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Werksessie grip op sociaal domein 

Beeldvorming 

Het rapport fase 1b beheersing sociaal domein bevat op pagina 48-61 aanbevelingen (bijlage 3). 
Iedere aanbeveling is vertaald in een knop. In de bijlage vindt u de knoppen die zijn samengesteld. 
Iedere knop draagt bij aan grip en inzicht in het sociaal domein en zorgt voor afvlakking van de 
uitgaven. 
Samen met u willen wij op 14 februari de knoppen bespreken en voorlopige keuzes maken welke 
knoppen we kunnen inzetten in het programma grip op sociaal domein.  
 
 
Toelichting knoppen  
 
Vragen en opmerkingen over de knoppen of het proces.  
 
Werkgroep 1 

CDA Er is te weinig tijd geweest om dit voor te bereiden met de fractie 

VVD Burgerleden die hier aanwezig zijn bepalen de richting voor de raadsleden 

Gezond 
Verstand GR 

Vindt ook dat er te weinig tijd is geweest.  

Werkgroepen 
2 en 3  

Hebben vergelijkbare opmerkingen gemaakt als werkgroep 1 ten aanzien van het 
proces. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Keuzes maken (30 min) en presentatie knoppen per werkgroep (30 min)  
 
 
Terugkoppeling werkgroep 1 door Nancy Jansen  

Knop 1 Versoberen maatwerkvoorzieningen 

Knop 2 Moreel appel inwoners: Hiervoor is wel een cultuuromslag nodig, inwoners kunnen 
zelf iets bijdragen. 

Knop 5 Data en monitoring: Er is geen sturing mogelijk zonder monitoring. Daarnaast is 
ook de verantwoording belangrijk. 

Knop 6 Relatiebeheer: Inzetten op het verbinden van partijen, meer zicht en grip op wat 
wordt ingezet door welke partij. 

Knop 8 Digitaliseren en standaardiseren: De mogelijke efficiency kun je weer inzetten aan 
de ‘voorkant’ van het proces. 

Joker 2 Preventie vergroten: Deze is het meest effectief. 

 
 
Terugkoppeling werkgroep 2 door Willem-Jan van Hest 

Knop 1+2 Versoberen maatwerkvoorzieningen + Moreel appel inwoners: Deze knoppen 
zouden samengevoegd kunnen worden tot één knop. 

Knop 4 Regionaal meer samenwerken 

Knop 5 Data en monitoring  

Knop 7 Samenwerking intensiveren dorpsteam 

Knop 3 Re-integratie budget verhogen 

Joker 2 Preventie vergroten 

 
 
Terugkoppeling werkgroep 3 door Luuk van den Hout 

Knop 5 Data en monitoring: Inclusief verantwoording en kleinschalig onderzoek om de 
data te duiden. 

Knop 8 Digitaliseren en standaardiseren: Hoe makkelijker de inrichting van het proces, hoe 
meer de tijdwinst, hoe meer tijd over voor het ‘echte werk’. 

Knop 6 Relatiebeheer: In kaart brengen van de relaties om tot verbetering van de 
samenwerking te komen. 

Knop 7 Samenwerking intensiveren dorpsteam: Professionalisering van de zorg. 

Knop 10 Vrijwilligers: Goede vrijwilligers nodig die goed worden ondersteunt. 

Joker 2 Preventie vergroten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Toelichting keuze en selectie tot 1 set aan knoppen 
 

3x genoemd  

Knop 5 Data en monitoring: Inclusief verantwoording. 

Joker 2 Preventie vergroten 

2x genoemd  

Knop 1 Versoberen maatwerkvoorzieningen: Belangrijk hierbij is een goede toelichting van 
‘wat is nu de standaard?’ 

Knop 2 Moreel appel inwoners: Zou gangbaar moeten zijn, verbetering nodig qua 
communicatie (verwachtingsmanagement). 

Knop 8 Digitaliseren en standaardiseren 

Knop 6 Relatiebeheer 

Knop 7 Samenwerking intensiveren dorpsteam: Eerst kijken hoe het dorpsteam zich 
ontwikkeld (inclusief de vrijwilligers). Dit hoeft misschien geen aparte knop te zijn, 
maar kan onderdeel van de evaluatie van taken zijn. 

1x genoemd  

Knop 3 Re-integratie budget verhogen 

Knop 10 Vrijwilligers 

Knop 4 Regionaal meer samenwerken 

0x genoemd  

Knop 9 Inkomensgrens bijzondere bijstand veranderen 

 
Vervolgproces: 
Alle knoppen zullen worden meegenomen, maar de prioritering zal bij de volgende 5 knoppen en 1 
joker liggen:  

• Joker 2: Preventie vergroten 

• Knop 1: Versoberen maatwerkvoorzieningen 

• Knop 2: Moreel appel inwoners 

• Knop 5: Data en monitoring 

• Knop 6: Relatiebeheer 

• Knop 8: Digitaliseren en standaardiseren 
 
Deze knoppen worden in de oordeelsvormende vergadering van 7 maart 2023 aan de raad 
aangeboden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


