
    
 
 
Motie meer kennisdeling; bredere opdrachten aan zorgorganisaties 
 

De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 26 juni 2014, gehoord de 

beraadslagingen over het raadsvoorstel besluiten Transformatie programma Sociaal 

Domein, 

Constaterende dat:  
 

1. In maart 2012 de uitkomsten van het onderzoek van Stade Advies naar kwetsbare 
gezinnen in Woerden is gepresenteerd en de aanbevelingen hieruit zijn 
overgenomen;  

2. In dit onderzoek bleek dat de meest kwetsbare huishoudens te maken hebben met 7 
tot 19 organisaties, met een gemiddelde van 13 organisaties; 
 

Overwegende dat:  
 

1. Het grote aantal organisaties in een huishouden vaak leidt tot intakes dubbel doen, 
‘langs elkaar heen werken’, het ontbreken van samenhangend hulpaanbod en weinig 
regie bij de inwoners. En daarmee tot onnodig hoge kosten; 

2. De resultaten van de sociaal makelaars op dit punt nog niet overweldigend zijn. Voor 
zover ons bekend, komt dit enerzijds voort uit de nog niet overgehevelde gelden, 
anderzijds door het ontbreken van de mogelijkheden van de sociaal makelaars om 
zorgorganisaties een bredere opdracht te geven dan de afbakening van hun 
organisaties; 

3. Om de bredere opdrachtverlening ook te laten leiden tot kwalitatief goede zorg er 
sprake moet zijn van het delen van kennis en expertise tussen de organisaties in het 
sociaal domein; 

 
vraagt het college om:  
 

1. De aanbeveling uit het Stade Adviesrapport van 2012, om gemiddeld te komen tot 
minder betrokken organisaties bij de meest kwetsbare huishoudens, expliciet vervolg 
te geven in het programma Transformatie Sociaal Domein; 

2. Bij de inkoop van diensten van aanbieders te eisen dat zij aangeven op welke wijze 
zij kennis en expertise binnen de Woerdense infrastructuur van het sociaal domein 
willen delen. Evenals zorg te dragen voor verantwoording in deze achteraf; 

3. Zorg te dragen dat Woerden Wijzer, de wijkteams en de sociaal makelaars aan 
organisaties in het sociaal domein bredere opdrachten kunnen verlenen dan de 
afbakening van hun organisaties,  
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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