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Wat loopt er?
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In voorwoord refereert de RKC naar eerder 
onderzoek (2013)

Algemene conclusie toen was: goed opweg
Aandachtspunten: de wijze van toegang
Budgettaire risico’s en sturing samenwerkings
Relaties.....

Onderzoeks opzet financiele situatie en 
Prognose Jeugdzorg. Onderzoek naar doelmatigheid en 

oorzaken tekorten

RKC onderzoek 21 
oktober 2019



Conclusie en aanbevelingen
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Rapport operationele audit sociaal domein 
SED-gemeenten 

E &M Consultans
4 februari 2017

De hoofdvraag : 
“Zijn de processen in het kader van Jeugd, WMO en participatie 
getrouw, rechtmatig, doeltreffend en doelmatig ingericht?”
Conclusie
• de organisatie op gebied van Jeugd, WMO en Minimabeleid is niet “in 

control” grote risico’s lopen op niet getrouw en rechtmatig handelen
• Het ontbreekt aan duidelijke sturing, kaders, rollen en 

werkprocessen. 
• de kwaliteitsbewaking is niet voldoende geborgd



Conclusie en aanbevelingen
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Rapport operationele audit sociaal domein 
SED-gemeenten 

E &M Consultans
4 februari 2017

Aanbevelingen:
Onderwerp Bevindingen Aanbevelingen
Organisatie Drie Zeven 

Waaronder: herzie op korte termijn de besturingsfilosofie en stuur op 
inhoud, benoem projectcoördinatoren

Procesinrichting Vijf Vijf
Beheersing en controle Vijf Vier
Inkoop en aanbesteding Drie Twee
Managementinformatie Drie Drie



Conclusie en aanbevelingen
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Deloitte 
2 oktober 2018

Voortgang OOP SED (Quick Scan)

• De Organisatie heeft met het OOP de doelen voor de komende jaren 
SMART geformuleerd. De doelen worden per thema uitgewerkt in 
projectplannen. 

• Door het introduceren van de teamleiders binnen de afdelingen is 
de mate van sturing, de kwaliteit en de coaching verbeterd voor de 
medewerkers. 

• In het voorjaar van 2019 moet blijken of de ingezette en nog in te 
zetten acties leiden tot het gewenste resultaat. 



Conclusie en aanbevelingen
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Deloitte 
2 oktober 2018

Voortgang OOP SED (Quick Scan)

• Door de Organisatie wordt met name gestuurd op het behalen van de 
geplande acties in plaats van sturen op het gewenste resultaat. 

• Om te zorgen dat meer gestuurd wordt op resultaat, dienen de 
monitoringsoverzichten terugkoppeling te geven over de status van 
het gewenste resultaat in plaats van over de uitgevoerde acties.
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Deloitte 
2 oktober 2018

Voortgang OOP SED (Quick Scan)

• Het vertrouwen van de medewerkers in de directie als “hun” 
eigenaar is nog niet op het gewenste niveau, vanwege de combinatie 
directielid/gemeentesecretaris. 

• Het starten en uitvoeren van het projectplan Topstructuur is dan ook 
essentieel. 

• Er wordt nagedacht over een andere werkwijze bij de SED 
Organisatie. Maar hetzelfde rapport wordt verwezen naar ander 
rapport dd. 10 juli 2017 dat het beter is geen wijzigingen aan te 
brengen in de structuur (wij hebben dat rapport niet gezien)
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Deloitte 
2 oktober 2018

Voortgang OOP SED (Quick Scan)

• In de Organisatie is sprake van enige onrust over de mogelijke nieuwe 
werkwijze. Indien wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze, is 
communicatie hieromtrent essentieel. 



Wat wij constateren…
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Deloitte 
2 oktober 2018

Voortgang OOP SED (Quick Scan)

In de aanbevelingen staat dat “door introduceren van teamleiders zal de 
mate van sturing en kwaliteit en coaching verbeterd worden
Met als resultaat dat voorjaar 2019 zal moeten blijken of dit geleid heeft 
tot het gewenste resultaat.

Wat zien we: tijdens de drieradenbijeenkomst over het BMC-rapport (13 
nov. 2019) is aangegeven dat gehoopt wordt dat per 1-1-2020 
teamleiders benoemd zullen worden; 2 jaar later.... 



Conclusie en aanbevelingen
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Michel de Visser 
Advies
Februari 2019

Onderzoek resultaten en effecten 
sociaal domein 2015-2019 

Doel onderzoek: Inzicht krijgen in de resultaten en effecten van de 
aanpak van het sociaal domein binnen Stede Broec (Wmo en jeugd). 
Meer specifiek de resultaten en effecten van de preventieve en 
integrale inzet van Stichting Welzijn Stede Broec. 



Conclusie en aanbevelingen
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Michel de Visser 
Advies
Februari 2019

Onderzoek resultaten en effecten 
sociaal domein 2015-2019 

Aanbevelingen: 17
Onderwerpen: 

Procesinrichting
Beheersing en controle 
Inkoop en aanbesteding 
Managementinformatie

Samenwerking 
Inhoud (visie, beleid, mandaat)



Conclusie en aanbevelingen
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BMC YACHT GROUP

5 juli 2019
Rapportuitkomsten
Quickscan uitgave jeugdhulp SED-organisatie

De (forse) overschrijding op het jeugdbudget is de directe aanleiding om 
zicht en grip te krijgen op de voorspelbaarheid en betaalbaarheid van de 
jeugdhulp.

Vraagstelling: hoe krijgen we grip op de uitgaven jeugdhulp. De 
Quickscan moet zicht geven op de wijze waarop de jeugdhulp is 
georganiseerd: beleidsinhoudelijk, bedrijfsmatig en financieel.



Conclusie en aanbevelingen
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BMC YACHT GROUP

5 juli 2019
Rapportuitkomsten
Quickscan uitgave jeugdhulp SED-organisatie

Citaat: Wat viel op? 
‘Men (lees medewerkers) ervaart tevens een gebrek aan informatie en 
men heeft geen inzicht in de visie en koers van waaruit wordt 
gehandeld. 

Men (lees medewerkers) wist dat er veel onderzoeken zijn geweest, die 
vooral procesmatig van aanpak waren maar niet hebben geleid tot 
concrete adviezen en acties voor verbetering. 



Conclusie en aanbevelingen

15

BMC YACHT GROUP

5 juli 2019
Rapportuitkomsten
Quickscan uitgave jeugdhulp SED-organisatie

Primaire procesinrichting: drie aanbevelingen

Toegang (sociaal domein-loketten): vier aanbevelingen plus een tweetal 
overwegingen. Ook worden verschillende vragen meegegeven.

Bedrijfsvoering: managementinformatie is niet toereikend: acht 
aandachtspunten ter verbetering.



Conclusie en aanbevelingen
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BMC YACHT GROUP

5 juli 2019
Rapportuitkomsten
Quickscan uitgave jeugdhulp SED-organisatie

SED-organisatie:
‘.. er is gekozen voor een vrijblijvende samenwerking binnen de SED...’
Aanbeveling:
• Heroverweeg de positionering en samenwerking tussen de strategische 

beleidsadviseur, de juridische kwaliteits-medewerker, de business-controller in 
relatie tot de jeugdconsulent

• Organiseer regie op het jeugdhulpstelsel (o.a. door het aanstellen van een CLM en 
SED-regisseur jeugd)

• Verhoog de bestuurlijke invloed in de regio, inhoudelijk en financieel. Nader 
onderzoek naar de bestuursstructuur is wenselijk, ook met het oog op de 
transformatieopgave. 



Wat is gerealiseerd tussen 2017 - nu?
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Visie sociaal domein
Aanvullende kaders Visie Sociaal domein 

Aangenomen Amendement 27 juni 2019,

Besluit:  
1. Om aan het besluit de volgende beslispunten toe te voegen: 
2. En de volgende kaders verder uit te werken: 
3. Brengt de punten 2. a t/m 2.f in kaart welke financiële 

consequenties dit heeft en voor te leggen aan de raad ter definitieve 
besluitvorming, en als streefdatum invoering kaders 1 januari 2020 
te hanteren.



Wat is gerealiseerd tussen 2017 - nu?
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a) Eén loket (één website en één route) voor het sociaal domein die 
leidt naar Stichting Welzijn Stede Broec; 

b) De gemeente als opdrachtgever optreedt en Stichting Welzijn Stede 
Broec als opdrachtnemer te laten fungeren; verantwoordelijkheden 
en processen duidelijk scheiden; 

c) De gemeente doet inkoop, backoffice en de controle op juistheid van 
uitvoeren door Stichting Welzijn Stede Broec. Geen dubbel werk. De 
gemeente is eindverantwoordelijk;

Kaders in het document



Wat is gerealiseerd tussen 2017 - nu?

MM
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Kaders in het document
d) Uitgaan van 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. Zoveel mogelijk 

klantgericht en kosteneffectief werken; 

e) Overleg en afstemming met zorgpartners zoals bijvoorbeeld 
huisartsen en overleg en afstemming voorafgaand 
kinderbescherming maatregelen;

f) Stichting Welzijn Stede Broec in staat stellen om kwalitatief goed en 
zoveel mogelijk zorg in de eerste lijn te verlenen zodat zo min 
mogelijk cliënten naar de tweede lijn worden doorverwezen. 



• Mei 2019: de geformuleerde en vastgestelde visie vertalen in een 
gewenst toegangsmodel;

• Juni 2019: vaststellen van taken, bevoegdheden gebiedsteam in 
relatie met de gemeente;

• Juli/augustus 2019: 

a. Opstellen verordening en beleidsregels; 

b. Mandaat besluit gemeente versus SWS;

• Na september 2019: onderzoek en verbeter de kwaliteit van de zorg.

Planning vanuit de visie (niet gehaald...)

MM
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• Een selectie van ideeën die we opgepikt hebben;
• Ideeën moeten afgewogen worden tegen het licht van de huidige 

beleidsregels en verordeningen gehouden worden

Uit andere gemeenten…

MM
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• Gerichte preventieve opvoedondersteuning voor zwangere vrouwen 
onder de 25 jaar tot 2e levensjaar kind;

• Extra inzet schoolmaatschappelijk werk: samenwerkingsverband 
aangaan met primair onderwijs en zorgaanbieders, preventief en 
reguliere zorg op locatie;

• Inzet trajectbegeleiding door het jongerenwerk, pleeggezinnen, 
meeleefgezinnen. 

Oplossingsrichting (preventieve maatregelen treffen)

MM
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• Doorontwikkeling POH-jeugd en schoolmaatschappelijk werk, 
voorkomen onnodige doorverwijzingen;

• Kostenbewustheid bijbrengen bij doorverwijzers, kostenanalyse 
sociaal domein delen met doorverwijzers;

• Invoeren Profiel-Intensiteit-Combinatie (PIC): terugdringen van 
stapeling van zorg;

• 1 integrale werkwijze binnen de gemeente;
• 1 loket.

Oplossingsrichting (toegang tot jeugdhulp)

MM
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• Toezichthouder voor de 10 duurste gezinnen en voor oneigenlijk 
gebruik voorzieningen (fraude)

• Sturen op afname intensiteit bij jeugdhulp-producten, maximaal 
aantal uren per traject instellen

• Piepsysteem instellen: budgetgrens afspreken bij grote aanbieders, 
bij overschrijding direct in gesprek gaan en rapporteren over de 
voortgang

• Het aanbrengen van een scherpere afbakening tussen Wmo en Wlz. 

Oplossingsrichting (Begrenzing jeugdhulp)

MM
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• Verlagen maximum kilometers WMO-vervoer;
• Aanpassen PGB-tarieven en meer richtlijnen voor toekennen PGB;
• Niet uitvoeren bijkomende studiekosten;
• Gedeeltelijk afschaffen van PGB’s door naasten c.q. niet-

professionals;
• Versoberen pakket hulpmiddelen;
• Verlagen bijstandsnorm naar 110% regeling meerkosten.

Oplossingsrichting (Begrenzing jeugdhulp)

MM
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• Omvormen verlengde jeugdhulp voor 18-23 jaar;
• Verlagen normtijden thuishulp;
• Wijziging geldlening statushouders.

Oplossingsrichting (Begrenzing jeugdhulp)

MM
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• Opnemen in de verordening Maatschappelijke ondersteuning:
• In de beschikking tot verstrekking maatwerkvoorziening 

aangeven: in natura of PGB en de te verwachten kosten.

• Opnemen in de verordening Jeugdhulp:
• In de beschikking van de individuele voorziening aangeven 

natura of PGB en te verwachten kosten en een bezwaar 
mogelijkheid inbouwen.

Oplossingsrichting (Begrenzing jeugdhulp)

MM
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Het college is aan zet!

‘DOORPAKKEN!’

VVD Stede Broec

VVD Stede Broec 

dinsdag 3 december 2019


