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1. Inleiding/aanleiding 
Het huidige beleidsplan voor het Sociaal Domein, de Maatschappelijke Agenda, is in 2019 vastgesteld 
en loopt tot en met 2022. In maart 2022 zijn er verkiezingen geweest en inmiddels is een nieuwe 
coalitie gevormd. Als input voor de coalitieonderhandelingen is een quick scan van de huidige staat 
van het Sociaal Domein/Maatschappelijke Agenda uitgevoerd. Hieruit zijn aanbevelingen 
geformuleerd en opgenomen in het aan de gemeenteraad aangeboden overdrachtsdocument. Op 
basis van de input uit het overdrachtsdocument, de coalitieonderhandelingen en gesprekken met de 
samenleving is door de coalitie een bestuursakkoord opgesteld. De ambities uit dit bestuursakkoord 
vormen de basis voor de herijking van de huidige Maatschappelijke Agenda. In deze 
opdrachtformulering is uitgewerkt op welke wijze het college het proces om de Maatschappelijke 
Agenda te herijken samen met onze partners gaan vormgeven.   

2. Opdrachtomschrijving 
1. Herijk de huidige Maatschappelijke Agenda en stel een nieuw integraal beleidsplan op voor 

het brede Sociaal Domein dat richting geeft aan de brede maatschappelijke vraagstukken en 
ontwikkelingen die nog op het Sociaal Domein afkomen. Doorloop in dit proces het creatie-
lemniscaat van Coppenhagen1. 
a) Maak een startfoto van het Sociaal Domein, gebruik deze als nulmeting. Betrek bij deze 

startfoto relevante landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen (zoals: naijleffecten 
corona, demografie, rijksbeleid, wettelijke veranderingen rondom o.a. beschermd 
wonen, mogelijke veranderingen in de samenwerking met de regio en andere relevante 
lokale beleidsontwikkelingen). 

b) Definieer op basis van deze startfoto en het bestuursakkoord gezamenlijk met relevante 
partners de ambities en uitgangspunten voor het Sociaal Domein. Verwerk deze ambities 
en uitgangspunten in een integraal beleidskader en biedt deze uiterlijk Q2 2023 ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aan.  

c) Vertaal het vastgestelde beleidskader in een uitvoeringsagenda 2023-2027 en koppel 
hieraan een kwaliteitsmonitor om de voortgang van de geboekte resultaten te 
monitoren.  

d) Gebruik bij het proces de creatie-lemniscaat van Coppenhagen: 
i. Zij-kant:  we definieren vooraf een duidelijke opdracht gebaseerd op de wensen van 

de samenleving/klant, de input hiervoor komt uit de evaluatie van de huidige 
Maatschappelijke Agenda, het bestuursakkoord en de startfoto. Deze startfoto 
gebruiken we als gezamenlijk startpunt en delen we met partners en samenleving. 
Op basis hiervan definieren we gezamenlijk de uitdagingen binnen het Sociaal 
Domein. 

ii. Ik-kant: op basis van de input uit de evaluatie, startfoto en bestuursakkoord 
definieren we door middel van twee ‘under-the-dome’ sessies met adviseurs binnen 
en buiten het Sociaal Domein een gezamenlijk beeld en startpunt 
(missie/visie/leidende principes).  

iii. Wij-kant: bij het proces worden (beleids)adviseurs binnen en buiten het Sociaal 
Domein, maatschappelijke partners en inwoners betrokken. Onder meer door het 
organiseren van diverse werksessies, inspiratiebijeenkomsten en bij het 
vervolgproces het opzetten van continue (digitale) dialoogtafels. 

iv. Het-kant: na het samen met de hiervoor genoemde betrokkenen vormgeven van de 
inhoud wordt in dit plan ook uitgewerkt hoe de gemeente haar rol ziet en hoe dat in 
het Sociaal Domein vorm krijgt. Missie, visie, teamwaarden (verantwoordelijkheid, 

 
1 Zie bijlage 1 voor toelichting op de creatie-lemniscaat van Coppenhagen 
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kwaliteit, samenwerking, vertrouwen, transparantie en klantgerichtheid), 
sturingsfilosofie en hieruit voortkomend de structuur binnen het Sociaal Domein 
(regie en uitvoeringsmodel, inclusief de positionering van Woerden Wijzer).  

e) Bezie dit project in samenhang met het organisatiebreed op te starten project ‘huis op 
orde’, ‘huis van de toekomst’ en daarbij horende ‘aanpak op dienstverlening’. De 
opdrachtnemer neemt daartoe deel aan dit organisatiebrede project en heeft voldoende 
tijd beschikbaar om hierin maximaal te participeren. 

3. Doelstelling 
1. Maatschappelijke organisaties en de gemeente hebben een gemeenschappelijk beeld van de 

beleidsinhoudelijke en financiele kaders, visie en koers binnen het Sociaal Domein voor de 
komende jaren en geven daar gezamenlijk uitvoering en sturing aan. De inwoner staat hierin 
centraal.   

2. Aan de beleidsinhoudelijke en financiële kaders, visie en koers worden concrete doelen en 
acties gekoppeld welke verwerkt worden in een uitvoeringsagenda. Deze wordt jaarlijks 
opgenomen in de P&C cyclus. Op de voortgang wordt gestuurd via de sturingsstructuur 
binnen het Sociaal Domein (maand- en tertiaalgesprekken).   
 

4. Uitgangspunten inhoud en proces 
 

4.1. Inhoudelijke uitgangspunten 
a) We werken vanuit het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’ en de beleidsradaren van de 

GGD GHOR (zie bijlage 2). 
b) We waarderen wat er al de afgelopen jaren al is opgebouwd met, voor en door inwoners en 

sluiten daarbij aan.  
c) We werken van buiten naar binnen. We maken gebruik van de inbreng van partners in het 

veld.  
d) Inwoners staan centraal in ons werken en denken. 
e) Integraal werken en denken zijn randvoorwaardelijk bij het opstellen en uitvoeren van de 

nieuwe Maatschappelijke Agenda. Dat betekent dat we verbindingen leggen Sociaal Domein 
breed (waaronder tussen Jeugd, Wmo, Werk en inkomen, armoede, sport, cultuur, onderwijs 
en onderwijshuisvesting, wonen voor bijzondere doelgroepen, inburgering, sociale basis, 
gezondheid en welzijn) en waar mogelijk ook Sociaal Domein overstijgend. Relaties met 
andere domeinen krijgen nadrukkelijk een plek bij de uitwerking van het integrale 
beleidskader en uitvoeringsplan.  

f) Ambities moeten haalbaar zijn en passen binnen beschikbaar budget en capaciteit. 
Gedurende de looptijd van het beleidsplan kunnen ambities, doelen en acties worden 
bijgesteld via de P&C cyclus.  

 
4.2. Uitgangspunten voor het proces  

a) Beleidsadviseurs en partners krijgen zo veel mogelijk eigenaarschap over de inhoud en het 
proces. 

b) We focussen op een gezamenlijk proces met partners, gebruikmakend van diverse 
werkvormen.  

c) Woerden Wijzer en collega’s uit andere werkgebieden (zoals veiligheid, wonen, openbare 
ruimte, gebiedsgericht werken) zien wij als een van de partners in dit proces en betrekken 
we gelijktijdig met de andere partners.  
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d) Adviseurs van andere domeinen worden vanaf het begin betrokken bij dit proces en worden 
uitgenodigd voor de diverse werksessies om de integraliteit zoveel mogelijk te bevorderen. 

e) Ook bij de uitvoering van het beleidsplan en het meten van de resultaten worden partners 
blijvend betrokken. We maken hierbij gebruik van middelen zoals een doorlopende 
dialoogtafel, online platforms etc.  

f) Inwoners worden betrokken door het organiseren van inspiratie-bijeenkomsten en 
workshops over positieve gezondheid. Daarnaast maken we gebruik van story-telling en 
‘ervaringwijzer’ om continu gevoed te kunnen worden met input vanuit de inwoners.  

5. Afbakening 
a) We richten ons op de komende collegeperiode wat betreft de visie en koers en bijbehorende 

concrete doelen en actiepunten. Daarbij geven wij ook een doorkijk naar een verdere 
horizon voorbij de komende collegeperioden. 

b) We leveren een integraal beleidskader, uitvoeringsagenda en kwaliteitsmonitor op voor het 
brede Sociaal Domein. Waaronder inbegrepen: Jeugd, Wmo, Werk en inkomen, armoede, 
sport, cultuur, onderwijs en onderwijshuisvesting, wonen voor bijzondere doelgroepen, 
inburgering, sociale basis, gezondheid en welzijn. 

c) We sluiten vanuit het Sociaal Domein aan op andere domeinen/domeinoverstijgende 
ontwikkelingen zoals het Integraal Veiligheidsplan (IVP), de omgevingsvisie, warmtetransitie 
en de woonvisie. 

d) Bij de uitvoering werken we met integrale teams (waar nodig met leden zowel binnen als 
buiten de gemeente) aan realisatie van de doelen en acties.  

6. Randvoorwaarden, risico’s en beheersmaatregelen  
1. Betrokken medewerkers en organisaties moeten voldoende tijd ter beschikking hebben om 

met dit proces aan de slag te gaan. Opdrachtnemer bewaakt de benodigde inzet, monitort of 
de ureninzet toereikend is, en heeft hierover tussentijds afstemming met de opdrachtgever. 
Onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld als gevolg van heropleving van de coronacrisis, 
de Oekrainecrisis de energiecrisis of andere onvoorziene zaken) kunnen de beschikbaarheid 
van deelnemers beïnvloeden. Het is aan de opdrachtnemer hierover zo snel mogelijk met de 
opdrachtgever in gesprek te gaan. Doel hiervan is om adequate oplossingen te realiseren 
en/of aan te geven wat er al dan niet nog haalbaar is wanneer een deel van de 
randvoorwaarden niet (meer) ingevuld kan worden. 

2. Het team Strategie en Beleid heeft op meerdere cruciale punten in het team vacatures. Zoals 
op de functies van ondersteuning, informatiemanagement en coördinator Oudewater. Als 
deze vacatures niet voor 1 oktober 2022 volledig zijn ingevuld kan deze opdracht niet binnen 
de voorgestelde planning gehaald worden. Wanneer deze situatie zich voordoet gaat 
opdrachtnemer met opdrachtgever in gesprek om de opgestelde planning en verwachtingen 
hierop aan te passen. 

3. Het succesvol slagen en implementeren van het organisatiebrede project ’huis op orde’, ‘huis 
van de toekomst’ en daarbij horende ‘aanpak op dienstverlening’ is randvoorwaardelijk voor 
het opstellen, uitvoeren en borgen van de Maatschappelijke Agenda 2023-2027 . Elementen 
als cultuur, integraal werken, structuur, monitoring en sturing en verbetering van de 
dienstverlening worden in dit organisatiebrede project opgepakt en zijn het fundament 
onder een goed functionerende gemeente, en daarmee onder een goed functionerend 
Sociaal Domein. De opdrachtnemer van deze opdracht neemt daarom tevens deel aan dit 
organisatiebrede project en heeft voldoende tijd beschikbaar om hierin maximaal te 
participeren. 
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4. De maatschappelijke partners die direct en indirect betrokken zijn moeten goed worden 
meegenomen in het proces, en er moet draagvlak zijn om met dit proces aan de slag te gaan. 
Gebrek aan samenwerking en draagvlak kan een groot risico vormen in de uitvoering. 
Heldere en tijdige communicatie en inzet daartoe van de inhoudelijk betrokken 
communicatieadviseur van de gemeente is dus een belangrijke randvoorwaarde. We stellen 
daartoe een communicatieplan/aanpak op. 

5. Het geraamde uitvoeringsbudget zoals opgenomen in hoofdstuk 10 is beschikbaar voor de 
werkgroep en kan door de werkgroep naar eigen inzicht worden ingezet.  

Bij de uitvoering van dit proces houden we bovenstaande risico’s in beeld en bespreken de voortgang 
frequent met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever om zo tijdig op mogelijke risico’s te kunnen 
anticiperen. 
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7. Planning 
De planning op hoofdlijnen is hieronder opgenomen. Een (interne) detailplanning is beschikbaar voor de werkgroep.  

 

 



8 
 

8. Projectorganisatie en overlegstructuur 
 
Opdrachtgevers 
Bestuurlijk:  Coördinerend wethouder Sociaal Domein 
Taken/verantwoordelijkheden: is bestuurlijk verantwoordelijk voor deze opdracht. Wordt op de 
hoogte gehouden van de voortgang van de uitvoering en zorgt voor afstemming met overige 
betrokken collegeleden. Afstemming met de overige portefeuillehouders (o.a. Jeugdzorg, Sport, 
cultuur) vind plaats via het TSD (intern transformatieoverleg Sociaal Domein). 

 
Ambtelijk:  Directeur Sociaal Domein 
Taken/verantwoordelijkheden: is ambtelijk verantwoordelijk voor het slagen van de opdracht, zowel 
inhoudelijk als financieel. Heeft mandaat om besluiten te nemen rondom mensen en middelen en 
stemt dit af in het MT Sociaal Domein.  

Werkgroep 
Team Strategie en Beleid is trekker van dit proces. Vanuit dit team is een beperkte projectgroep 
samengesteld. De projectgroep is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Maatschappelijke 
Agenda 2023-2027.  
De projectleden krijgen waar nodig coaching en training op het gebied van positieve gezondheid en 
de creatie-lemniscaat van Coppenhagen om deze methodieken effectief toe te kunnen passen.  
 
Agendaleden/afstemming nodig met: 
• MT Sociaal Domein   
• Data    
• Financiën    
• Communicatie    
De agendaleden zijn op afroep beschikbaar voor de werkgroep en/of stuurgroep maar maken niet 
standaard onderdeel uit van het wekelijks overleg.  

Betrokken actoren in proces: 
• Team Strategie en Beleid: thuisteam Jeugd en Onderwijs, thuisteam Werk en inkomen, thuisteam 

strategie, ondersteuning en coördinatie, thuisteam Wmo, cultuur en sport.  
• Woerden Wijzer: Sociaal Team, Team Jeugd en Gezin, Schuldhulpverlening 
• Overige domeinen: wonen, energietransitie, veiligheid, vastgoed, openbare ruimte 
• Inkoop en Monitoring Utrecht West  
• Bestuur gemeente Woerden (college/gemeenteraad) 
• Directie gemeente Woerden  
• Participatieraad Woerden 
• Maatschappelijke organisaties Woerden 
• Dorps- en wijkplatforms 
• Inwoners 
Bovenstaande actoren hebben een grote of minder grote rol in het project en worden inhoudelijk op 
de hoogte gehouden en meegenomen in het proces door de ambtelijk/bestuurlijk opdrachtgever en 
op (deel) onderwerpen door de procesbegeleider of trekkers van de onderdelen van het project.  
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9. Communicatie 
Het is belangrijk vanaf het begin over deze ontwikkeling goed te communiceren met zowel partners 
als collega’s/organisatie en politiek. Er wordt daarom een gezamenlijk communicatieplan opgesteld. 
In dit communicatieplan moeten in ieder geval de volgende middelen en momenten worden 
opgenomen:  

1. Maandelijks bijpraten van de collega’s in de teams binnen het Sociaal Domein. Input voor 
deze bijpraatmomenten komt uit de werkgroep. 

2. Under the dome2 sessies met collega’s Strategie en Beleid 
3. Informatiesessie/bijeenkomst gemeenteraad 
4. Betrekken portefeuillehouders via TSD’s 
5. Startbijeenkomst met maatschappelijke partners 
6. Diverse thema-bijeenkomsten, workshops en werksessies met maatschappelijke partners 
7. Werksessies/bijeenkomsten met de participatieraad 
8. We betrekken inwoners onder andere door het organiseren van concrete workshops over 

positieve gezondheid en de toepassing hiervan op hun eigen leven. We informeren inwoners 
daarnaast over de nieuwe ontwikkelingen via de gebruikelijke informatiekanalen en via de 
reguliere communicatiecampagnes van WoerdenWijzer (campagne, website, social media)  

9. De participatieraad wordt periodiek bijgepraat in haar vergaderingen, ook worden met hen 
werksessies georganiseerd. Input hiervoor wordt aangeleverd door de werkgroep.  

  

 
2 Under the dome sessies zijn sessies waarbij collega’s zonder afleiding geconcentreerd en 
gezamenlijke aan een duidelijk gedefinieerd resultaat werken. 
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10. Financiën  
 

10.1 Financiën 
 
Proces opstellen Maatschappelijke Agenda 
o Marketing/opmaak/communicatie (incl extra uren communicatie)          €   7.500 
o Bijeenkomsten (huren ruimte, catering, sprekers)      €   5.000 
o Organiseren workshops partners en inwoners     € 10.000 
o Inzet expertise/procesbegeleiders       €   2.500 
o Coaching/training projectgroep creatie-lemniscaat en positieve gezondheid €   5.000 
Totaal           € 30.000 
 
Borging en uitvoering                  PM 
Voor de uitvoering en borging van de Maatschappelijke Agenda is budget nodig voor o.a. het 
opzetten en organiseren van dialoogtafels, deskundigheidsbevordering en continue training op de 
methodiek van positieve gezondheid. Een exacte begroting voor het benodigd bedrag voor borging 
en uitvoering volgt in een later stadium. Dekking voor dit budget komt uit de reguliere budgetten 
binnen het Sociaal Domein. 
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Bijlage 1. Creatie-lemniscaat Coppenhagen 
Het creatie-lemniscaat van Coppenhagen is een methodiek om projectmatig en programmatisch te 
creëren. De visie hierachter gaat uit van 4 kanten van een lemniscaat dat idealiter doorlopen moet 
worden om een duurzame, gedragen en effectieve verandering te realiseren. Hieronder wordt het 
lemniscaat eerst schematisch weergegeven en vervolgens per kwadrant toegelicht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De ‘Zij’ kant. Waarom doe ik het en voor wie? 
2. De ‘Ik’ kant. Wat wil ik creëren? 
3. De ‘Wij’ kant. Met wie ga ik me verbinden? 
4. De ‘Het’ kant. Hoe gaan we het doen? 

1.    De ‘Zij’ kant. Waarom doe ik het en voor wie? 
We creëren iets voor iemand: markt, klant, doelgroep en dat is wat ons voedt (voedingskracht). 
Bovenstaande vraag is dus eigenlijke een zingevingvraag. Door de omgeving, de klant, de doelgroep, 
wordt de medewerker/ de organisatie gevoed met ideeën en inspiratie. Ze herkennen trends, kansen 
en zwakke signalen in de omgeving die van belang zijn voor zowel hun eigen ontwikkeling als voor de 
ontwikkeling van de organisatie. Deze ‘Zij’ kant is de bron van bezieling; de voedingskracht. Alles wat 
je creëert wordt geïnspireerd door deze bron.    

2.    De ‘Ik’ kant. Wat wil ik creëren? 
Gevoed door de ‘zij’-kant zijn mensen in staat om te visualiseren wat ze zouden kunnen bijdragen of 
kunnen betekenen (beeldkracht). Door deze voedingskracht worden mensen nu in staat gesteld om 
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te visualiseren hoe de toekomstige realiteit er uit zou kunnen zien en wat zij daaraan zouden kunnen 
bijdragen of daarvoor kunnen betekenen. Creativiteit en inbeeldingsvermogen zijn sleutelwoorden. 
Creativiteit is in eerste instantie een individueel proces; individuen krijgen ideeën, nooit groepen 
mensen. Inbeeldingsvermogen heeft te maken met eigen visie en idealen. Op deze manier kunnen 
mensen hun verlangen om een zinvolle bijdrage te leveren invullen. Juist dit gegeven leidt ertoe, dat 
mensen bezield raken en binding houden met hun organisatie. Reflectie c.q. de tijd nemen voor 
bezinning m.b.t. die zinvolle invulling is belangrijk om los te komen van de patronen waarin je tot 
dusver zat. Het is bijzonder om te zien hoeveel nieuwe methoden, werkwijzen, ideeën ontwikkeld 
worden en veranderingen doorgevoerd kunnen worden, als docenten creatieve vrijheid ervaren. 
 
3.    De ‘Wij’ kant. Met wie ga ik me verbinden? 
Omdat we zelden iets alleen kunnen realiseren is samenwerking met andere mensen in het 
creatieproces van groot belang (samenwerkingskracht). Juist omdat de mens heeft geleerd samen te 
werken, heeft hij verbazingwekkende vooruitgang geboekt. Voor veel gebieden van de menselijke 
activiteit en inspanning is duidelijk geworden dat samenwerken kan leiden tot grotere efficiency, 
betere besluitvorming en grotere betrokkenheid. Samen werken aan samenwerking is geen 
eenvoudige opgave. Interesse in de ander, grenzen stellen en dienstbaarheid zijn belangrijke factoren 
in deze ‘Wij’ kracht. Mensen raken door samenwerking bezield als ze hun eigen “Ik” er in kwijt 
kunnen; er een verbinding is tussen hun eigen doelen en de doelen van de organisatie. Dan ook 
hebben ze de bezieling om verantwoordelijkheden in dit geheel te dragen. Als al die “Ikken” en 
verantwoordelijkheden goed gebundeld worden kan er een kracht ontstaan die veel groter is dan 
zijzelf zijn als individuen. Dit wordt ook wel het principe van de synergie genoemd; de kracht van het 
geheel is meer dan de som der delen. Juist dit gevoel werkt voor veel mensen erg bezielend. 
 
4.    De ‘Het’ kant. Hoe gaan we het doen?  
Om één en ander in goede banen te leiden moeten er ook afspraken gemaakt worden hoe we dit 
alles organiseren ( structuren, regels en afspraken ) (Vormkracht). Plannen, organiseren en 
beheersen is de vorm waarin de organisatie wordt gegoten; de structuurresultante van al het 
voorgaande. Vorm volgt inhoud. Van cruciaal belang is, dat deze vorm zo wordt gekozen dat er 
ruimte blijft voor het “Ik”, het “Wij” en het “Zij”. Deze vormkracht moet er voor zorgen dat de 
individualiteit en creativiteit gewaarborgd blijft en dat de samenwerking rimpelloos kan verlopen. 
Deze vormkracht is eigenlijk niets anders dan de kracht om de bezieling van mensen in stand te 
houden. Helaas is de focus in veel organisaties nog teveel op deze “Het” kant gericht. 
In plaats van dat er structuren worden gecreëerd waar energie doorheen kan stromen, worden er 
veel structuren bedacht die de energie juist tegen houden. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de 
bezieling van medewerkers. Er is echter nog een gevaar. Dit “Het” wordt aangeboden aan “Zij”. Als 
de vorm en resultante van het hele proces niet worden ontvangen, aanvaard en erkend als zijnde 
zinvol en waardevol is het hele proces voor niets geweest en zal de klant, de doelgroep, de markt op 
zoek gaan naar andere organisaties.



13 
 

Positieve gezondheid (1)

20-09-2022

Bijlage 2. Positieve gezondheid en beleidsraderen 
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Positieve gezondheid (2)

20-09-2022
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