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Onderwerp: 

Update Programma Transformatie Sociaal domein week 13 van 2014. 

Kennisnemen van: 

De update van week 13 van 2014. 

Inleiding: 

Met het programma TSD willen we de vier decentralisaties (AWBZ, Jeugdwet, Participatiewet en Passend 
onderwijs) integraal aanvliegen. Of met andere woorden: we werken met elkaar toe naar een ongedeeld en 
ontschot sociaal domein, waarin de (ondersteunings)vraag van onze inwoners integraal beantwoord wordt 
en waarin we uitgaan van 1 integraal beleid voor het gehele sociaal domein. 

Kernboodschap: 

Kennis nemen van de Update van week 13 met nieuws uit de werkgroepen en de stand van zaken m.b.t. 
de Participatiewet, Jeugdzorg, Passend Onderwijs en de Sociale agenda. 

Vervolg: 

Over dit programma houden wij u op de hoogte middels deze driewekelijkse update en door in elke 
commissie Welzijn (gemeente Woerden) een half uur aandacht te besteden aan de TSD. Daarnaast willen 
wij u dit jaar in vier raadsinformatiebijeenkomsten informeren over de TSD. In maart ontvangt u de brochure 
'De raad aan zet', waarin wij aangeven op welk moment wij u waarover informeren, wanneer wij u vragen 
zich een mening te vormen dan wel een besluit te nemen over een bepaald onderwerp. En natuurlijk kunt u 
met al uw vragen altijd terecht bij het programmateam. 

Bijlagen: 

De Update van week 13, Corsanummer 14i.01179. 



De secretaris Wethouder 

KJ / 

Y. Koster - Dreese 
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De update Transformatie Sociaal 
domein is een uitgave van 
gemeente Oudewater en gemeente 
Woerden. De inhoud is 
samengesteld door het 
programmateam TSD. 

Voor informatie, opmerkingen en/of 
suggesties kun je terecht bij 
Marlieke van Woerkom, 
programmamanager. 
E: woerkom.m@woerden.nl 

Nieuws uit de werkgroepen 
Om er voor te zorgen dat beide gemeenten op 1 januari 2015 klaar 
zijn voor de nieuwe taken in het sociale domein, zijn er 15 
werkgroepen hard aan het werk. Op 1 april a.s. moet een aantal 
werkgroepen haar eerste resultaten gerealiseerd hebben. 

Werkgroep Inkoop en subs id ie Inhoudelijk 
Zo moet bijvoorbeeld de werkgroep 'Inkoop en subsidie Inhoudelijk' 
op 1 april a.s. een lijst gereed hebben van alle producten, diensten en 
arrangementen die beide gemeenten per januari 2015 moeten hebben 
aanbesteed c.q. gesubsidieerd. De eerste proeve van deze lijst is -per 
gemeente- inmiddels gereed en geeft, zeker door haar indeling, een 
helder en integraal beeld. Alle producten, diensten en arrangementen 
in het sociaal domein zijn ondergebracht in een van de volgende 
categorieën: 
• Preventie 
• (vroeg)Signalering 
• Ondersteuning in 0 d e lijn, uitgesplitst in 

- eigen en lokale kracht 
- collectieve voorzieningen 

• Toegang tot ondersteuning, uitgesplitst in 
- telefonische toegang 
- P G B , PVB, gezinsbudget 
- crisisinterventie 

• Ondersteuning in 1 e lijn, uitgesplitst in 
- zonder indicatie 
- met indicatie 

• Ondersteuning in 2 e lijn, uitgesplitst in 
- specialistische ondersteuning 
- residentiele zorg 

Per product, dienst of arrangement is aangegeven wie de huidige 
aanbieders zijn, hoeveel inwoners er gebruik van maken en wat de 
kosten zijn. Zoals te verwachten was laat de lijst zien dat de meeste 
kosten in de 1 e en 2 e lijn zitten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
één van de doelstellingen voor de transformatie luidt: een 
verschuiving in de ondersteuning van inwoners van de 2 e naar de 1 e 

en nulde lijn. Natuurlijk voor zover mogelijk en verantwoord is. Niet 
alleen omdat dit kosten bespaard, maar ook omdat we de visie 
hebben dat inwoners het meest optimaal ondersteund worden 
wanneer dit dicht bij huis en onder eigen regie plaatsvindt. 

De werkgroep 'Sturen en monitoren' heeft op 1 april a.s. voor alle 
bovenstaande categorieën smart doelstellingen en resultaten 
geformuleerd. Dit maakt het mogelijk om te monitoren of de 
verschuiving van de 2 e naar de 1 e en 0 d e lijn daadwerkelijk plaats vindt 
en om -waar nodig- tijdig bij te sturen. 
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Werkgroep Integrale toegang Oudewate r 

Welzijn Oudewater heeft de opdracht gekregen om 
de integrale toegang tot het sociaal domein in 
Oudewater te ontwikkelen. De gemeente voert 
regie op deze opdracht. Vragen die tijdens de 
ontwikkeling aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: 
• waar kunnen burgers die informatie, advies of 

ondersteuning op het terrein van Wmo, jeugd 
en werk en inkomen nodig hebben terecht? 

• hoe zorgen we ervoor dat inwoners van 
Oudewater, ook bij complexe vragen, de juiste 
ondersteuning krijgen en tegelijkertijd zelf de 
regie houden over het proces 

• hoe kunnen we informele zorg en professionele 
zorg goed met elkaar verbinden? 

Welzijn Oudewater heeft een projectleider 
aangesteld (Johan Vermeulen) en werkt bij het 
vormgeven van de integrale toegang samen met 
een groot aantal partners die actief zijn in 
Oudewater of de regio, zoals Abrona, Careyn, 
Vierstroom, Kwintes, De Wulverhorst, C J G , Ferm 
werk, Bureau Jeugdzorg en MEE. Ook de 
Hogeschool Utrecht (Wmo Werkplaats) levert een 
belangrijke bijdrage. 

De eerste werkbijeenkomst met managers heeft op 
13 maart 2014 in een constructieve sfeer 
plaatsgevonden en zal een vervolg krijgen in 
meerdere bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten 
staat het ontwerp van de toegang en het uitwerken 
van de samenwerkingsprocessen tussen de 
verschillende partners in de toegang centraal. 
Beide stappen zullen voor de zomer worden 
afgerond. In juli 2014 wordt de conceptversie van 
het model voor de Integrale toegang in de raad 
besproken, zodat in het najaar de concrete 
voorbereidingen ter hand genomen kunnen 
worden. De integrale toegang tot het sociaal 
domein in Oudewater zal per januari 2015 
operationeel zijn. 

Participatiewet 
Op 13 maart jl. vond het congres Geschikt / 
Ongeschikt plaats in Driebergen-Zeist. Tijdens dit 
congres stonden actuele ontwikkelingen en 
plannen m.b.t. de Participatiewet en de 
begeleiding van Wajongers richting werk centraal. 
Yolan Koster-Dreese hield op dit congres een 
inleiding over de wijze waarop in Woerden wordt 
gewerkt aan de transformatie van het sociale 
domein en de dilemma's en uitdagingen die 
daarmee gepaard gaan. 
Opvallend was dat het onderwijs op het congres 
goed vertegenwoordigd was; het speciaal 
onderwijs, de praktijkscholen, het voortgezet 
onderwijs en de ROC's . 

Tijdens het congres bleek dat deelnemers zich 
vooral zorgen maken over de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt na invoering van de 
Participatiewet. Momenteel is het zo geregeld dat 
jongeren met een beperking op 18 jarige leeftijd 
een Wajong-uitkering kunnen aanvragen. Als zij 
van school komen kunnen zij zich melden bij het 
UWV die met hen gaat kijken naar mogelijkheden 
om te werken. 

Vanaf 2015 (invoering Participatiewet) krijgen deze 
jongeren alleen nog een Wajong-uitkering als zij 
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Is dat 
niet het geval dan moeten zij zich melden bij de 
gemeente waarna zij worden begeleid naar werk 
waarbij eventueel een loonkostensubsidie kan 
worden ingezet. De aanwezigen vroegen zich af 
of de extra banen voor deze jongeren wel 
gecreëerd worden en of gemeenten in staat zijn 
om deze jongeren goed te begeleiden? Zij vrezen 
dat veel jongeren tussen de wal en het schip 
terecht komen, te meer daar mogelijkheden tot 
toegesneden vervolgonderwijs steeds schaarser 
worden. 

Bovenstaand thema is ook aan de orde geweest in 
gesprekken tussen collegeleden en 
vertegenwoordigers van het UWV. Aanleiding voor 
de gesprekken was enerzijds het zicht krijgen op 
de economische- en arbeidsmarktontwikkelingen 
in de regio en anderzijds het gezamenlijk 
verkennen van hoe gemeenten hierop een 
positieve invloed kunnen uitoefenen. Ook het tot 
stand brengen van een betere samenwerking, 
waarbij ook Ferm Werk betrokken wordt, was aan 
de orde. Onderdeel van die betere samenwerking 
is de vraag hoe het contact tussen werkgevers in 
de regio en organisaties die verschillende groepen 
werkzoekenden vertegenwoordigen (WSW-ers, 
Wajongers, WWB-ers) beter gestroomlijnd kan 
worden. 

Nieuwe secretaris Programma TSD 

Met ingang van komende week heeft het programma TSD 
een nieuwe secretaris in de persoon van Carla Vermeend. 
Zij volgt Peter Lagarde op die intensief aan de slag is 
gegaan in het team concernzaken. Peter blijft bij het 
programma betrokken als trekker van de werkgroep 
Pilots. 
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Jeugdzorg 
Met betrekking tot de transitie Jeugdzorg ligt de 
focus momenteel op gesprekken met provinciale 
jeugdzorgaanbieders. De gemeenten in de 
provincie Utrecht willen, conform de afspraken in 
de regionale transitiearrangementen (RTA), hen in 
de maand april een budgetbrief 2015 sturen. Dit 
omdat aanbieders op korte termijn meer financiële 
duidelijkheid nodig hebben om hun organisatie 
klaar te maken voor 2015. 

Op periodieke basis wordt met de aanbieders 
gesproken over de invulling van de gegarandeerde 
budgetten in het jaar 2015 en de door gemeenten 
gewenste beweging/transformatie. 

Gesprekken met aanbieders J - G G Z en A W B Z 
volgen later omdat er nog diverse onduidelijkheden 
zijn met betrekking tot de gang van zaken in 2015. 
Om deze onduidelijkheden goed boven tafel te 
krijgen hebben de Utrechtse Jeugdzorgregio's een 
bureau ingeschakeld en wordt er op korte termijn 
gesproken met het Rijk. 

De inkoop van de jeugdzorg vindt regionaal plaats. 
De regionale inkooporganisatie moet voor 1 juni 
a.s. zijn opgetuigd. 

Consultatie Integraal beleidsplan Sociaal domein 

In de komende weken vinden er vijf bewonersavond 
plaats in het kader van de consultatieronde Integraal 
beleidsplan Sociaal domein 2014-2016. 
Er worden twee avonden georganiseerd met een algem< 
karakter en drie verdiepingsavonden met betrekking to 
transities AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet. 

25 maart: Veranderingen maatschappelijke ondersteu 
Oudewater 
7 april: Veranderingen maatschappelijke ondersteuning, 
Woerden 
14 april: Jeugdzorg 
16 april: Participatiewet 
29 april: A W B Z / W M O 

Voor meer informatie.' Zie Sociale agenda pag. 4 

Passend onderwijs 
Het Informatiepunt Passend Onderwijs organiseert 
van 24 tot 28 maart de Week van passend 
onderwijs. 

Passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 
officieel van start. Veel leraren en ouders hebben 
nog vragen en zorgen over passend onderwijs. 
Daarom is het belangrijk om nu aan de slag te 
gaan met de inhoudelijke uitwerking van passend 
onderwijs. Welke ondersteuning kan de school 
bieden? Op welke manier worden leraren 
ondersteund bij het geven van passend onderwijs? 
Welke rol spelen gemeenten? Daarvoor moeten 
gemeenten, leraren, ouders, leerlingen, 
schoolleiders en schoolbesturen de koppen bij 
elkaar steken. De Week van passend onderwijs 
biedt ruimte om met alle betrokkenen in gesprek te 
gaan. Om elkaar te inspireren en te informeren. 
Om samen te bespreken wat passend onderwijs 
precies betekent op de school en in de klas. De 
week is ook een podium om te laten zien welke 
mooie dingen er overal in het land gebeuren. 

In het kader van de Week van passend onderwijs 
gaat wethouder Yolan Koster-Dreese op 
werkbezoek bij de Andersenschool en spreekt 
daar met ouders, kinderen en leerkrachten over 
passend onderwijs. 
Zie voor meer informatie over de Week passend 
onderwijs de website 
http://www.passendonderwijs.nl/week-van-
passend-onderwijs/ 

Het Samenwerkingsverband Voorgezet onderwijs 
Regio Utrecht West ( S W W O - R U W ) heeft haar 
concept ondersteuningsplan voorgelegd aan de 
gemeenten. Het plan wordt op 9 april a.s. 
besproken door gemeenten en het 
samenwerkingsverband in het op 
overeenstemming gericht overleg (OOGO). 
Zie voor meer informatie over het S W W O - R U W 
de website http://www.swvvo-ruw.nl/ 
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Sociale agenda 
Week 13t/m15 2014 

Wanneer Wat informatie bij 

24-3 
Ambtelijke stuurgroep jeugdzorg K. van den Heuvel 

heuvel.k@woerden.nl 

24-3 Overleg Meldpunt zorg en overlast GGDrU N. de Ridder 
ridder. n(3>woerden.nl 

24-3 Gesprek met aanbieder 's Heërenloo (AWBZ) O de Jongh 
ionqh.c@woerden.nl 

24-3 Bijeenkomst taakopvatting wijkaanpak Raedelijn E. van Eijk 
eiik.eric(5>woerden.nl 

25-3 
20.00 uur 

Bewonersavond: 'Veranderingen maatschappelijke ondersteuning' 
i.h.k.v. Integraal beleidsplan Sociaal domein Oudewater 

Locatie: Zalencentrum Ontmoetingskerk, Westsingel 2, Oudewater 
. . . • . .. , . . . . . . . . . . . • . . • . .. 

G. Kraaijkamp 
kraaiikamD.a@woerden.nl 

25-3 Vergadering WMO-raad Woerden A. van der Ploeg 
ploeq.a@woerden.nl 

25-3 Ledenvergadering huisartsen Utrecht West, korte presentatie 
decentralisaties en inzoomen op jeugdzorg 

C. de Jongh 

26-3 Werkbezoek Yolan Koster-Dreese aan Andersenschool (i.h.k.v. 
week van passend onderwijs) 

C. de Jongh 

27-3 Bijeenkomst directeuren publieksdiensten. Op de agenda staat 
onder andere transformatie sociaal domein 

K. van den Heuvel 

28-3 Breedwethoudersoverleg jeugdzorg (alle wethouders van de 29 
Utrechtse gemeente + weesp en wijdemeren) - A M H K en 
budgetbrieven 

K. van den Heuvel 

28-3 Open dag pilot Kiekeboe Woerden (vroegsignalering 0-4 jaar) C. de Jongh 

31-3 Bezoek met wethouder Yolan Koster-Dreese aan Wij Eindhoven 
(voorbeeld) 

K. van den Heuvel 

31-3 Overleg Reinaerde over vernieuwing aanbod in Woerden N. de Ridder 

31-3 Regionale werkgroep passend onderwijs O de Jongh 

1-4 Bijeenkomst directeuren, programmamanagers en regionale 
trekkers sociaal domein Utrecht-West 

K. van den Heuvel 

1-4 Overleg over afstemming en samenwerking A M W en Sociaal 
Makelaars 

E. van Eijk 

2-4 Kennismaken/oriënterend gesprek Regas Registratiesystemen E. van Eijk 
r 

2-4 Vergadering WMO-raad Oudewater A. van der Ploeg 
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Wanneer Wat Informatie bij 

3-4 Regio overleg W M O N. de Ridder 

3-4 Regionale werkgroep transitie jeugd C. de Jongh 

7-4 
20.00 uur 

Bewonersavond: Veranderingen maatschappelijke ondersteuning' 
i.h.k.v. Integraal beleidsplan Sociaal domein Woerden 

Locatie: Trouwzaal, Stadhuis Woerden 

G. Kraaijkamp 

7-4 Afspraak samenwerking vrijwilligers met WoerdenWijzer.nl en 
Handje Helpen plus 

E. van Eijk 

9-4 O O G O (ondersteuningsplan VO) O de Jongh 

9-4 1 e lijnsoverleg Oudewater A. van der Ploeg 

10-4 Bijeenkomst cliëntenparticipatie jeugdzorg (provincie en gemeenten) C. de Jongh 

10-4 Overleg integrale toegang Oudewater A. van der Ploeg 
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