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Programma  

 

Jeugd 

 

Werk en Inkomen 

 

Schuldhulpverlening 

Formatie: Sociaal Domein 

 



Landelijk/LTA (VNG en VWS) 
 
Bovenregionaal: JeugdzorgPlus, 
BOPZ, 3 milieu + risicoverevening 

 
Regionaal: inkoop (PHO + 
beleidstafels) in 14 percelen. Ong. 
400 producten. 
 
Toegang: WW, HA (POH jGGZ), 
Jeugdarts, medisch specialisten, 
rechtbank, GI, OZA 
 
Voorliggend/algemeen: (school) 
maatschappelijk werk, GGD, CJG, 
Welzijn Woerden, handjehelpen, 
Sleutelclub, jongerenwerk 

Jeugd 



Oorzaak: over de schutting 

>>>>>>>> 

 

• Decentralisatie: gemeenten 

volledig vrij in inrichten 

bedrijfsvoering. 

• Vrijheid productcodes 

• Berichtenverkeer niet op orde 

• Berichtenverkeer niet verplicht 

• Registratiesystemen niet klaar 

• Overgangscliënten beschikt op 

algemene codes 

• Verschillende 

facturatiemethodes 

Gevolg: varen in de mist 

 

Gemeenten hebben tot ver in 2016 

geen idee gehad wat hen cijfermatig 

overkwam. Ook daarna moeizaam. 

 

Data 2015 onbruikbaar 

 

Gemeente zeker niet foutloos: 

- Geen koppeling tussen systemen: 

erg moeilijk om prognoses te 

maken 

- Registraties gaan niet altijd goed 

- Mensen eerst 

Bedrijfsvoering Jeugdzorg 



Overschrijding nov: 1,8 mio 
Overschrijding nu    0,8 mio 
 
- Zit voor 250K op SAVE 
- Overig: verschillen prognose zitten 

in het totale beleidsveld.  
 

Let op! Verschil prognose (750K) 
heeft niets te maken met 
ontwikkelingen in de echte wereld. 
 
Onzekere factoren prognose: 
- 33% facturen niet binnen 
- Verplichting t-1. 
- Gewijzigde codes 
- Berichtenverkeer en ongebruikte 

beschikkingen. 
 

Prognose jeugd 



Let op! prognose niet actueel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Onzekerheden in registratie, facturatie en duiding 

• Overzicht exclusief PGB en SAVE 

 

Woerden 2016	aantal 2017	aantal %	aantal	ontwikkeling 2016	kosten	2017	kosten	werkelijk	2017	kosten	prognosekosten	ontwikkeling

1.01	-	Advies	en	expertise 0 0

JGGZ 1.02	-	GB-GGZ 404 287 71% 225 113 206 91%

JGGZ 1.03	-	S-GGZ 1226 1128 92% 2.789 1.172 3.126 112%

JGGZ 1.04	-	Ernstige	Enkelvoudige	Dylexie 149 200 134% 6 465

J&O 1.05	-	Begeleiding	Jeugd	Ambulant 156 133 85% 659 345 456 69%

J&O 1.06	-	Behandeling	Jeugd 37 209 565% 306 481 795 260%

KMB 1.07	-	Dagbesteding	(18-) 29 54 186% 317 258 287 91%

KMB 1.08	-	Persoonlijke	verzorging 0 0

J&O 1.09	-	Pleegzorg 62 69 111% 526 501 588 112%

J&O 1.10	-	Gezinshuis 0 1 4

J&O 1.11	-	Residentiële	zorg 26 35 135% 333 409 745 223%

KMB 1.12	-	Kortdurend	Verblijf 0 0

J&O 1.13	-	Essentiële	functie 12 12 100% 184 244 367 200%

J&O 1.14	-	Crisiszorg 14 8 57% 36 16 22 61%

Totaal 2115 2136 5.375 3.546 7.063



Zorgpaden jGGZ 

 

 



Zorgpaden crisis 

 

 



Belangrijkste knoppen: 

 

GGZ (POH jGGZ) 

 

Wonen (Beschermd Wonen & -

18/18+) 

 

Casemanagement 

 

SAVE 

 

Inkoop 

 

 

Opgaven 



Werk en Inkomen;  

Onderdeel participatie en werk 

 
- Beleidsuitgangspunten tot nu toe 

- Kentallen 

- Uitvoeringsorganisatie Ferm Werk 

- Knoppen om aan te draaien 

 

 



• Iedereen doet mee naar vermogen 

• Bevordering van participatie in de samenleving, liefst 

door betaald werk 

• Motie Werken moet lonen: echt loon voor echt werk 

 => inzet van detacheringsbanen 

• Doelgroepen: 

- inwoners met uitkering levensonderhoud 

- inwoners met (erkende) arbeidsbeperking 

- jongeren 

- nuggers: beperkte dienstverlening 

 
 

Beleidsuitgangspunten tot nu toe 



• Inzet op het realiseren van beschutte werkplekken en 

garantiebanen conform (wettelijke) afspraken 

• Toeleiding naar werk: 

mengeling van verleiding en dwang 

Ferm Werk voert verordening Tegenprestatie niet uit 

• Afgelopen periode: 

Experimenten met inzet van innovatieve instrumenten 

obv investeringsfonds SD en gemeentelijk 

participatiebudget (poen van Loes), bijv. 

- SamenwerkingsUnie 

- Stapje Fitter 



• Aantal uitkeringen levensonderhoud 

- op 1 jan. 2017 610 

- op 1 jan. 2018 600 

is laag in vergelijking met andere gemeenten 

• Gemiddeld aantal uitkeringen  2017: 613 

     2016: 547 

Daling is voorzichtig ingezet 

• Jaarlijks zo’n 35% uitstroom en nieuwe instroom 

• Uitstroom uit uitkering:  36% 

Uitstroom naar betaald werk: 17% 

Kentallen 



• Bestand is hardnekkig 

• Indeling in categorieën obv afstand tot de arbeidsmarkt 

categorie 1   19   3% direct bemiddelbaar 

categorie 2 228 35% binnen 1 à 2 jaar 

categorie 3 303 46% langer dan 2 jaar 

categorie 4 106 16% niet bemiddelbaar 

• Factoren 

- lage, niet aansluitende opleiding 

- langere duur van werkloosheid 

- taalachterstand (30% van het bestand) 

- arbeidsbeperking 



• Eind 2017 

aantal beschutte werkplekken:   0,1 (doel: 9,0) 

aantal garantiebanen:  13,8 (doel: 42,0) 

aantal detacheringsbanen:   9,3 (doel: 10,0) 

vergelijk: aantal fte WSW 229 (afnemend) 



Uitgaven 2017 Grote geldstroom 

• Uitkeringen: 7,8 milj. Gem.bijdr.: 300.000 

• Inkomenonderst.: 1,4 milj.   1,4 milj. 

• Sociale werkv.: 6,4 milj.   560.000 

• Participatie: 0,1 milj.    95.000 

• Beschutte werkplekken, garantiebanen, 

detabanen  0,3 milj.    15.000

  

Financieel 



Uitgaven 2017 Kleine geldstroom 

• Uitkeringen en minimabeleid: 1,7 miljoen 

• Sociale werkvoorziening: minim (NTW dekking) 

• Participatie:   0,2 milj. (NTW dekking) 

 

  



• Uitvoeringsorganisatie 

• Gemeenschappelijke regeling (college en raads -) 

met daaronder een NV 

• Overdracht van alle bevoegdheden (ook beleid) 

• Dagelijks en algemeen bestuur GR, RvC nv 

• Portefeuillehouders vormen DB en AB (in AB zitten 

daarnaast raadsleden) 

• DB en AB vergaderingen worden voorbereid in ambtelijk 

overleg (contactambtenaren) 

Ferm Werk 



• P&C cyclus 

P&C cyclus Ferm Werk en gemeente zijn op elkaar afstemd 

Raad heeft bevoegdheid zienswijzen uit te brengen op Kaderbrief en 

begroting Ferm Werk 

Vastgestelde begroting Ferm Werk (AB) wordt in Programmabegroting 

opgenomen. 
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Ferm Werk is betrokken bij initiatieven en activiteiten op 

het snijvlak van Participatiewet en WMO etc. 

• Eerst aan de slag: ontwikkeling integrale benadering 

• JOW!: ondersteuning jongeren in een kwetsbare positie 

• Aanpak jeugdwerkloosheid (regionale jobhunters) 

• Re-integratie statushouders (directe inzet op toeleiding 

naar werk) 

• Woerden Werkt: ontwikkeling werkgelegenheid, 

aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt (irt POVW, OKW) 

 

Betrokkenheid Ferm Werk in sociaal domein 



 

• Versobering minimaregelingen 

- bijzondere bijstand 

- declaratieregeling (vgl. invoering begeleide coaching) 

• Efficiëntie verhogen bij verstrekking uitkeringen en 

inkomensondersteuning 

100% controle of steekproefsgewijs 

doorontwikkeling digitaal loket 

slimmer omgaan met starten en stoppen van uitkeringen 

 

Knoppen om aan te draaien 



• Nadere keuzes mbt doelstellingen van beleid 

• Nadere keuzes van doelgroepen 

• Keuzes tav inschakeling Ferm Werk en evt. andere 

partijen 

• Hoe om te gaan met beschutte werkplekken, 

garantiebanen en detacheringsbanen? 

• Ter beschikking stellen van extra middelen om te 

experimenteren/innoveren op het snijvlak 

Participatiewet / WMO 

 

 



Schuldhulpverlening 

Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020:  

Voorkomen is beter dan genezen. 

 

Stand van zaken: 

• Gemiddeld duurt het 5 tot 7 jaar voordat een inwoner met financiële 

problemen aanklopt voor hulp.  

• Momenteel 200 lopende trajecten bij schuldhulverlening 

• De duur van een schuldhulpverleningstraject ligt tussen een paar maanden 

(bij een enkelvoudige vraag of éénmalig advies) tot meer dan 4 jaar (bij 

complexe problematische schulden. 

• De complexe problematische schulden komen het meeste voor. 



Schuldhulpverlening 

Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020:  

Voorkomen is beter dan genezen. 

 

Stand van zaken: 

• November 2016: start projectgroep preventie schuldhulpverlening. 

Verbindingen leggen met ketenpartners/scholen/plannen maken hoe 

we de inwoner vroeg(er) kunnen bereiken. 

 

• November 2017: Themaweek: mijn geld in Woerden 

 Aandacht voor geldzaken met een themapagina, inloopmarkt, 

aansluiting bij Geldplannen zodat de inwoner zelf aan de slag kan met 

zijn of haar geldzaken. 



Schuldhulpverlening 

Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020:  

Voorkomen is beter dan genezen. 

 

Maart 2018: Landelijke ‘Week van het geld’ 

--> Gastlessen op middelbare scholen, huis-aan-huis verspreiding van 
de folder: Haal meer uit uw geld. Aandacht om geldzaken 
bespreekbaar te maken en aan te geven waar de inwoner terecht kan 
met vragen. 

 

Sinds september 2017: een nieuw versimpeld aanmeldproces voor 
schuldhulpverlening om uitval bij de aanmelding te voorkomen. 

Cijfers na 6 maanden evaluatie:  

- uitval voor september 2017: 25% 

- afgelopen 6 maanden: 7%. 

 



Schuldhulpverlening 

Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020:  

Voorkomen is beter dan genezen. 

 

September 2017-januari 2018: consulenten van het team 

schuldhulpverlening hebben de training motiverende gespreksvoering 

gevolgd om aan de slag te kunnen gaan met coachende 

schuldhulpverlening. De inwoner wordt daarmee meer aan het stuur 

gezet. 

 



Schuldhulpverlening 

Uitdagingen 

 

 

Het implementeren van coachende schuldhulpverlening. 

Om de inwoner meer zelf aan het stuur te krijgen, moet je eerst zorgen 

voor stressredecutie. Als er namelijk te veel stress is, zal de inwoner 

niet voldoende in staat zijn om zelf te werken aan oplossingen. 

 

De factor tijd is hierin de uitdaging. Om stress te reduceren, moet je het 

hulpverleningstraject vertragen en niet te veel ineens willen. Er moet 

meer maatwerk zijn. 

 



Schuldhulpverlening 

Uitdagingen 

 

 

Het doorbreken van het taboe om over geldzaken te praten. 

Eén van de redenen dat inwoners laat hulp zoeken bij financiële 

problemen, is dat er weinig over gesproken wordt. Mensen schamen 

zich en willen er niet over praten. Door er wel over te praten, weet je 

eerder dat je niet de enige bent, en waar je terecht kunt voor hulp. 

 

 



Schuldhulpverlening 

Uitdagingen 

 

Vroegsignalering versus privacy. 

Ook al is er een taboe op het bespreken van geld problemen, er zijn 

signalen die aanleiding zouden kunnen geven om het gesprek aan te 

gaan. Allerlei instanties, zoals energiemaatschappijen, 

zorgverzekeringen, woningbouwverenigingen etc. kennen inwoners 

met betalingsproblemen. Als deze inwoners bij nog beperkte 

betalingsachterstanden benaderd kunnen worden (er-op-af), kunnen 

grotere problemen voorkomen worden. De privacy wetgeving zorgt er 

echter voor dat gegevens niet gedeeld mogen worden. 

 


