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Integraal beleidsplan 
en uitvoeringsplan 2014
Het college heeft op 10 december het Integraal Beleidsplan Sociaal 
Domein 2014 – 2016 besproken. Het betreft een eerste consultatie-
versie. Na  bespreking en vaststelling in de raad is het nadrukkelijk de 
bedoeling om inwoners, cliëntraden, adviesraden, maatschappelijke 
partners en het maatschappelijk middenveld te gaan informeren en 
consulteren. Al deze adviezen, aanvullingen en opmerkingen worden 
verwerkt in een nieuwe versie die uiteindelijk in juni 2014 door de 
raad wordt vastgesteld. Op deze manier geven we optimale moge-
lijkheden om doelen aan te scherpen. We verwachten hiermee ook 
draagvlak te verwerven voor de integrale aanpak.
Voor 2014 is een uitvoeringsplan gemaakt om alle werkzaamheden 
die nodig zijn voor een succesvolle invoering in beeld te hebben.

Wetsvoorstel Jeugdwet
Het wetvoorstel Jeugdwet ligt bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer 
streeft er naar om op 28 januari 2014 (met een uitloop tot 19 febru-
ari 2014) het wetsvoorstel in de plenaire vergadering te behandelen.

Beoordeling en voortgang Regionale 
Transitiearrangementen Jeugdzorg (RTJ)
In de regio zijn in de samenwerking met de huidige aanbieders 
belangrijke stappen gezet. Er is voldoende draagvlak om tot concrete 
afspraken te komen en de voorbereidende werkzaamheden te gaan 
uitvoeren. De voorlopige budgetten zijn in kaart gebracht en er is 
een overlegstructuur tussen gemeenten en aanbieders.
De beoordeling van ons regionaal transitiearrangement door de 
Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) maakt duidelijk dat 
de afspraken over de zorg continuïteit nog niet voldoende zijn. De 
komende maanden moeten er concreter afspraken gemaakt worden 
zodat de aanbieders weten waar zij aan toe zijn in 2015 zodat zij hun 
organisatie daarop kunnen aanpassen. De gemeenten moeten dan 
wel beter budgetgegevens krijgen van het Rijk. Naar verwachting 
krijgen wij die eind december 2013. 

Participatiewet
Op maandag 2 december heeft staatssecretaris Klijnsma ons geduld 
beloond en het wetsvoorstel Participatiewet naar de Tweede Kamer 
gestuurd. Een eerste verkenning leert dat het wetsvoorstel niet veel 
afwijkt van de contouren die we al kenden. Een nieuwtje is dat het 
UWV gaat beoordelen of een persoon in aanmerking komt voor 
ondersteuning vanwege een arbeidsbeperking. Daarvoor worden 
landelijk geldende criteria ontwikkeld. Voor deze mensen moeten tot 
2026 125.000 extra banen bij reguliere werkgevers worden gecreëerd. 
Werkgevers die deze mensen in dienst nemen, kunnen een loonkos-
tensubsidie krijgen. Als in 2016 blijkt dat te weinig voortgang wordt 
geboekt, wordt alsnog een quotum ingesteld. Verder was al duidelijk 
dat geen mensen meer kunnen instromen in de WSW en dat men-
sen met een Wajonguitkering opnieuw beoordeeld worden. Als zij 
beschikken over arbeidsvermogen, verliezen zij hun Wajonguitkering 
en is de gemeente verantwoordelijk voor de toeleiding naar de 
arbeidsmarkt. Voor inwoners met een zeer geringe mate van arbeids-
vermogen kan de gemeente zogenaamde beschutte werkplekken 
inrichten. De gemeente bepaalt voor een belangrijk deel zelf hoeveel 
plekken dat zijn en wie daarvoor in aanmerking komt.

Het wetsvoorstel is redelijk positief ontvangen maar er zijn ook 
belangrijke kritische geluiden. Opgemerkt wordt dat concurrentie 
kan ontstaan tussen mensen met een arbeidsbeperking en mensen 
met een bijstandsuitkering. De extra banen zijn uitsluitend bedoeld 
voor de eerste groep.
Meerdere partijen, waaronder de Raad van State, vragen zich of de 
financiële middelen toereikend zullen zijn, met name wat betreft de 
begeleiding van mensen die bij een reguliere werkgever gaan wer-
ken.

In Woerden is al vooruitgelopen op de nieuwe wet. De sociale werk-
voorziening De Sluis wordt omgevormd tot een nieuw werkbedrijf 
dat voor vier gemeenten taken gaat verrichten op het terrein van 
Werk & Inkomen en dus ook de Participatiewet. Bij het schrijven van 

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief over de transformaties van het sociale domein. 
De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van jeugd, werk en zorg. De Rijksoverheid draagt taken over naar de gemeenten, van-
uit de gedachte dat wij zaken doeltreffender kunnen organiseren omdat we de inwoners beter kennen. 

Woerden werkt samen met Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen, Weesp en Wijdemeren en Stichtse Vecht. Binnen deze regio SZZW (Utrecht 
West) zoeken we samen naar slimme, betaalbare manieren om te komen tot maatwerkoplossingen voor onze inwoners. 



deze nieuwsbrief liggen de voorstellen daartoe bij de gemeenteraad. 
Het is de bedoeling dat Ferm Werk van start gaat per 1 januari 2014 
en zich gaat voorbereiden op de invoering van de Participatiewet per 
1 januari 2015.

Inwonersbijeenkomst Werk en Inkomen
Op 26 november  heeft een inwonersbijeenkomst plaatsgevonden 
over de veranderingen bij werk en inkomen en arbeidsmatige dag-
besteding. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomsten die 
plaats hebben gevonden rondom jeugd en Wmo.
Er waren ongeveer 40 mensen aanwezig, inwoners die zelf te maken 
hebben met de veranderingen, ouders van een kind met deze onder-
steuning, belangenbehartigers en professionals. Het is voor deze 
groep inwoners niet gemakkelijk om te gaan met de onduidelijkheid  
die er nog is, er is grote zorg over het behoud van de plek in de dag-
besteding of in het beschutte werk en zijn er straks wel voldoende 
banen voor mensen die niet zomaar zelf een baan vinden?

Platform dagbesteding Woerden
Aanbieders van dagbesteding werken aan een plan waarin slimme 
arrangementen zijn opgenomen voor dagbesteding. Dit plan wordt 
door de aanbieders zelf gemaakt, de gemeente faciliteert deze plan-
vorming door een onafhankelijke procesbegeleider beschikbaar te 
stellen.
Deze planvorming heeft even stil gelegen doordat de vraag naar 
mogelijke gevolgen bij mededinging aan de orde was. Hierover is 
door de gemeente juridisch advies ingewonnen. Er zijn inderdaad 
onderwerpen die zich niet lenen voor uitwisseling van gegevens aan 
derden. Zo wordt aanbieders ontraden om cliënt- en aanbod cijfers 
uit te wisselen. Vernieuwende zorgarrangementen kunnen wel ont-
wikkeld worden, al moet dit in volledige transparantie plaatsvinden, 
alle aanbieders moeten de gelegenheid hebben om hier aan mee te 
doen.
Van belang is ook om goed te kijken waar deze planvorming de 
gemeentelijke inkoop of aanbesteding raakt.
De aanbieders hebben aangegeven dat zij het plan in januari aanbie-
den aan de gemeente, als aanvulling of onderdeel van de consultatie-
ronde bij het integrale beleidsplan.

Convenant VGZ
Op maandag 16 december is een convenant met VGZ, zorgverzeke-
raar gesloten. In dit convenant wordt de gezamenlijke visie van de 
gemeente en de zorgverzekeraar vastgelegd. Hiermee is de basis 
gelegd voor een gezamenlijk aanpak bij wijknetwerken en het voor-
komen van ziekten door gezamenlijk preventieve programma’s uit te 
voeren.

Voortgang pilots
- Proeftuin Jeugdzorg
Het doel van de proeftuin is om ons voor te bereiden en voor te 
sorteren op de transitie en transformatie van de jeugdzorg. We wil-
len komen tot een eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning 
voor jeugd en ouders. De specifieke doelstelling van de proeftuin in 
Utrecht West is om door te experimenteren met een nieuwe werk-
wijze antwoorden te vinden op de volgende hoofdvraag:
Op welke wijze kan passende jeugdhulp zo efficiënt mogelijk, zo 
dichtbij mogelijk en zo goedkoop mogelijk georganiseerd en gecoör-
dineerd worden?
Wij richten ons in deze proeftuin met name op de relatie en verbin-
ding tussen de eerste en tweedelijns (provinciale) jeugdzorg en de 
schakel tussen beide gevormd door Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU). 
Waar mogelijk willen wij zwaardere zorg voorkomen en daar waar 

inzet van tweedelijns jeugdzorg desondanks toch nodig is ligt de 
focus in de proeftuin op het snel, effectief en klantvriendelijk door-
verwijzen, zonder overbodige schakels en extra gezichten voor het 
gezin.
Al in begin 2014 komen enkele taken van BJU al naar de gemeentelij-
ke toegang. Het betreft de centrale aanmelding en casemanagement. 
Hiervoor stelt BJU mankracht ter beschikking die deel gaan uitmaken 
van Woerden Wijzer.

Voor het volledig beantwoorden van de hoofdvraag maken we ook 
gebruik van andere experimenten en pilots. Deze hangen dan ook 
samen met de proeftuin. De andere pilots zijn:
- Regionale strippenkaart (indicatievrij inschakelen ambulante jeugd-
zorg)
- Vroegsignalering 0-4 jaar (Woerden: kortdurende observatie om 
mogelijke problemen tijdig aan te pakken)
- Voortgezet onderwijs (De Ronde Venen: een generalistische twee-
delijnszorg hulpverlener wordt toegevoegd aan het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). Deze hulpverlener vormt de link tussen onder-
wijs en de huidige tweedelijns zorg).
- Buurtzorg Jong en ambulante jeugdzorg (Stichtse Vecht: versterken 
team Buurtzorg met expertise vanuit de tweedelijn jeugdzorg)
- Opvoedpoli (Montfoort en Oudewater; het versterken van het CJG 
met de diensten en expertise van de Opvoedpoli. Hierdoor wordt 
instroom naar zwaardere zorg van tweedelijns zorgaanbieders voor-
komen en wordt uitstroom bevorderd).

- Meedoen in de wijk
De pilot Meedoen in de wijk heeft “de Game” gewonnen! Dit onder-
steunende budget wordt ingezet voor de projectactiviteit maaltijd-
voorziening in de wijk Molenvliet.
De pilot bevindt zich in de afrondende fase. Tot 1 februari 2014 is 
projectleiding gegarandeerd, het zorgkantoor, financier van deze 
pilot heeft geen toestemming gegeven voor voortzetting. Aan de 
gemeente is gevraagd deze financiering over te nemen. In de bespre-
kingen hierover is aangegeven dat meerdere partijen een financiële 
bijdrage moeten leveren om voor subsidie in aanmerking te komen.

Laatste nieuwsbrief in deze vorm
Deze vierde nieuwsbrief is tevens de laatste in zijn soort. De commu-
nicatie naar de raad wordt in 2014 anders vorm gegeven. Dit kan en 
moet ook, we gaan een andere fase in, meer gericht op implementa-
tie. Er wordt momenteel gewerkt aan een communicatieplan en een 
overzicht voor de raad waarin aangegeven wordt op welke momen-
ten u als raadslid “aan zet” bent.



Colofon
Deze nieuwsbrief wordt 
verzonden door gemeente 
Woerden. Heeft u vragen of 
ideeën over de inhoud van de 
nieuwsbrief? Mail dan naar 
zorgvoorelkaar@woerden.nl
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Op naar 2015
Elke werkdag komen we weer dichterbij de invoeringsdatum van 1-1-
2015. Misschien heeft u het idee dat er nog veel moet gebeuren voor-
dat we gereed zijn voor onze nieuwe taken. Dat is zo, er wachten in 
2014 nog uitdagingen en zijn er nog veel hobbels te nemen voordat 
de juiste oplossing gevonden is.
De koers is uitgezet, we zijn “in control” en hebben zin om de taken 
die op ons wachten uit te voeren.
Maar aan het einde van het jaar is er ook gelegenheid voor andere 
zaken, tijd voor familie en vrienden, reflectie en ontspanning.
Van hieruit willen wij u prettige feestdagen wensen en een goed en 
gezond 2014!

Transformaties: wie, wanneer en 
waarom
Hoe was het ook al weer?
De transformatie in de werkwijze, de manier waarop inwoners een 
beroep kunnen doen op voorzieningen en de afspraken die gemaakt 
worden met de aanbieders is voor de ambtelijke organisatie dage-
lijkse praktijk. In overzicht, kort de projecten en verantwoordelijk 
wethouder en ambtenaren.

Programma transformatie sociaal domein
Portefeuillehouder Woerden: Yolan Koster - Dreese
Programmamanager decentralisaties Woerden: Marlieke van 
Woerkom (email: woerkom.m@woerden.nl)
Waarom:
Gemeenten worden integraal verantwoordelijk voor het aanbod aan 
begeleiding, hulp en zorg. Hiervoor is maatwerk nodig en mobilisatie 
van het eigen netwerk. Het is echter van belang deze integraliteit 
ook voorop te stellen en de stelselwijzigingen niet als van elkaar los-
staande projecten tot stand te brengen. Het vinden van samenhang is 
van groot belang.

Woerden Wijzer, integrale toegang 
Portefeuillehouder: Yolan Koster - Dreese
Teamleider: Erik van Eijk (email:eijk.eric@woerden.nl)
Waarom:
Vanaf 1 juli 2013 doorontwikkelen van de integrale toegang en het 
uitvoeren van de sociaal makelfunctie. 

Transitie jeugdzorg
Portefeuillehouder Woerden en bestuurlijke trekker regio SZZW: 
Yolan Koster - Dreese 
Projectleider Woerden en regio SZZW: Christian de Jongh (email: 
jongh.j@woerden.nl)
Waarom:
Vanaf 1 januari 2015 samenhangende zorg rondom jeugd realiseren. 
Een omslag is nodig naar een vereenvoudigd stelsel en een nieuwe 
manier van werken, volgens één gezin- één plan.

Passend Onderwijs
Portefeuillehouder Woerden en bestuurlijke trekker regio SZZW: Yolan 
Koster - Dreese 
Projectleider Woerden en regio SZZW: Christian de Jongh (email: 
jongh.j@woerden.nl)
Waarom:
Vanaf 1 augustus 2014 passend onderwijs bieden aan ieder kind, onge-
acht de extra zorgbehoefte, bij voorkeur in de eigen woonomgeving.

Transitie AWBZ
Portefeuillehouder Woerden: Yolan Koster - Dreese 
Projectleider Woerden: Nanda de Ridder (email: ridder.n@woerden.nl)
Bestuurlijke trekker regio SZZW: Erika Spil (gemeente De Ronde Venen)
Projectleider regio SZZW: Mark Koetsier (gemeente De Ronde Venen)
Waarom:
Vanaf 1 januari 2015 dagbesteding en begeleiding aanbieden vanuit de 
Wmo. Deze ondersteuning vindt plaats dichtbij de inwoner, met maat-
werk en bij voorkeur lokaal georganiseerd. 
De bestaande taken binnen de Wmo (HH en hulpmiddelen) aanpassen 
aan actuele wetgeving.

Participatiewet
Portefeuillehouder Woerden: Yolan Koster - Dreese
Projectleider Woerden: Gerard Kraaykamp
Bestuurlijke trekker regio SZZW: Jan Vlaar (gemeente Montfoort)
Projectleider regio SZZW: Ruud van der Blij (gemeente Montfoort)
Waarom:
Vanaf 1 januari 2014 uitvoering geven aan landelijke wetgeving waar-
door meer inwoners met een arbeidsbeperking aan de slag kunnen bin-
nen een reguliere baan. 
Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het Ferm Werk.




