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Programma transformatie sociaal domein 

Kennisnemen van: 

De stand van zaken met betrekking tot de Transformatie Sociaal domein (TSD) middels een update. 

Inleiding: 
Met het programma TSD willen we de vier decentralisaties (AWBZ, Jeugdwet, Participatiewet en Passend 
onderwijs) integraal aanvliegen. Of met andere woorden: we werken met elkaar toe naar een ongedeeld en 
ontschot sociaal domein, waarin de (ondersteunings)vraag van onze inwoners integraal beantwoord wordt 
en waarin we uitgaan van 1 integraal beleid voor het gehele sociaal domein. 

1. 1. Het programma Transformatie sociaal domein 
2. 2. De sociale agenda 

Kernboodschap: 

1. Het programma TSD 
Op 27 januari jl. vond de kickoff van het programma TSD plaats in het stadhuis van Woerden. In dit 
programma gaan we er samen en met 15 werkgroepen voor zorgen dat we op 1 januari 2015 klaar zijn voor 
de nieuwe taken die vanaf die datum onder onze verantwoordelijkheid gaan vallen. 

Programmateam 
Aan de voet van het programma TSD staat het programmateam. Dit team bestaat uit 
- Ronald Ouwerkerk: programmacontroller 
- Peter Lagarde: programmasecretaris 
- Marlieke van Woerkom: programmamanager 

Stuurgroep TSD 
De Stuurgroep TSD volgt het programma op hoofdlijnen en maakt waar nodig strategische en praktische 
keuzes. De stuurgroep bestaat uit 
- Yolan Koster-Dreese en Johan van Everdingen (bestuurlijk opdrachtgevers), Karolijn van den Heuvel 
(ambtelijk opdrachtgever), Rick de Jongh (lid), de programmamanager en de programmasecretaris. 
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De 15 werkgroepen zijn: 
1. Sterke samenleving: o.a. het bevorderen van de eigen en lokale kracht. Trekker: Jacqueline Scheenstra 
2. Doorontwikkeling van WoerdenWijzer.nl: o.a. de opzet van wijkteams, doorontwikkeling werkwijze sociaal 
makelaars en de doorontwikkeling van de website. Trekker: Eric van Eijk 
3. Inkoop en subsidie: zorgen dat alle diensten, producten en arrangementen per 1 januari 2015 ingekocht 
c.q. gesubsidieerd zijn. Trekker: Rick de Jongh (inhoudelijk) en Bert Weda (technisch) 
4. PGB, PVB, enz: Hoe gaan we om met PGB, willen we gaan werken met gezinsbudgetten? Trekker: Lucy 
Kroes 
5. Indiceren: We willen graag naar een indicatiearme ondersteuning. Wat betekent dit, hoe doen we dit? 
Trekker: Lucy Kroes 
6. Opstellen Integrale begroting sociaal domein. Trekker: Mikal van Kuilenburg 
7. Communicatie en consultatie: o.a. communicatie over de TSD naar inwoners, maatschappelijk 
middenveld, raden, enz. Trekker: Ingrid van Schaik 
8. Sturen en monitoren: Op welke doelstellingen en resultaten gaan we op welke manier monitoren zodat 
we (inhoudelijk en financieel) kunnen sturen? Trekker: Judith van Luiing 
9. Ontwikkelen integrale toegang Oudewater: Trekker: Anniek van der Ploeg 
10. Inrichten Administratieve organisatie en privacy: o.a. Welke gegevens moeten we voor wie 
toegankelijk en op welke manier registeren? Opstellen van een privacyprotocol. Trekker: Mark Hanekamp 
11. Beleidsregels en verordeningen: opstellen van beleidsregels en verordeningen ivm nieuwe wetgeving. 
Trekker: Ingeborg van der Veer 
12. Regionale en bovenregionale samenwerking: in welke verbanden werken we t.a.v. welke onderwerpen 
samen met collega-gemeenten c.q. regio's. Trekker: Karolijn van den Heuvel 
13. Inrichten 1 adviesraad voor het sociaal domein. Trekker: Anniek van der Ploeg 
14. Pilots: o.a. welke goede voorbeelden zijn er in den lande waar bovenstaande werkgroepen hun 
voordeel mee kunnen doen? Trekker: Peter Lagarde 
15. Beleid: afstemmen of ineenvlechten van beleidsplannen, beleidsbrieven, enz. 
Organiseren consultatierond Beleidsplan sociaal domein. Trekker: Gerard Kraaijkamp 

De 15 werkgroepen worden bemensd door collega's van de gemeenten en een groot aantal medewerkers 
van externe organisaties. Alle werkgroepen hebben een opdracht gekregen met daarin de door de 
werkgroep te behalen resultaten. Op grond van deze opdracht heeft elke werkgroep een plan van aanpak 
geschreven. Wat gaan ze wanneer en met wie doen om de resultaten te bereiken? Wie gaan ze daarvoor 
consulteren (inwoners, specifieke doelgroepen, enz.)? 
Alle werkgroepen werken hun opdracht uit voor zowel de gemeente Woerden als de gemeente Oudewater, 
dit met uitzondering van werkgroep 2 (alleen Woerden) en werkgroep 9 (alleen Oudewater). 

2. De sociale agenda 
In de sociale agenda kunt u zien welke bijeenkomsten c.q. overleggen er in de komende drie 
weken gepland staan m.b.t. het sociaal domein. Bij elk punt staat wie de contactpersoon is, mocht u hier 
vragen over hebben of anderszins contact willen 
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12-2 Regionale werkgroep passend onderwijs ter voorbereiding 
op het OOGO tussen gemeenten en de 
samenwerkingsverbanden 

C. de Jongh 
ionqh.c®)woerden.nl 

13-2 Regionaal overleg met huisartsen over de jeugdwet C. de Jongh 

13-2 Bovenregionale themabijeenkomst over problematiek 
rondom kinderen met een licht verstandelijke beperking 
(Ivb) 

C. de Jongh 

13-2 Afspraak met De Meerpaal in Woerden over samenwerking 
Meerpaal en sociaal makelaars 

E. van Eijk 
eiik.e(3>woerden.nl 

14-2 Bovenregionaal projectleidersoverleg jeugdzorg 
(budgetbrief aanbieders en regioplannen) 

C. de Jongh 

20-2 regio werkgroep AWBZ N. de Ridder 
ridder.n@woerden.nl 

21-2 overleg met dementieconsulenten Woerden N. de Ridder 

24-2 Afspraak met een vrijgevestigde jeugdpsycholoog C. de Jongh 

24-2 Afspraak met een aanbieder jeugdhulp, TIMON (12+) C. de Jongh 

24-2 werkbezoek aan Woonservicepunt in Zeist, georganiseerd 
door Abrona 

A. van der Ploeg 
ploeq.a(5>.woerden.nl 

24-2 Bijeenkomst UMC Hersencentrum 
(specialistische jeugdzorg) 

C. de Jongh 

26-2 Gesprek met UWV in eerste instantie over ontwikkeling 
werkloosheid Woerden, maar ik wil ook Participatiewet 
bespreken 

G. Kraaijkamp 
kraaiikamD.qtfSwoerden.nl 

26-2 Overleg wethouder onderwijs Oudewater en directeuren 
basisscholen Oudewater over passend onderwijs 

C. de Jongh 

26-2 Afspraak met UW Ouderplatform C. de Jongh 

26-2 Vergadering Wmo-raad Woerden A. van der Ploeg 

26-2 Afspraak met een vrijgevestigde jeugdpsycholoog l-psy C. de Jongh 

27-2 Overleg toekomst Plint Schilderskwartier N. de Ridder 

27-2 Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen 
gemeenten regio Utrecht West en de regionale 
samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs 
(over jeugdplannen gemeenten en de 
ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden) 

C. de Jongh 

27-2 Evaluatie met Bureau Jeugdzorg over samenwerking eerste 
2 maanden 

E. van Eijk 
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Vervolg: 
Over dit programma houden wij u op de hoogte middels deze driewekelijkse update en door in elke 
commissie Welzijn (gemeente Woerden) een half uur aandacht te besteden aan de TSD. Daarnaast willen 
wij u dit jaar in vier raadsinformatiebijeenkomsten informeren over de TSD. In maart ontvangt u de brochure 
'De raad aan zet', waarin wij aangeven op welk moment wij u waarover informeren, wanneer wij u vragen 
zich een mening te vormen dan wel een besluit te nemen over een bepaald onderwerp. En natuurlijk kunt u 
met al uw vragen altijd terecht bij het programmateam. 

Bijlagen: 
Corsa document 14i.00477 

In bijgevoegd schema kunt u zien hoe de werkgroepen met elkaar verbonden zijn c.q. met welke werkgroep 
nauw samengewerkt moet worden en voor welke (maatschappelijke) resultaten (wat andere resultaten zijn 
dan de werkgroepsresultaten!) zij de randvoorwaarden scheppen. 

j /gécreï& De wethouder De^ecrefans 
> i 

Goedmakers CMC ^Ke 
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1.1 

Inwoners nemen meer 

verantwoordelijkheid voor hun eigen 

situatie en lossen problemen vaker 

zelf op (regie in eigen hand).

1.1 -1

De diensten van de maatschappelijke 

organisaties zijn gericht op het 

versterken van de eigen kracht van 

inwoners en hun sociale netwerken.

1. Sterke samenleving

- versterken eigen en lokale kracht

- versterken zelfoplossend vermogen 

van buurten en wijken

1.2

De ondersteuning door het sociale 

netwerk en/of informele organisaties 

neemt toe ten opzichte van de inzet 

van professionele organisaties.

1.2-1

De diensten van de maatschappelijke 

organisaties zijn gericht op het 

versterken van sociale netwerken en 

het werven en ondersteunen van 

vrijwilligers.

2. WoerdenWijzer.nl 

toekomstbestendig

- in een aantal wijken zijn 

WoerdenWijzer-teams actief

- deskundigheid medewerkers 

telefonische toegang

- werkwijze sociaal makelaars

- doorontwikkeling website

- doorontwikkeling website

Lijnactiviteit

Opdrachtgever: Programmamanager

Eindverantwoordelijke/opdrachtnemer: 

Teammanager WW.nl: Eric van Eijk

Participanten: team WW.nl,  Christian de 

Jongh, Alide Leeuw en maatschappelijke 

organisaties (Reinaerde, Bureau 

Jeugdzorg, Welzijn Woerden, MEE, 

Altrecht, GGD,

CJG/Careyn, Moviera/ Steunpunt huiselijk 

geweld, Leger des Heils, 

Kwintes)

1.3 

De initiatieven van inwoners ten 

behoeve van de stad en 

medebewoners nemen toe.

1.3-1

De diensten van de maatschappelijke 

organisaties zijn gericht op het 

stimuleren en ondersteunen van 

buurtinitiatieven.

2a.1 

Inwoners weten de weg naar 

WoerdenWijzer.nl te vinden.

2a.2

De informatie over informele 

ondersteuning op de website van 

WoerdenWijzer.nl is correct en 

toegesneden op de vraag.

2a.3

De informatie over informele en 

formele ondersteuning door de 

telefonische medewerkers van 

WoerdenWijzer.nl is correct en 

toegesneden op de vraag.

2a.3-1

Deskundigheid is toegevoegd m.b.t. 

jeugdzorg, AWBZbegeleiding en 

participatiewet, indicatiestelling en 

financiering (pgb, pvb, gezinsbudget)

2a.4

De toegangsbeoordeling tot de 

ondersteuning voldoet aan de 

volgende kenmerken: integrale 

afweging (alle levensgebieden, 

gehele gezinssituatie), eigen 

oplossingen centraal, oplossingen in 

het sociale en informele 

(buurt)netwerk zijn onderzocht, 

gerichtheid op ‘wat er nodig is’.

Opdrachtgever: Inkoopmanager

Opdrachtnemer: Bert Weda

Participanten: Frank Visser, Corrie 

Verhoef, Nanda de Ridder, Christian de 

Jongh, Gerard Kraaijkamp, 

vertegenwoordiging van WW.nl

Uitwerken voor Woerden en Oudewater 

separaat.

2b.1-1

In de wijken zijn wijkwerkers 

(schakelteams/wijkteams) actief die 

zich richten op eigen kracht, 

signalering, preventie, informatie, 

advies, lichte ondersteuning, 

ondersteunen buurtinitiatieven en 

toegang tot overige ondersteuning via 

WoerdenWijzer.nl.

2b.1-2

Met alle betrokken maatschappelijke 

partners is overeenstemming over de 

taakopvatting van de 

schakelteams/wijkteams.

2b. 1-3

de veranderde opdracht is 

opgenomen in de 

subsidiebeschikkingen/contracten 

van deelnemende organisaties.

2b.2

Inwoners met problemen op 

meerdere leefgebieden zijn, waar 

nodig, door een sociaal makelaar 

ondersteund bij het voeren van de 

regie volgens het principe 1 gezin, 1 

plan, 1 regisseur. De sociaal 

makelaar coördineert -met mandaat- 

de verschillende vormen van 

ondersteuning.

2b.2-1

Deskundigheid bij sociaal makelaars 

is toegevoegd m.b.t. jeugdzorg, 

AWBZbegeleiding en participatiewet, 

indicatiestelling en financiering (pgb, 

pvb, gezinsbudget)

Opdrachtgever: Programmamanager

Opdrachtnemer: Lucy Kroes

Participanten: Ingeborg van de Veer, 

vertegenwoordiging van WW.nl, Gerard 

Kraaijkamp, CIZ en maatschappelijke 

organisaties (Abrona, CJG/Careyn,

Kwintes, Leger des Heils, BJZ, GGD

Uitwerken voor Woerden en Oudewater 

separaat.

2b.3

Er zijn sociaal makelaars die in 

vastgelopen ondersteuningssituaties 

een doorbraak kunnen maken.

2b.4

Inwoners in een crisissituatie zijn 

direct en effectief ondersteund. De 

crisis is afgewend.

2b.4-1

Er is een 24-uurs crisisdienst actief 

voor tenminste de domeinen ………

2b.5

Er is in complexe situaties een 

digitaal ondersteuningsplan waarin 

alle betrokkenen kunnen werken, 

waar mogelijk door de inwoner c.q. 

het huishouden zelf beheerd.

2c.1

Inwoners in een kwetsbare positie zijn 

- in samenhang- ondersteund.

2c.1 t/m 4-1

Er is een betere afstemming tussen 

de ondersteuners die betrokken zijn 

bij een inwoner c.q. huishouden.

2c.2

Kinderen in een kwetsbare positie en 

het gezin waartoe zij behoren zijn -in 

samenhang- op school i.s.m. 

WoerdenWijzer.nl ondersteund

2c.3

Inwoners zijn -in samenhang- 

ondersteund op hun weg naar 

(arbeids)participatie.

2c.4

Inwoners worden zoveel mogelijk 

uitgedaagd om mee te doen naar 

vermogen.  Waar nodig wordt 

samenhangende inkomens-

ondersteuning geboden. 

2d.1

Er is een integraal en samenhangend 

systeem van bekostiging van de 

ondersteuning met prikkels die het 

behalen van de resultaten bevorderen.

2d.2

De ondersteuning is geleverd met de 

beschikbare middelen.

2e.1

Er is een integraal systeem van 

kwaliteitsindicatoren voor het sociale 

domein, welke -waar van toepassing- 

voldoen aan wettelijke maatstaven.

2e.2 

Inwoners zijn tevreden over de 

kwaliteit van de geboden 

ondersteuning.

2e.3

Er is eenvoudige, maar effectieve 

verantwoording over afgesproken 

resultaten.

2e.4

De besteding van de middelen is 

inzichtelijk en controleerbaar. Op 

basis daarvan vindt zo nodig 

bijstelling van beleid plaats.

Activiteiten 9. Integrale toegang en backoffice 

Oudewater

- Projectleiding bij Welzijn Oudewater

10. Inrichten administratieve 

organisatie

- Alle informatie over de 

dienstverlening is per huishouden in 

één digitaal systeem of door 

koppeling van digitale systemen 

inzichtelijk.

- Alle betrokken medewerkers van de 

gemeente kunnen in dit systeem 

informatie zoeken en/of  toevoegen.

- uitwerken privacyprotocol. 

11. Verordeningen en beleidsregels

- opstellen van verordeningen en 

beleidsregels a.d.h.v. de 

modelverordening van de VNG.

12. Regionale en bovenregionale 

samenwerking

- Op een aantal terreinen is de 

regionale en bovenregionale 

samenwerking al in werking. Deze 

moet geborgd en versterkt worden.

- op andere terreinen (o.a. m.b.t. de 

transitie AWBZ en onderdelen van de 

participatiewet) moet deze 

samenwerking nog opgestart worden.

13. Inrichten adviesraad sociaal 

domein

- Komen tot één adviesraad voor het 

sociale domein

14. Pilots

- Volgen van de lokale en regionale pilots 

mbt de transformatie van het sociale 

domein en de transities. Welke pilots 

worden uitgevoerd? Welke resultaten 

worden geboekt? Wat kunnen wij hieruit 

leren?

Organisatiestructuur Opdrachtgever: Teammanager OWZ, 

Rick de Jongh

Opdrachtnemer: Anniek van der Ploeg 

Participanten: MEE, Welzijn 

Oudewater, CJG, BJZ, Marion Vonk

Opdrachtgever: Programmamanager

Opdrachtnemer: Mark Hanekamp

Participanten: Esther Wordtman, 

Jethro Michel, Hans Harskamp, 

vertegenwoordiging team WW.nl

Uitwerken voor Woerden en 

Oudewater separaat.

Opdrachtgever: Teammanager OWZ, 

Rick de Jongh 

Opdrachtnemer: Ingeborg van de Veer

Participanten: Nanda de Ridder, 

Gerard Kraaijkamp, Christian de Jong, 

Corrie Verhoef

Uitwerken voor Woerden en 

Oudewater separaat.

Eindverantwoordelijke: Directielid 

decentralisaties, Karolijn van den 

Heuvel, spart met 

programmamanager

Participanten: Rick de Jongh, Nanda 

de Ridder, Christian de Jong, Gerard 

Kraaijkamp

Opdrachtgever: Teammanager OWZ, 

Rick dOpdrachte Jongh

Opdrachtnemer: Anniek van der Ploeg

Participanten: Raden zelf, Gerard 

Kraaijkamp, Ingeborg van de Veer.

Uitwerken voor Woerden en 

Oudewater separaat.

Opdrachtgever: Programmamanager

Opdrachtnemer: Peter Lagarde 

Participanten: Nanda de Ridder, Gerard 

Kraaijkamp, Christian de Jongh, Eric van 

Eijk en maatschappelijke organisaties 

(Abrona, GGD, Altrecht, Kwintes)

Leidend in de transformatie van het sociaal             

domein is het

Integraal beleidsplan sociaal domein 2014 - 

2016

1. Naar een nieuwe sociale infrastructuur

2. Een andere houding en gedrag

3.  Wat willen we bereiken?

4.  De vier transities

5.  Financiën

6.  Risico's

1. 

Het versterken van de eigen en lokale 

kracht in Woerden: het aanboren, 

behouden en vergroten van de zelf- en 

samenredzaamheid en eigen regie 

van inwoners (Sterke samenleving).

2. 

Een nieuwe sociale infrastructuur en 

efficiëntere en effectievere 

ondersteuning voor de inwoners van 

Woerden die het (tijdelijk) niet 

zelfstandig redden. 

Randvoorwaarde:

Alle vormen van ondersteuning 

voldoen aan de volgende kenmerken: 

integraal, gericht op de vraag , gericht 

op een verschuiving van de tweede 

naar de nulde lijn en meer dan nu 

aandacht voor vroegsignalering en 

preventie.

d. Bekostiging

e. Kwaliteit en verantwoording

Opdrachtgever: Programmamanager

Opdrachtnemer: Ingrid van Schaik

Participanten: Nanda de Ridder, Gerard 

Kraaijkamp, Christian de Jongh, Eric van 

Eijk, Rick de Jongh.

Uitwerken voor Woerden en Oudewater 

separaat.

Opdrachtgever: Programmamanager 

Opdrachtnemer: Teammanager OWZ, 

Rick de Jongh

Participanten: Nanda de Ridder, Gerard 

Kraaijkamp, Christian de Jongh, 

vertegenwoordiging van WW.nl

Uitwerken voor Woerden en Oudewater 

separaat.

Doelstellingen OrganisatiestructuurRandvoorwaarden Activiteiten

Uitvoeringsprogramma 2014 Transformatie sociaal domein

Resultaten

b. Ondersteuning

c. Vormen van ondersteuning

2c. 1 t/m 4 -2

In de ondersteuning wordt ingezet op 

eigen kracht, dat van het sociaal 

netwerk en de inzet van vrijwilligers. 

Professionals komen pas aan bod 

als het niet anders kan.

2c. 1 t/m 4 - 3

Bij de ondersteuning wordt ingezet op 

een verschuiving van 2e naar nulde 

lijn.

2c.1 t/m 4 -4

Bestaande samenwerkingsstructuren 

transformeren mee, bestaande 

schotten kunnen worden losgelaten.

2b.1

Problemen van inwoners worden 

vroegtijdig gesignaleerd, zodat 

passende ondersteuning tijdig wordt 

geboden ter voorkoming van erger.

a. 

Integrale toegang

8. Sturen en monitoren

- Voor het gehele sociale domein zijn 

smart geformuleerde (inhoudelijke en 

financiele) doelstellingen en 

resultaten incl. indicatoren 

geformuleerd*

- Bovenstaande geldt ook t.a.v. de 

kwaliteit van de dienstverlening.

- Er zijn instrumenten waarmee de 

voortgang van de doelstellingen  en 

waar nodig de resultaten 

gemonitoord kunnen worden.

- De frequentie van meting is per 

doelstelling vastgesteld. 

-  Vastgesteld is met wie de 

resultaten van de metingen gedeeld 

worden en wie verantwoordelijk is 

voor eventuele (bij)sturing.

* De hier naast staande 

doelstellingen en resultaten kunnen 

als basis dienen.

                                  betekent : er wordt met deze 'velden' nauw overlegd en/of samengewerkt of informatie opgehaald.

Opdrachtgever: Programmamanager

Opdrachtnemer: Jacqueline Scheenstra

Participanten: Eric van Eijk, Nanda de 

Ridder, maatschappelijke organisaties 

(Welzijn Woerden, MEE, Altrecht, GGD, 

CJG/Careyn, Leger des Heils, Kwintes)

Uitwerken voor Woerden en Oudewater 

separaat.

3a. Inkoop en subsidie inhoudelijk

- Vaststellen totale pakket aan 

(ondersteunings)diensten in het 

sociale domein.

- Vaststellen of deze diensten 

individueel dan wel collectief van aard 

moeten zijn. 

- Vaststellen of deze diensten lokaal, 

regionaal of bovenregionaal 

georganiseerd moeten worden.

- Vaststellen aan welke diensten in 

het sociale domein geen behoefte 

meer is (dubbelingen met werkwijze 

WW.nl en toegang Oudewater eruit 

halen).

- Vaststellen welke consequenties het 

niet meer afnemen van diensten heeft 

voor de aanbieders.

- Overleg met (nieuwe) aanbieders 

over hun (veranderde) opdracht.

- Vaststellen hoe en waar de kennis 

en kunde van niet meer af te nemen 

diensten geborgd kan worden.

3b. Inkoop en subsidie technisch

- Vaststellen of 

(ondersteunings)diensten 

gesubsidieerd dan wel ingekocht 

moeten worden.

- Opstellen van beschikkingen, DVO's 

en inkoopbestekken, al dan niet i.s.m. 

regionale / bovenregionale partners.

- Inkoopproces 

- eventueel aanpassen ASV i.v.m. 

nieuwe uitgangspunten

- beheer contracten.

4. PGB, PVB, Gezinsbudget

- Met welke vormen van financiering 

willen we werken? Kiezen we voor 

een PGB, PVB, gezinsbudget, een 

andere vorm en of een combinatie 

van vormen?

- Wie heeft het mandaat om een vorm 

van financiering in te zetten?

- Op welke manier en door wie 

worden uitgaven geregisteerd, 

gemonitoord?

- ......

Opdrachtgever: Programmamanager 

Opdrachtnemer: Lucy Kroes

Participanten: Ingeborg van de Veer, Rob 

Smits, Esther Wortman, Nanda de 

Ridder en maatschappelijke 

organisaties (Reinaerde, Kwintes, 

Abrona, Altrecht)

Uitwerken voor Woerden en Oudewater 

separaat.

5. Indiceren

- Onderzoeken welke vormen van 

indicatievrije/arme ondersteuning 

mogelijk zijn (waar wel, waar niet).

- Waar niet: Vaststellen op welke 

manier we om willen gaan met 

indicatiestelling m.b.t. WMO, AWBZ, 

Jeugdzorg en participatiewet.

- Over bovenstaande het gesprek 

aangaan met de organisaties die 

momenteel de indicaties uitvoeren 

(CIZ, BJZ,……)

- Werkwijze m.b.t. indicatiestellingen 

uitwerken.

6. Integrale begroting sociaal 

domein

- Opstellen van een integrale 

(gemeentelijke) begroting sociaal  

domein (subsidies, inkoop en interne 

afdelingen o.a. shv, wmo, ww.nl, enz.)

Opdrachtgever: Directielid 

decentralisaties

Opdrachtnemer: Maikel van Kuylenburg

Participanten: Rob Smits, Rick de Jongh, 

Eric van Eijk, Jeroen Göttgens, 

programmacontroller

Uitwerken voor Woerden en Oudewater 

separaat.

7. Communicatie en consultatie

- Er is een integraal 

communicatieplan m.b.t. de 

informatie en consultatie over de 

transformatie van het sociaal domein 

en wat we daarin van betrokkenen 

verwachten t.b.v. van inwoners, 

belangengroeperingen, 

bewonersplatformen,  informele en 

formele maatschappelijke 

organisaties, adviesraden,  

onderwijs, ondernemersveld, 

verenigingen, gemeenteraden, enz.

Opdrachtgever: Programmamanager

Opdrachtnemer: Judith Luling

Participanten: Hans Harskamp, Funs 

Spiertz, Rob Smits, accountmanager 

team Rick en maatschappelijke 

organisaties (Welzijn Woerden, Altrecht, 

GGD)

Uitwerken voor Woerden en Oudewater 

separaat.
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