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1. Inleiding 
Mede op verzoek van de werkconferentie sociaal domein kwam de opdracht om een startfoto te 
maken van de gemeente Woerden: de Staat van Woerden (DSVW). Ook intern leefde de wens 
meer te doen met beschikbare feiten, cijfers en maatschappelijke trends om zo meer focus aan te 
brengen in waar ons beleid zich op zou moeten richten. Als onderdeel van de evaluatie sociaal 
domein zijn daarom voor DSVW een aantal doelen en resultaten geformuleerd: 

Doel: 
» Het voorzien van een gefundeerde basis om besluiten te nemen over de maatschappelijke 

opgaven voor de gemeenten Woerden. Dit doen wij door: 
- Beschikbare (onderzoeks)gegevens thematisch te ordenen. 
- De thema's binnen het Sociaal Domein te voorzien van een analyse (trends en 

ontwikkelingen). 
- Per thema een voorstel te doen (o.b.v. de analyse) voor de maatschappelijke opgaven. 

Op te leveren resultaten: 
» Een hardcopy versie voor de werkconferentie van 28 juni 
» Een online versie bij de evaluaties van het SD op 13 oktober 

Andere concrete resultaten die de werkgroep zijn gevraagd op te leveren zijn: 
» Aanbevelingen voor de inbedding van De Staat van Woerden in de beleids- en planning- en 

controlcyclus van de gemeente Woerden. 
» Aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van De Staat van Woerden 

In deze oplegnotitie bij De Staat van Woerden worden bovenstaande behaalde resultaten 
toegelicht en aanbevelingen gedaan voor het vervolg van DSVW. 
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2. Terugblik en aanloop naar De staat van Woerden 
In juni 2017 is de staat van Woerden opgeleverd. Op basis van de highlights die hieruit naar voren 
kwamen zijn concept maatschappelijke opgaven ontwikkeld. Deze zijn op 28 juni 2017 voorgelegd 
aan de werkconferentie sociaal domein. De werkconferentie heeft de opgaven aangescherpt en de 
wens uitgesproken deze opgaven verder uit te werken in de programmabegroting 2018 in 
maatschappelijke effecten, en (meetbare) resultaten. Daarnaast heeft de werkconferentie 
aangegeven dat zij (zowel financieel als inhoudelijk) meer keuze wilden hebben in de manier 
waarop het beleid binnen het sociaal domein wordt vormgegeven. 

Er is daarom integraal gewerkt aan de programmabegroting 2018. De staat van Woerden en de 
hieruit afgeleide highlights en maatschappelijke opgaven op de diverse thema's (l)Demografie, 
2)Gezondheid en Bewegen, 3)Groei, Ontwikkeling en Leren, 4)Maatschappelijke Ondersteuning 
en Betrokkenheid, 5)Werk en Inkomen, 6)Wonen en Leefomgeving en 7)Veiligheid) zijn hierbij 
leidend geweest. 

De opgaven zijn op de verschillende thema's uitgewerkt in zogenaamde 'doelenbomen' (zie 3.2.). 

3. Behaalde resultaten 

3.1. Oplevering hardcopy voor werkconferentie 28 juni 
In juni 2017 is de eerste versie van De staat van Woerden opgeleverd. Voor deze versie van DSVW 
zijn alle op dat moment beschikbare en relevante feiten en cijfers gebruikt. De SVW is ingedeeld in 
7 thema's: 

1. Demografie 
2. Gezondheid en Bewegen 
3. Groei, Ontwikkeling en Leren 
4. Maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid 
5. Werk en Inkomen 
6. Wonen en leefomgeving 
7. Veiligheid 

Voor deze eerste versie van De staat van Woerden is gebruik gemaakt van alle beschikbare 
onderzoeksgegevens in het sociaal domein. De bronnen zijn bij de diverse gegevens vermeld. Er 
komt jaarlijks een geüpdate versie van De staat van Woerden uit. Waar dit mogelijk is, zullen de 
bekende gegevens worden ververst met nieuw beschikbare onderzoeksgegevens. Dit is niet voor 
alle gegevens mogelijk aangezien sommige onderzoeksgegevens slechts periodiek beschikbaar 
komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gezondheidsonderzoeken van de GGD. 

3.2. Geformuleerde maatschappelijke opgaven 
Op basis van de eerste versie van De staat van Woerden zijn per thema highlights geformuleerd. 
Deze highlights vormen de basis onder 11 geformuleerde hoofdopgaven voor het Sociaal Domein 
in 2018 (e.v.). Deze opgaven zijn op sommige onderdelen verder uitgesplitst in deelopgaven. De 
opgaven (uitgesplitst per thema) voor 2018 zijn: 

Gezondheid en bewegen 
» Inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl 

Groei, ontwikkeling en leren 
» Alle jeugd groeit gezond en veilig op tot zelfredzame en veerkrachtige Woerdense 

inwoners, ongeacht afkomst, gender, inkomen, talenten of beperkingen 
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Maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid 
» We maken optimaal gebruik van de kracht van onze inwoners waardoor alle inwoners in 

staat zijn en blijven om zelf, of met een beetje hulp, invulling te geven aan hun eigen leven 
en om kunnen gaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. 

» Het aanbod aan zorg en ondersteuning sluit aan op de leefwereld van onze inwoners 
» We anticiperen op ontwikkelingen zoals extramuralisering, vergrijzing, beleidswijzigingen 

en ontwikkelingen in de medische sector. 

Werk en inkomen 
» Alle inwoners van Woerden zijn in staat hun leven vorm te geven overeenkomstig hun 

ambities en persoonlijke mogelijkheden. Zij participeren in de samenleving en voorzien bij 
voorkeur in de eigen levensbehoefte. 

» De Woerdense werkgevers dragen verantwoordelijkheid voor de samenleving en bieden 
inwoners van Woerden mogelijkheden om in het eigen levensonderhoud te voorzien en 
een bijdrage te leveren aan de lokale economie. 

» Het Woerdense (beroeps) onderwijs voorziet het bedrijfsleven van goed gekwalificeerd 
personeel. Het Woerdens bedrijfsleven biedt schoolverlaters een passende plek op de 
arbeidsmarkt. 

» Zo weinig mogelijk inwoners leven in armoede. 
» Alle inwoners zijn in staat om een gezonde financiële huishouding te voeren, zodat zij geen 

problematische schulden ontwikkelen. 

Wonen en leefomgeving 
» De leefomgeving (openbare binnen en buitenruimtes) sluiten aan bij de diversiteit en 

diverse interesses en talenten van de Woerdense inwoners. 
» Het woningaanbod, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, sluit aan bij de diversiteit aan 

woonbehoeften van alle inwoners in de gemeente Woerden. 

De opgaven zijn op de verschillende thema's uitgewerkt in de programmabegroting 2018 in 
zogenaamde 'doelenbomen' waarbij duidelijk de relatie is aangegeven tussen de 
opgaven—effecten—resultaten en inspanningen. De effecten en resultaten betreffen de kaders 
voor het beleid (bevoegdheid gemeenteraad) en de inspanningen betreffen de uitvoering van het 
beleid (bevoegdheid college). De inspanningen zullen na vaststelling van de begroting verder 
worden uitgewerkt in het domeinplan en de domeinmonitor (het interne sturingsinstrument van 
college en MT). 

3.3. Resultaat 2: oplevering online versie staat van Woerden 
De staat van Woerden is eind juni 2017 opgeleverd als 'doorklikbaar' pdf-bestand. Dit document 
zou in september 2017 online worden geplaatst. Dit is echter op dit moment nog niet gelukt op de 
wijze waarop wij dit voor ogen hadden. De reden daarvoor is dat documenten die online geplaatst 
worden moeten voldoen aan de webrichtlijnen. Een van de richtlijnen is bijvoorbeeld dat 
documenten via het beeldscherm opleesbaar moeten zijn (zodat documenten ook voor blinden en 
slechtzienden benaderbaar zijn). Dit is, gezien de opzet van het document met veel cijfers en 
tabellen, lastig gebleken. Op dit moment wordt het document geredigeerd om het alsnog te laten 
voldoen aan de richtlijnen. Als tussenoplossing is De staat van Woerden inmiddels wel als pdf-
document online geplaatst en voor iedereen opvraagbaar: 
(https://www.woerden.nl/gemeente en bestuur/over-de-gemeente/woerden-cijfers) 
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4. Conclusies en aanbevelingen vervolg Staat van Woerden 
Hieronder volgen de geformuleerde aanbevelingen voor: 

- Inbedding van DSVW in de beleids- en P&C cyclus 
- Verdere ontwikkeling van DSVW 

Deze aanbevelingen hebben met name betrekking op de interne organisatie en aansturing 
(bedrijfsvoering, bevoegdheid college). Deze aanbevelingen zijn vanuit de interne organisatie 
(projectgroep DSVW) dan ook gericht aan in eerste instantie het MT Sociaal Domein en waar de 
aanbevelingen concernbrede gevolgen hebben zijn de aanbevelingen bedoeld voor de directie. 
Integratie van de DSVW met de P&C cyclus en de uiteindelijke vaststelling van een 
maatschappelijke agenda is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Dit zal hieronder per 
aanbeveling worden aangegeven. 

4.1. Aanbeveling 1: Evalueer de nu beschikbare informatie via DSVW, maak een plan van 
aanpak monitoring en sturing waarin in ieder geval de volgende punten zijn 
ingebed; 

- Maak onderscheid tussen noodzakelijke en wenselijke informatie in DSVW, breng in kaart 
welke informatie mist en zorg ervoor dat DSVW op deze onderdelen wordt aangevuld. 

- Maak een bronnenlijst waarin per thema benoemd wordt wat de bronnen zijn en of het 
incidentele, structurele, jaarlijkse of meerjarige informatie is. 

- Zorg voor eigenaarschap m.b.t. monitoring van de resultaten in de P&C cyclus via de Staat 
van Woerden. 

- Zorg voor tweejaarlijkse updates van DSVW zodat deze aansluiten bij de 
- monitoringsmomenten in de begroting (bestuursrapportage en jaarrekening). 

Aanbeveling van: projectgroep staat van Woerden 
Aanbeveling aan: MT Sociaal Domein 

Aanpak 
Een deel van bovenstaande aanbevelingen is inmiddels opgepakt. Zo is er een bronnenlijst 
gemaakt en is bekend welke informatie structureel, incidenteel, jaarlijks of meerjarig beschikbaar 
is. Ook is er een sessie geweest waarbij geïnventariseerd is welke informatie nog ontbreekt. De 
ontbrekende informatie heeft met name betrekking op het zogenaamde 'dashboard sociaal 
domein'. In dit dashboard zouden wij o.a. de volgende informatie aangevuld willen zien: 

- Indicaties/realisatie op Wmo oud en nieuw (wonen, rollen, vervoer, hulp bij het 
huishouden, begeleiding/dagbesteding, liefst ook nog de soort indicatie en welke 
achtergrond de doelgroepen hebben (verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, 
etc.) 

- Zorgpaden (zegt iets over effectiviteit van geboden zorg en ondersteuning) 
- Indicaties/hulpvragen die ten grondslag liggen aan verstrekking Pgb's 
- Doorverwijzingen 
- Aantal cliënten per organisatie 
- Tevredenheid/managementrapportage per instelling (of i.i.g. van de grote instellingen) 
- Verdeling van begeleiding door de instellingen per wijk (dus: in welke wijken wonen 

bijvoorbeeld veel cliënten van abrona/kwintes/boogh) 
- Overlap van bestand werk en inkomen met Wmo-bestand 
- Eigen bijdragen per inkomensgroep 

Benodigde acties m.b.t. aanbeveling 1 
1. Een knelpunt is dat het eigenaarschap voor het updaten en analyseren van de informatie 

niet duidelijk is belegd. Daarom wordt voorgesteld een projectgroep in te richten 
bestaande uit 2 vertegenwoordigers van team sociaal beleid aangevuld met de 
informatiemanagers sociaal domein die gezamenlijk een PvA monitoring en sturing maken 
waarin duidelijk de taken en verantwoordelijkheden worden benoemd. 
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2. Oplevering interne planning waarin staat benoemd op welke moment er intern 
verantwoording over de benoemde resultaten in de P&C cyclus nodig is. De volgende 
ijkmomenten zijn hierbij leidend: 
» Bestuursrapportage (interne aanlevering: maart): zorg voor ge-update versie van 

staat van Woerden zodat verantwoording kan worden afgelegd over de voortgang van 
de te behalen resultaten. en aangegeven kan worden hoe effectief bijbehorende 
inspanningen waren. Deze conclusies zijn input voor bijstelling van maatschappelijke 
opgaven, effecten, resultaten en inspanningen voor het volgende jaar (via de 
begroting). 

» Junioverleg (interne aanlevering: maart): zorg voor geactualiseerde versie van Staat 
van Woerden zodat op basis hiervan de maatschappelijke opgaven en bijbehorende 
effecten, resultaten en inspanningen kunnen worden bijgesteld. Eventueel nieuw 
beleid voor het volgende jaar kan dan worden voorgelegd aan de gemeenteraad via 
het juni-overleg. 

» Begroting (interne aanlevering: juli/augustus): Zorg voor geactualiseerde (breed 
gedragen) maatschappelijke opgaven zodat deze in de begroting kunnen worden 
opgenomen in effecten, resultaten en inspanningen. 

» Jaarrekening (interne aanlevering: januari/februari): zorg voor geactualiseerde versie 
van de staat van Woerden zodat verantwoording kan worden afgelegd over de te 
behalen resultaten, en aangegeven kan worden hoe effectief bijbehorende 
inspanningen waren. Deze conclusies zijn input voor bijstelling van maatschappelijke 
opgaven, effecten, resultaten en inspanningen voor het volgende jaar. 

3. De deadlines voor aanlevering en hieraan gekoppelde updates van De staat van Woerden 
zetten we in het domeinplan en de domeinmonitor zodat we de updatesessies tijdig 
kunnen plannen. 

4. Koppeling van DSVW aan de nog op te zetten opgaventeams sociaal domein. 

Toelichting: vanaf januari gaat het sociaal domein werken in opgaveteams. Opgaveteams bestaan 
uit zowel interne als externe partners. Elk team is verantwoordelijk voor een van de opgaven. Elk 
team maakt een plan van aanpak hoe de opgave aan te pakken en werkt aan de voortgang in 
sprints met wekelijkse updates. Onderdeel van deze aanpak is monitoring van de benoemde 
resultaten. Hiermee wordt elk opgaveteam verantwoordelijk voor de eigen te behalen resultaten. 

4.2. Aanbeveling 2: Betrek maatschappelijke partners bij het vervolg van DSVW en maak 
een maatschappelijke agenda (MAG) en koppel die aan de P&C cyclus 

Alle opgaven zijn voor 2018 opgenomen in de begroting. Vanwege het (krappe) tijdspad zijn bij 
dit proces nu geen externe maatschappelijke partners en inwoners betrokken. Voor het vervolg 
van DSVW bevelen wi j aan om dit juist wel te doen. Dit vergroot niet alleen het draagvlak (we 
hebben een gezamenlijk beeld en weten van elkaar wat de problemen/maatschappelijke opgaven 
zijn) maar ook de integraliteit tussen de thema's onderling. Tot slot kan de gemeente op basis 
hiervan beter sturing geven (regierol) aan het behalen van resultaten gekoppeld aan de 
maatschappelijke opgaven. Maar is het bijvoorbeeld ook helder aan 'buitenstaanders' wat ze 
kunnen verwachten als ze een relatie met Woerden aangaan. 

Aanbeveling van: Projectgroep staat van Woerden 
Aanbeveling aan: MTSD/College van B&W/gemeenteraad 

Aanpak: 
1. Deel de DSVW breed binnen Woerden en zorg voor een breed en gedragen beeld van 

Woerden. De staat van Woerden moet breed omarmt en erkend worden door alle betrokken 
partijen. Er moet commitment zijn over wat Woerden voor gemeente is en wat 'highlights' 
zijn; 

2. Bepaal de maatschappelijke opgaven op basis van de highlights in samenwerking met alle 
relevante stakeholders (zowel inwoners als maatschappelijke partners). 
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3. De verdere uitwerking van de maatschappelijke opgaven (in effecten, resultaten en 
inspanningen) volgt per thema in de maatschappelijke agenda. Deze agenda is integraal en 
vervangt afzonderlijke beleidsnota's (gezondheidsnota, sportnota, beleidsplan, etc.). De 
agenda wordt breed gedeeld met alle stakeholders. 

4. De maatschappelijke agenda is de basis voor de samenwerking met zowel subsidiepartners 
(voorliggend) als inkooprelaties (maatwerk). Ieder draagt vanuit zijn expertise bij aan de 
benoemde activiteiten om de opgaven te behalen en maakt waar mogelijk onderdeel uit van 
de integrale opgaveteams. 

5. De maatschappelijke agenda is de basis voor de invulling van de programmabegroting op 
programma 3 (en overige programma's waar dit relevant is). De maatschappelijke agenda 
wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van drie pijlers: update analyse/staat van Woerden, 
gesprek met maatschappelijke partners, afweging trends die op de gemeente afkomen. 

6. De uitwerking van de maatschappelijke agenda vindt plaats in een jaarlijks uitvoeringsplan 
(domeinplan) met daarin concrete activiteiten en middelen (budget en mankracht). 

7. De opgaven worden uitgevoerd door opgaveteams die geselecteerd worden op talent/rol ipv 
functie. 

Benodigde acties (aansturing vanuit MTSD): 
1. Richt een projectgroep in die zich bezig gaat houden met het oppakken van bovenstaande 

aanbevelingen en de ontwikkeling van de maatschappelijke agenda. De projectgroep 
bestaat uit minimaal 4 adviseurs vanuit team sociaal beleid aangevuld met 
communicatieadviseur, senior(s) WoerdenWijzer en de programmamanager Sociaal 
Domein. Ter voorbereiding is al een planning opgesteld. 

(NB: vanwege de verkiezingen in maart 2018 staat vaststelling van de MAG gepland voor 
september 2018) 

4.3. Aanbeveling 3: Zorg voor uitbreiding van DSVW concernbreed 
Het proces m.b.t. de totstandkoming van DSVW, de uitwerking van de opgaven en het opstellen 
van de programmabegroting is door alle betrokkenen als heel positief ervaren. Het team Sociaal 
Beleid én de uitvoering ervoeren een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindproduct 
waardoor het echt een breed gedragen en gedeeld document geworden is waarbij de focus lag en 
ligt op het sociaal domein. Tegelijkertijd beseffen we ons dat maatschappelijke vraagstukken lang 
niet altijd domeinafhankelijk zijn. En dat maatschappelijke trends en maatschappelijke opgaven 
per definitie raakvlakken hebben met de andere domeinen/programma's. Een 
domeinoverstijgende analyse van Woerden en daaraan gekoppelde maatschappelijke opgaven (en 
maatschappelijke agenda/toekomstvisie) zou op de langere termijn dan ook een meerwaarde 
hebben zowel voor de samenleving als voor onze eigen organisatie. 

Aanbeveling van: Projectgroep staat van Woerden 
Aanbeveling aan: Directie 

Aanpak 
1. Zorg voor een integrale, gezamenlijke staat van Woerden vanuit alle programma's met 

daarin concernbrede feiten en cijfers en lokale, regionale en landelijke 
ontwikkelingen/trends. Zorg dat in deze analyse beleidsdomeinen en portefeuilles met 
elkaar verbonden worden (bv door thema's i.p.v. programma's leidend te laten zijn). 

2. Analyseer op basis van de staat van Woerden gemeentebrede highlights en formuleer op 
basis hiervan concernbrede maatschappelijke opgaven. 

3. Maak integrale opgaveteams concernbreed waarbij zowel interne als externe partners 
betrokken zijn. 

4. Vertaal de maatschappelijke opgaven in de programmabegroting waarbij niet de 
programma's maar de opgaven leidend zijn. 

Acties 
1. Agenderen van de voorgestelde aanbevelingen in de directie. 
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