aandacht.
Daarnaast
spelen onderwerpen als
lagere zorg-uitgaven, minder
mensen met problematische
schulden, opgroeien met
kansen en minder gezinnen
in armoede, eveneens een
belangrijke
rol
binnen
participatie. In 2018 worden
daarom de beleidsterreinen
re-integratie, schuldhulpverlening en armoede meer
integraal benaderd.

Over het door het bestuur aangekondigde externe onderzoek naar de oorzaken van het tekort van
2017 waarover in de vorige rapportage werd gerapporteerd heeft inmiddels rapportage naar de raad
plaatsgevonden.Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft het Algemeen Bestuur besloten
een gewijzigde begroting DSW 2018 in te
dienen.

Vakmanschap

Met het programma Vakmanschap werken we
aan professionalisering in de uitvoering.
Afgelopen jaar zijn leersessies georganiseerd
waarbij “werkend leren” centraal staat: een
Lagerhuisdebat over doel- en rechtmatigheid,
een discussie naar aanleiding van de film
I’Daniel Blake, een opleiding storytelling voor
proeftuintrekkers, intervisie met begleiding
door alle lagen van de afdeling en verschillende inpiratiebijeenkomsten.

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid
Als het gaat om de armoedevoorzieningen is de aandacht van beleid en uitvoering gericht op een
goed voorzieningenniveau, een groot bereik van voorzieningen en het bieden van perspectief via
scholing en werk. Bij schuldhulpverlening wordt ingezet op vroegsignalering, het voorkomen van
problematische schulden, een toegankelijke hulpverlening en het faciliteren van een netwerk
van vrijwilligers en partners die, naast én met de gemeente samenwerken.

In 2017 hebben we voor de tweede keer deelgenomen aan de landelijke Benchmark Armoede en
Schulden van Divosa. De benchmark biedt een kader om met de raad en partners in gesprek te zijn
over prestaties, effecten en de wereld daar achter. Daarnaast bieden deze gegevens inzichten van
andere gemeenten waar we, in lijn met de Transformatie-visie, werkende weg van leren.
Zoetermeer scoort bovengemiddeld op het bereik van de collectieve aanvullende zorgverzekering
en maatschappelijke participatie. De uitgaven bijzondere bijstand is in 2016 gestegen. Deze trend zet
door in 2017 en is voornamelijk toe te schrijven aan toenemende uitgaven aan bewindsvoering.
Daarnaast zorgen statushouders voor de toename vanwege specifieke kostenposten zoals
woninginrichting en leenbijstand.
Inzet extra gelden armoedebestrijding kinderen

Het college is actief met de stad in gesprek gegaan om ideeën en inspiratie op te doen. Een aantal
acties die uit deze stadsgesprekken naar voren zijn gekomen zijn in 2017 al uitgevoerd waaronder
uitbreiding van het Kindpakket en het mogelijk maken van schoolreisjes voor alle kinderen via de
scholen.
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Doelgroep vergunninghouders

Het Rijk heeft in 2017 de taakstelling om vergunninghouders te huisvesten voor Zoetermeer
vastgesteld op 166. Deze doelstelling is met 202 gehuisveste vergunninghouders gerealiseerd.
Doordat vergunninghouders inburgeringsplichtig zijn is er door de gemeente voornamelijk ingezet op
parttime werk. In 2017 zijn van de 202 gehuisveste vergunninghouders 53 vergunninghouders
parttime aan de slag gegaan. Er zijn extra instrumenten gecreëerd, zoals extra taallessen, inburgering
op de werkplek, een opleiding in de bouw en VCA Arabisch.
Aandacht loont

In 2017 evalueerden we de werking van het sociaal leenfonds. De stichting Urgente Noden
Zoetermeer beheert in samenwerking met de armoedepartners dit fonds. Uit de evaluatie blijkt dat
het sociaal leenfonds voorziet in een maatschappelijke behoefte en preventief werk. Inwoners van
Zoetermeer worden op een eenvoudige, toegankelijke manier financieel geholpen, waarmee erger
wordt voorkomen. De leningen worden overigens nauwgezet afgelost.
Praatplaat
Wanneer we gesprekken voeren met inwoners die zich melden voor schuldhulpverlening,
ruimen we meer tijd in voor het eerste gesprek. Sinds eind 2017 ondersteunen we dit
gesprek met een praatplaat. De eerste ervaringen met de praatplaat zijn positief. Het geeft
klanten een duidelijk kader en rust in het proces.

Stabilisatie schuldensituatie
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Omdat er een toename is van klanten met een bewindvoerder zijn we in 2016 een
‘bewindvoerdersdesk’ gestart. De ervaringen na een jaar zijn dat we aanvragen sneller
kunnen afhandelen. In de praktijk betekent dit dat de fase waarin de schuldensituatie wordt
gestabiliseerd, vier tot acht maanden, kan worden overgeslagen. Bewindvoerders weten ons
steeds beter te vinden en de kwaliteit van de benodigde informatie neemt toe.

Werkgeversbenadering

Samenwerking en ondernemerschap vormen een belangrijke sleutel tot het bieden van kansen aan
mensen om hun positie op de arbeidsmarkt te vergroten. Door middel van verschillende initiatieven
wordt de samenwerking met ondernemers ten gunste van talentontwikkeling van mensen versterkt.
SROI
Social Return On Investment (SROI) geeft kansen om de inzet van mensen met een zwakke
positie op de arbeidsmarkt te vergroten. Het houdt in dat een deel van de aanneemsom
gebruikt wordt om mensen met een uitkering een baan of leerwerkplek te bieden voor de
gegunde opdracht of voor andere opdrachten binnen de organisatie.
SROI wordt binnen de arbeidsmarktregio ZHC eenduidig toegepast door gemeenten bij
opdrachten en aanbestedingen.
Samenwerken arbeidsmarktregio’s en werkgevers is de sleutel tot succesvolle uitstroom. Een
goed voorbeeld hiervan is de infra deal. In deze deal worden werkgevers gestimuleerd om
mensen een leer-werktraject (BBL) aan te bieden binnen de infra branche. De gemeenten, zo
ook Zoetermeer stimuleert dit traject door dit te extra waarderen in de SROI verantwoording.
SEBO keurmerk
Zoetermeer waardeert bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Daarom is in 2015 het SEBO-keurmerk in het leven geroepen, het
keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen
Het SEBO keurmerk is opgenomen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente.
Zo voldoen SEBO keurmerkhouders automatisch aan de SROI verplichting van 5%. Ondanks
deze vrijwaarding hebben zij volgens de zgn. bouwblokkenmethode voor 8.57% geplaatst.
In 2017 zijn 18 ondernemers geherkeurd en hebben 13 ondernemers het keurmerk voor het
eerst aangevraagd. Totaal aantal SEBO keurmerkhouders is 48. De gemeente onderhoudt
met deze een intensieve relatie.
Start MAEX
MAEX is een sociale onderneming die zich inzet om in Nederland een maatschappelijke
beurs tot stand te brengen waarop transacties worden getoond en gestimuleerd tussen
maatschappelijke ondernemingen enerzijds en bedrijven, overheden, fondsen,
kennisinstellingen en particulieren anderzijds.
Samen met de gemeente Den Haag en Rotterdam willen we gaan deelnemen aan een digitaal
platform (MAEX.nl) om de invulling van Social Return verplichtingen en vormen van sociaal
ondernemerschap zichtbaar te maken. Binnen het platform kunnen sociaal ondernemers,
20

bedrijven en overheden samenwerken om SR in te vullen. Namens ZHC participeert
Zoetermeer in de pilot.
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Deel 2: Monitoring van het Sociaal Domein
Aan de raad is toegezegd dat toekomstige rapportages meer
kwalitatieve informatie gaan bevatten en in de laatste rapportage
Sociaal Domein aan de raad is aangegeven dat nieuwe indicatoren
worden ontwikkeld. In het actieplan kostenbeheersing jeugdhulp is
hiervoor een eerste aanzet gegeven. Leren van onze acties en
ervaringen vindt ook plaats door evaluatieonderzoek. Zo is in 2017
met verschillende proeftuinen ervaring opgedaan op het gebied
van innovatief activeringsaanbod.
Indicatoren uit het actieplan kostenbeheersing jeugd

In het actieplan wordt gesteld dat jeugdigen ook effectief geholpen
kunnen worden met lichtere vormen van jeugdhulp en dat de
kosten beter beheerst worden als de toegang tot de specialistische
jeugdhulp strenger wordt. De hiervoor opgestelde businesscases in
het actieplan beogen de volgende resultaten te bereiken:
o

o
o

Het terugbrengen van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt
van gespecialiseerde jeugdhulp. Een besparing van 25 procent
op de kosten voor ambulante jeugdhulp welke wordt ingezet
na verwijzing door de huisartsen en JGH en een afname van
het aantal jeugdigen dat terugkeert in de jeugdhulp met 30%;
Het terugbrengen van de gemiddelde kostprijs per jeugdige
met 5% per jaar;
Het Ontwikkelen van alternatief aanbod voor 15- tot 17-jarigen
en Focus op de 20 jeugdigen met de meest complexe
problematiek.

Over het behaalde resultaat van de beschreven businesscases
wordt met ingang van de volgende rapportage Sociaal Domein
gerapporteerd.
Beleidsdoelen sociaal domein

Analoog aan de indicatoren voor jeugd wordt ook voor de overige
onderdelen van het sociaal domein gewerkt aan een set van
kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren die recht doen aan de
output/outcome van ons werk. De 10 beloften van de
transformatie worden hierbij betrokken.
10 beloften van de transformatie
o Dienstverlening nabij, dichtbij de klant georganiseerd
o Integraal werken als vertrekpunt, interventies niet opgeknipt
o Geen standaard oplossingen maar maatwerk
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Monitoring van voortgang
Hoe weten we of we met
onze acties en inspanningen
op de goede weg zitten? Hoe
meten we of we nog steeds
vooruit gaan en niet stilstaan
of, erger, achter uit gaan?
Meten is weten, maar niet
alles is meetbaar. Monitoring
richten we zowel kwantitatief
als kwalitatief in. We willen
daarbij voornamelijk zicht
krijgen en houden op de vele
kleine praktijken en de verschillen die hier merkbaar
zijn.
Het komen tot adequaat
meetbaar en merkbaar monitoren van de voortgang van
de transformatie (van het
verschil dat we maken) wordt
apart uitgewerkt. Hiervoor
heeft het college een aantal
leersessies voor ogen samen
met de raad en partners in
het sociaal domein.
(Uit: Het verschil is de
bedoeling)

o
o
o
o
o
o
o

Een streven naar eenvoud (minder regels)
Bevorderen van onorthodoxe oplossingen(anti-bureaucratisch)
Eigenaarschap bij burgers, van zorgen voor naar zorgen dat
Ruimte voor professionals
‘Zware’ zorg kantelt naar lichtere ondersteuning
Een focus op preventie
Kosten-baten bewust

De eerste resultaten hiervan zullen we u in een volgende rapportage Sociaal Domein voorleggen.
Het bereiken van beleidsdoelen is veelal afhankelijk van meerdere acties en factoren. Het monitoren
van de voortgang op deelgebieden geeft houvast bij de vraag of we met onze acties en inspanningen
op de goede weg bezig zijn. Het ontwikkelen van een gedegen monitoringsprogramma is een
belangrijk speerpunt in 2018.
Onderstaand initiatief over het versterken van de zelfredzaamheid is hiervan een goed voorbeeld.
Innovatief activeringsaanbod, Aandacht werkt

Een deel van de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is (zeer) langdurig op de bijstand
aangewezen. Het is bekend dat door mee te doen in de samenleving wordt voorkomen dat mensen
in een isolement raken en een beroep moeten doen op zwaardere zorg- of hulpverlening. Meedoen
heeft in dit opzicht een preventieve werking en past binnen de integrale benadering.
Het evaluatieonderzoek: Het begint met aandacht
schetst een beeld over de opzet, de ervaringen van
de klantmanagers en de betekenis van de aanpak in
de levens van de deelnemers. Vooral bij dit aanbod
is het verhaal achter de cijfers belangrijk. De
ontwikkeling die de mensen binnen dit aanbod
doormaken, is moeilijk in kwantitatieve gegevens te
vatten. Echter, het effect van het aanbod is de
eerste stap naar (meer) zelfredzaamheid, een
gezondere levensstijl en het gevoel weer mee te
doen. Belangrijke informatie voor het voeren van effectief beleid.
In de evaluatie zijn de volgende conclusies getrokken:
- aandacht werkt en is rendabel
- uitbreiding en verbreding is nodig om meer klanten te kunnen bedienen, een grotere
diversiteit te kunnen bedienen en om vakmanschapsontwikkeling te verbreden
- in de ontwikkeling van het transformatieprogramma dienen de proeftuinen beter verbonden
te worden met andere collega’s in het sociaal domein.
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Deel 3: Financiën Sociaal Domein
Financiën Sociaal Domein: 2017
Omschrijving

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Begroting
primitief

TB1

begroting incl
TB1

TB2

Recente
mutaties

prognose

(be dra ge n x € 1.000)

LASTEN
1. Sociaal Domein/Jeugdhulp

39.8280

-7.2620

47.0900

1120

-1.6600

48.6380

5.728
2.664
143
14.088
2.000
5.136
2.328
4.763
2.554
0
194
0
640
43
-452
0
0

110
0
0
-3.335
0
-1.632
-495
-94
-108
-183
0
0
-173
0
-952
0
-400

5.618
2.664
143
17.423
2.000
6.768
2.823
4.857
2.662
183
194
0
813
43
500
0
400

0
0
0
0
0
0
0
240
-100
0
-128
0
0
0
0
-600
700

-210
0
0
-2.250
600
250
-150
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.828
2.664
143
19.673
1.400
6.518
2.973
4.517
2.762
183
322
0
813
43
500
600
-300

33.031

16

33.015

554

83

32.378

8.674
2.204
496
440
1.794
1.700
707
1.275
2.243
1.344
250
450
249
64
3.803
756
1.454
269
2.272
2.588
0
0
0

661
-19
-95
0
0
237
0
0
0
0
0
0
0
64
-171
149
-250
-399
821
0
0
-981
0

8.013
2.223
591
440
1.794
1.463
707
1.275
2.243
1.344
250
450
249
0
3.974
607
1.704
668
1.452
2.588
0
981
0

0
324
-315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209
0
-450
88
51
0
-275
522
400

63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
411
48
-400
43
0
-81
0
0
0

7.950
1.899
906
440
1.794
1.463
707
1.275
2.243
1.344
250
450
249
0
3.354
559
2.554
537
1.400
2.670
275
459
-400

16.598

243

16.355

-253

0

16.608

Beschut werk

452

153

299

936

298

638

7.905

-208

8.113

0

0

7.304

0

7.304

0
0
0
0
0

8.928

0

0
0
-815
409
153

299

Loonkostensubsidie

1.045

0

1.045

0

0

1.045

1.045

0

1.045

0

0

1.045

90.502

-7.003

97.505

413

-1.577

98.669

Jeugdbeschermingstafel
Opvang
Bijdrage vergunninghouders (COA)
Maatschappelijke Zorg
Bijdragen Wmo
Integratie uitkering Sociaal Domein
Participatie: ESF subs werkgelegenheid en overige
Participatie: Re-integratie Regiogelden ZHC

-46
-22
-486
0
-2.544
0
0
-350

0
0
-157
0
-743
330
0
0

-46
-22
-329
0
-1.801
-330
0
-350

0
0
0
0
-208
0
368
-246

0
0
0
0
0
0
0
0

-46
-22
-329
0
-1.592
-330
-368
-104

TOTAAL BATEN

-3.448

-570

-2.878

-86

0

-2.792

SALDO LASTEN/BATEN

87.054

-7.573

94.627

327

-1.577

95.877

0

0

0

0

0

0
5.581
1.045
-6.626
0

Regionaal- en landelijk georganiseerde Jeugdhulp
Jeugdteams
Jeugdbeschermingstafel
Ambulante jeugdhulp
PGB Jeugd
Verblijf + behandeling Jeugd
Wonen en begeleiding Jeugd
Meerpunt en Jeugdgezondheidszorg
Jeugd algemene voorzieningen
Actieplan Jeugdhulp
Kosten inkoopbureau H10
Uitvoeringskosten SVB
Overige uitvoeringskosten Jeugd (deel sml)
Overige uitvoeringskosten Jeugd (deel wzi)
stelpost
Reguliere prijsstijging 2017 (incl meerjarige taakmutatie)
Integratie uitkering Sociaal Domein

2. Sociaal Domein/Wmo
Huishoudelijke hulp
Vervoersvoorzieningen
Woningaanpassingen
Opvang
Algemene voorzieningen (o.a personeel)
Alg voorziening: Integratie
Alg voorziening: Wijkactivering
Alg voorziening: Materiële dienstverlening
Alg voorziening: Mantelzorg/ouderen
Alg voorziening: Onafhankelijke clientondersteuning
Alg voorziening: sociale wijkteams
Alg voorziening: ondersteuning mantelverzorgers
Alg voorziening: inloop ggz
Alg voorziening: landelijke bijdrage
Individuele langdurige begeleiding WMO
Groepsbegeleiding (maatwerk) WMO
Recreatieve Groepsbegeleiding (vrij toegankelijk)
Overige zorg in natura (ZIN)
PGB Wmo BG/VB/PV
Uitvoeringskosten WMO
Reguliere prijsstijging 2017
Integratie uitkering Sociaal Domein
Algemene uitkering volumegroei

3. Sociaal Domein/Participatie

WSW
Rijksbijdrage WSW
Re-integratie Regiogelden ZHC

4. Sociaal Domein/Toevoeging reserve Sociaal Domein

5. Sociaal Domein
Toevoeging brede bestemmingsreserve SD
TOTAAL LASTEN

0

0

0

0

0

0

638
-409
7.151

0

BATEN

Buffer Sociaal Domein
Stand per 1 januari
Stortingen
Verwachte onttrekkingen
Stand per 31 december
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Financiën sociaal domein: toelichting
Jeugd
PGB en ZIN
Er is een verwacht voordeel op de PGB jeugdhulp van € 0,6 mln. Daar tegenover staat een
verwacht nadeel op Zorg In natura. De aanname wordt gedaan dat het een eenmalig
overschot op de PGB betreft. We weten dat niet alle huidige ZIN jeugdhulp-aanbieders
voor 2018 zijn gecontracteerd. Waar nodig kan een PBG ingezet worden wanneer
continuïteit van zorg noodzakelijk is. Een jeugdhulpaanbieder waarbij eerst veel PGB
gefinancierde zorg werd verleend is in 2017 voor ZIN gecontracteerd waardoor budgetten
grotendeels tegenover elkaar wegvallen.
ZIN
De prognoses voor Jeugd zijn gedurende 2017 gebaseerd op ingediende declaraties 2017
en kosten 2016 van jeugdhulpaanbieders. Pas recent is duidelijk dat de prognoses niet
overeenkomen met de daadwerkelijke gemaakte kosten voor jeugdhulp. Het verschil
komt op totaalniveau op 1,5 mln. negatief voor 2017 en kan op basis van de nog
ingediende accountsverklaringen nog worden bijgesteld.
De voornaamste oorzaak dat deze afwijking pas net bekend is geworden, is gelegen in het
nog niet op de juiste manier gebruiken van het berichtenverkeer. De consequentie
daarvan is dat onze informatievoorziening niet compleet is en daardoor onvoldoende
voorspelbaar is. In januari 2018 worden de meeste accountantsverklaringen ingediend bij
het Inkoopbureau H10 en worden de cijfers naast de prognoses gelegd. Uit deze
vergelijking volgt de eerder genoemde discrepanties tussen prognoses en werkelijke
kosten ingezette jeugdhulp. In nauw contact met het Inkoopbureau H10 worden de cijfers
geanalyseerd zodat de prognoses aansluiten bij de daadwerkelijke uitgaven. Het
uiteindelijke resultaat wordt gepresenteerd in de Jaarrekening 2017.
Vervolgens wordt een inhoudelijke analyse uitgevoerd. Pas nadat deze analyse uitgevoerd
is, kan worden bepaald of er sprake is van structurele consequenties onder andere voor
de ingezette veranderingen volgend uit het actieplan kostenbeheersing jeugdhulp.
Het gebruik van het berichtenverkeer is een voorwaarde bij de aanbesteding 2018, dit
vraagt bij een aantal jeugdhulpaanbieders nog grote aanpassingen, maar dit probleem is
eindig. Als jeugdhulpaanbieders hier ondersteuning bij nodig hebben wordt dat vanuit het
Inkoopbureau H10 en de gemeenten begeleid.
Veilig Thuis
De bijdrage aan de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden valt vanaf 2018 structureel € 0,2
mln. lager uit.
Wmo
Recreatieve groepsbegeleiding
De kosten voor de Vrij inzetbare voorzieningen komen in 2017 € 0,4 mln hoger uit dan in
TB2 gemeld. Zowel de basis recreatieve dagbesteding ( € 0,16 mln) en de specialistische
recreatieve dagbesteding (€ 0,2 mln) dragen hier aan bij. Het restant ( €0,04 mln) wordt
veroorzaakt door een aantal kleinere dienstverleners.
Aanbesteding hulpmiddelen
De nieuwe aanbesteding Wmo-hulpmiddelen gaat in per 1 maart 2018. De kosten van de
aanbesteding vallen hoger uit hetgeen resulteert in een nadeel van € 0,5 mln. in 2018 en
van € 0,6 mln. vanaf 2019.
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