
Stand van zaken sociaal domein 

Januari 2017 



WAAR NAAR TOE  

We gaan toe naar een inclusieve veerkrachtige samenleving. 

De gemeente neemt hier een faciliterende en regisserende rol in met de 

middelen die ons daarvoor ter beschikking staan. 
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WAAR VANDAAN 

December 2014 

1e kadernota  

 

Oktober 2015 

2e kadernota 

Uitgangspunten en beleidsrichtingen  
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Uitgangspunten 

• één huishouden, één plan, één regie…óók op school (!) 

• Versterken:  

– eigen regie 

– buurtkracht (veerkrachtige sterke samenleving)  

– vroeg signaleren en preventie  

– vangnet voor inwoners in een kwetsbare positie 

– inclusieve samenleving 

• bescherming privacy en de persoonlijke levenssfeer 

• communicatie  
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Beleidsrichtingen  
(assen waarlangs je ontwikkelt en stuurt) 

• versterken van de samenleving/preventieve veld 

• Sociaal Team als vliegwiel voor de transformatie 

• ruimte creëren voor initiatieven van onze inwoners 

• nieuwe vormen van verwerven en innovatie 

• gemeente als regisseur 

• samen werken (ter versterking van de (be)stuur(s)kracht) 

 

14-03-2017 5 



WAAR STAAN WE NU 

WAT doen we 

Masterplan 

 

HOE doen we dat 

- Inrichting organisatie; 

- Opdoen benodigde kennis en ervaring; 

- leren door te doen; 

- plannen en sturen met scrum methodiek; 

- monitoren middels datagestuurd werken. 
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WAT: Masterplan  

Het totaal aan projecten waarop we inzetten om te komen tot de inclusieve 

veerkrachtige samenleving vanuit een regisserende en faciliterende rol. 

- Op basis van uitgangspunten; 

- Via beleidsrichtingen. 

 

Opbouw  

- Externe en interne oriëntatie; 

- Thema’s  projecteneigenaarop te leveren product deadline; 

- Integrale benadering. 
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Blik op Masterplan vanuit beleidsveld  

externe oriëntatie 
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Blik op masterplan sociaal domein 

interne oriëntatie 
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HOE 
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Scrum  
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KPI 



  KPI 



NODIG 

 

Ruimte om te investeren 

Meerjarig plan  

Sluitende begroting 
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Investeren  

Structurele nieuwe taken en rol Sociaal domein 

vraagt om  

 

NIEUWE ORGANISATIE 

 andere aansturing 

 ontwikkeling kennis, kunde, houding 

 Inzet benodigde capaciteit (incidenteel en structureel) 
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Voorbeelden incidentele inhuur 

- Speciale expertise; 

- Contractmanagement, communicatie, Data gestuurd werken, Scrum  

- Projectmanagement; 

- voor opbouw lokale SW 

- Beleidsontwikkelcapaciteit; 

- Op bestaande beleidsvelden (Hulp bij huishouden, Beschermd wonen, 

arbeidsactivering, inzet gedragswetenschappers, Renkum voor Elkaar etc) 

- Op nieuwe velden als privacy, veiligheid, inwonersparticipatie 

- Flexibele schil. 
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Totaal overzicht reserve sociaal domein 
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EINDE 

 

 

VRAGEN? 
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