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Voorstel duurzaam scenario sociaal domein 

 

1. Inleiding 

 

In april 2018 zijn er in het kader van de scenariodiscussie sociaal domein een tweetal 

meningsvormende bijeenkomsten gehouden.  Een bijeenkomst van de raad, voorbereid met de 

raadswerkgroep sociaal domein en een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties, voorbereid 

door de ambtelijke werkgroep, onder verantwoordelijkheid van directie en betrokken 

portefeuillehouders. In beide bijeenkomsten bleek er een sterke voorkeur te zijn voor scenario 

‘duurzame gemeente’ om de problematiek in het sociaal domein en de daaruit voortkomende 

financiële effecten vanaf de onderliggende oorzaken aan te pakken. Dat is vanzelfsprekend een 

aanpak die vooral effect heeft op de langere termijn. Ook was er overwegend draagvlak voor de 

voorgestelde quick wins, de maatregelen die op korte termijn leiden tot vermindering van de 

uitgaven in het sociaal domein. 

 

Om de financiële problematiek in het sociaal domein, met name het tekort op jeugdhulp, aan te 

pakken kiezen we een aanpak langs drie lijnen: 

 

1. Voor de korte termijn zullen de voorgestelde maatregelen, de quick wins, vrijwel vanaf het 

moment van besluitvorming zorgen voor vermindering van de uitgaven en vergroting van de 

inkomsten in het sociaal domein.  

2. Het implementatieplan van de taskforce sturing op financiën van de RIGG voor Midden-

Groningen leidt tot een daling van de uitgaven voor jeugdhulp met 1 miljoen euro in 2018 en 

2 miljoen euro per jaar vanaf 2019. 

3. Een duurzame aanpak in het sociaal domein moet zorgen voor een op de lange termijn 

houdbare (effectieve en betaalbare) aanpak van de sociale problematiek in onze gemeente. 

 

Bij een duurzame aanpak hoort dat we deze niet top-down, in de vorm van een aantal te nemen 

besluiten die andere partijen vervolgens uit moeten voeren. Bij een duurzame aanpak van de 

problematiek hoort ook een stapsgewijze manier van werken: in de praktijk, op de werkvloer wordt 

in interactie tussen inwoners, uitvoerende professionals, beleidsmakers en bestuursorganen een 

manier van werken ontwikkeld die tot de best mogelijke resultaten leidt. Best practises die in de 

praktijk (in een living lab of als pilot) tot stand zijn gekomen worden opgeschaald en kunnen 

vervolgens als dat nodig is geborgd worden in beleid, zoals in beleidsregels en een verordening. Deze 

aanpak bieden we hierbij voor besluitvorming aan in de vorm van een procesvoorstel. Dit voorstel 

beschrijft langs welke weg we tot resultaten willen komen en hoe we dat samen met inwoners, 

organisaties en professionals, stap voor stap aan gaan pakken. 
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2. Besluiten 

 

Aan het college en de raad van Midden-Groningen wordt voorgesteld in te stemmen met de 

volgende kaders en uitgangspunten: 

 

1. Het uitwerken en implementeren van het duurzame scenario voor het sociaal domein, om 

daarmee zo effectief mogelijk te werken in het sociaal domein en de inkomsten en uitgaven 

in het sociaal domein structureel in evenwicht te brengen. 

In het sociaal domein kijken en werken we integraal. Dat wil zeggen dat we aandacht 

besteden aan alle levensfasen van onze inwoners, van min negen maanden tot 109 

jaar. En dat we kijken naar de effecten van beleid en uitvoering in het sociaal domein 

voor alle levensgebieden en de samenhang die daarin bestaat: wonen, werken, 

verdienen, opvoeden en zorgen. Ook hebben we oog voor de relaties tussen het 

sociaal domein en andere gemeentelijke beleidsterreinen. Hiermee kiezen we voor het 

perspectief van onze inwoners en laten we (waar dat nog het geval mocht zijn) het 

instrumentele onderscheid los tussen jeugdwet, Wmo, participatie en passend 

onderwijs. 

 

2. Het uitvoeren van de maatregelen die zijn voorgesteld als quick wins, om met ingang van 

(uiterlijk) 1 januari 2019 het tekort in het sociaal domein terug te brengen met minimaal 

750.000 euro. 

 

3. Het uitvoeren van het Implementatieplan taskforce sturing op financiën Jeugdhulp. Hiermee 

worden de kosten van geïndiceerde jeugdhulp vanaf 2018 met 1 miljoen euro en vanaf 2019 

met 2 miljoen euro verlaagd. 

 

4. Het voorgestelde proces voor uitwerking en implementatie van het duurzame scenario. 

 

5. Het financieel kader: 

a. Het inzetten van de in de afgelopen jaren door onderbesteding in het sociaal domein 

opgebouwde reserve om de tekorten in het sociaal domein in 2018 en 2019 te dekken. 

 

b. De transitiekosten, tijdelijke kosten voor uitwerking en implementatie van het duurzame 

scenario incidenteel financieren uit een nog beschikbare reserve (AR, met label ‘sociaal 

domein’ HS en de egalisatiereserve Sociaal domein MW). 

 

c. Vanaf 2020 de uitgaven in het sociaal domein maximeren op het historisch beschikbare 

budget, inclusief indexering en accressen. 

 

6. De voorgestelde wijze van monitoring en sturing op het gewenste resultaat. 
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3. Een duurzaam toekomstscenario voor het sociaal domein 

 

Hoe je latere leven er uit komt te zien is soms al bepaald bij je geboorte en in de eerste jaren daarna. 

De problemen waar volwassenen en ouder wordende inwoners van onze gemeente mee moeten 

dealen, zijn voor een deel te herleiden tot de omstandigheden waarin ze zich als kind hebben kunnen 

ontwikkelen. De ontwikkeling van een kind is van groot belang voor de manier waarop iemand in het 

latere leven omgaat met tegenslagen en beperkingen. Heb je de skills om op eigen kracht of met wat 

steun van je directe omgeving je weg te vinden? Heb je voldoende veerkracht om ook om te gaan 

met de mindere kanten van het leven? Kun je jezelf dan staande houden?  

Hier ligt een uitdaging in deze gemeente, want vanuit dit gegeven is het toekomstperspectief niet 

voor iedereen die opgroeit in de gemeente Midden-Groningen even gunstig. 

 

In de gemeente Midden-Groningen krijgt 1 op de 6 jongeren (en zijn ouders/opvoeders) hulp bij het 

opgroeien van een professionele instantie. Voor een zesde van het totaal aantal jeugdigen in M-G wil 

dat zeggen dat kinderen, ouders, school en de omgeving het opgroeien en opvoeden niet alleen 

afkunnen. Wat een uitzondering zou moeten zijn, is het nieuwe normaal aan het worden. En de groei 

houdt niet op: er wordt jaar na jaar meer hulp verleend. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ook al is de 

samenleving steeds ingewikkelder geworden en worden er steeds hogere eisen aan kinderen en 

opvoeders gesteld, dan nog is het grootbrengen van kinderen iets dat ouders/opvoeders/gezinnen 

zelf moeten doen. Kinderen opvoeden en op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame, 

evenwichtige volwassenen, dat zouden we toch met elkaar moeten kunnen. 

 

De steeds verregaandere professionalisering van de opvoeding moeten we ombuigen, doorgaan met 

steeds meer professionele jeugdhulp is even onwenselijk als onbetaalbaar. Zeker omdat we weten 

dat de vraag naar curatieve zorg (zowel somatisch als psychisch) ook vanuit zorgconsumenten in 

principe oneindig is, omdat er geen verzadigingspunt is: meer lijkt altijd beter. 

 

Op het moment dat je bent opgegroeid tot volwassene, is het de bedoeling dat je zelfstandig in je 

levensonderhoud kunt voorzien. Dat lukt lang niet elke inwoner van Midden-Groningen. Ondanks 

grote en langdurige inspanningen in de afgelopen periode om mensen door allerlei trajecten toe te 

leiden naar betaald werk of door beschut werk of een andere vorm van participatie aan te bieden. 

Daarom moeten we op zoek naar meer duurzame oplossingen. We willen naar een participatiebeleid 

dat zo veel mogelijk gebruik maken van ieders persoonlijke kwaliteiten, van de hulp en 

ondersteuning die de omgeving kan bieden.  We willen gebruik maken van de mogelijkheden die 

ondernemers en andere werkgevers hebben om mensen in te zetten; op een manier waarin hun 

kwaliteiten tot zijn recht komen en eventuele beperkingen zo min mogelijk een belemmering vormen 

om nuttig werk te doen en daarmee een inkomen te verdienen. 

 

In een duurzaam scenario voor het sociaal domein moeten we ons voorbereiden op de veranderende 

samenstelling van de bevolking van Midden-Groningen. Er zijn steeds minder kinderen en jonge 

volwassenen, meer ouderen die ook steeds ouder worden en door hun ouderdom vaker tegen 

beperkingen aanlopen. We leven steeds langer, maar dan gaat het er ook om dat we een zo groot 

mogelijk deel daarvan gezond en gelukkig doorbrengen. 

 

Wat voor heel Nederland geldt, geldt voor deze gemeente. Er zijn te weinig werkende volwassenen 

om de zorg aan ouderen te blijven leveren op de manier waarop we dat nu doen. Met de huidige 

prognoses zou 1 op de 4 werknemers in de zorg moeten gaan werken. Zo veel mensen die geschikt 

en bereid zijn om dit werk te doen zijn gewoonweg niet te vinden. En het is ook vrijwel onbetaalbaar. 

Waar we nu vaak maatwerkvoorzieningen aanbieden aan mensen die in het dagelijks leven zorg en 

ondersteuning nodig hebben, moeten we in de toekomst onze dorpen en wijken zo inrichten dat de 

woonomgeving rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van alle inwoners, wat een 

inclusieve samenleving mogelijk maakt. Algemene voorzieningen zijn dan ook echt voorzieningen 
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voor iedereen, met of zonder beperkingen, zonder groepen mensen uit te sluiten die dan 

noodgedwongen aangewezen zijn op maatwerkvoorzieningen voor huishoudelijke taken, vervoer, 

ontmoeting en recreatie. Als er zorg nodig is, zal die vooral geboden in het huis waar mensen wonen, 

waardoor minder mensen dan nu het geval is moeten verhuizen naar een zorgvoorziening. ICT maakt 

het mogelijk steeds meer vormen van cure en care op afstand te bieden. Technische mogelijkheden 

als robotica, domotica en autonoom rijdend vervoer creëren een zorgzame omgeving waarin 

iedereen, ondanks eventuele beperkingen, toch zelf de regie heeft over het leven van alledag. 

 

Het gaat ons als samenleving en als gemeente niet lukken om de echte oorzaken weg te nemen 

waardoor mensen er op eigen kracht niet uitkomen: we kunnen de armoede niet 1,2,3 verbannen uit 

Midden-Groningen. We kunnen lichamelijke of geestelijke beperkingen, aangeboren of op latere 

leeftijd ontstaan, niet wegnemen. Wat we wel kunnen: kinderen, ouders, school en buurt toerusten 

om de opvoeding en zorg voor kinderen en jongeren weer zelf in handen te nemen. We willen de 

hele samenleving uitdagen om iedereen te kans te geven om te participeren. We kunnen het leven in 

onze dorpen, wijken zo organiseren dat ook mensen met beperkingen zo zelfstandig mogelijk kunnen 

functioneren. Anders gezegd: voor meer economisch kapitaal kunnen we als gemeente maar in heel 

beperkte mate zorgen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat het sociaal en cultureel kapitaal van 

onze inwoners gaat groeien en renderen. 

 

De manier waarop we de zorg nu hebben georganiseerd en gefinancierd houdt de huidige situatie in 

stand door een perverse prikkel: we betalen als gemeente meestal voor geleverde zorg als product. 

Zorg wordt besteld, geleverd en betaald in eenheden: behandelingen, uren, verblijfsdagen en 

dergelijke. Hoe meer zorg gevraagd en geleverd wordt, hoe beter het is voor het bedrijfsresultaat 

van de zorgaanbieder. Gelukkig werken er vooral mensen in de zorg, die op de eerste plaats het 

belang voor de cliënt in het oog houden en zich niet bezig willen houden met de vraag of hun werk 

wel bijdraagt aan het bedrijfsresultaat van hun werkgever. Als opdrachtgever en financier zouden we 

als gemeente ook moeten willen betalen voor het behaalde resultaat: gelukkigere kinderen en 

gezinnen, zelfstandige ouderen, mensen die niet meer aan de kant staan maar zinvol werk doen. 

 

Daarom moeten we het anders gaan aanpakken. Vooral waar de problematiek het meest urgent is en 

de financiële risico’s het grootst, en dat is vooral op in de jeugdhulp, maar ook in het hele sociaal 

domein. Dit is geen taak die we als gemeente alleen op ons kunnen nemen. Het is niet alleen een 

opgave voor ons als gemeente, maar ook en vooral voor de samenleving, met alles en iedereen die 

een rol speelt in het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. Wél willen we als gemeente 

de taak op ons nemen om die verandering te gaan organiseren en wanneer dat van ons gevraagd 

wordt te regisseren. Om twee redenen: omdat het onze verantwoordelijkheid is vanuit de wetgeving 

en omdat het belang voor de gemeente groot is: als we onveranderd doorgaan, hebben we elk jaar 

een grotere overschrijding van de uitgaven in het sociaal domein, waarvan het grootste deel voor 

jeugdzorg. 

 

Wat is nodig om deze verandering voor elkaar te krijgen: 

• Een betrokken samenleving met mensen die zich verantwoordelijk voelen en zich in willen 

zetten: buurten, wijken, dorpen, scholen, verenigingen 

• Dappere professionals en dappere zorgaanbieders 

• Ruimte om te experimenteren, ruimte en durf om desnoods buiten de regels te werken als 

dat nodig is om het doel te bereiken 

• Financiële ruimte, om eerst te investeren en deze investering over een aantal jaren terug te 

verdienen door lagere uitgaven voor (jeugd)zorg, maatwerkvoorzieningen en 

inkomenssteun. 
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4. Financieel kader 

 

Financieel is het kader dat in 2020 de inkomsten en uitgaven van de gemeente Midden-Groningen 

voor het sociaal domein (voor zover deze geldstromen binnen de scope van de scenariodiscussie 

vallen) met elkaar in balans zijn:  

• Van de overschrijding in 2018, waarschijnlijk rond de € 3 miljoen, willen we in 2019 het 

grootste deel hebben weggewerkt, door de opbrengst van de quick wins, door de effecten 

van het implementatieplan taskforce sturing op financiën jeugdhulp en door de eerste (ook 

financiële) effecten van het duurzame scenario. Hierdoor komen we in 2019 op een 

overschrijding van ongeveer € 1 miljoen en werken we vanaf 2020 budgetneutraal. 

• Om in de budgetten voldoende ruimte te maken voor uitvoering van het duurzame scenario 

zullen we moeten snijden in de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen (geïndiceerde zorg). 

Daarvoor zijn verschillende instrumenten voor: werken met budgetplafonds per type zorg of 

per aanbieder, scherper indiceren, voor een kortere periode zorg toekennen, aanbieden van 

algemene voorzieningen in plaats van maatwerk, toekennen van persoonsgebonden 

budgetten in plaats van zorg in natura. 

• De investeringen die vooraf nodig zijn om het duurzame scenario te kunnen realiseren 

(ontwikkelingskosten) worden incidenteel gefinancierd en komen daarmee niet ten laste van 

reguliere budgetten. 

• Het financieel meest wenselijke scenario is dat we vanaf 2020 uitkomen op een (bescheiden) 

plus. Daarmee kan een reserve worden opgebouwd om fluctuaties in de inkomsten en 

uitgaven voor het sociaal domein beter op te kunnen vangen. De omvang van de 

geldstromen in het sociaal domein maakt het wenselijk hiervoor een financiële buffer aan te 

houden, zodat financiële mee- of tegenvallers in het sociaal domein niet meteen ook 

beleidsmatige consequenties hoeven te krijgen. Inwoners zijn gebaat bij langjarige stabiliteit 

qua beleid en uitvoering in het sociaal domein. Dit kan een specifieke (bestemmings)reserve 

zijn of deel uit maken van de saldireserve om het weerstandsvermogen van de gemeente te 

versterken. 

• Op enig moment zal de huidige integratie-uitkering voor het sociaal domein opgaan in de 

algemene uitkering. We beschouwen het laatste niveau van de integratie-uitkering, zoals de 

onderdelen hiervan zijn bij de overgang naar de algemene uitkering, als het budget voor het 

sociaal domein, met toevoeging van de indexering en het accres van de algemene uitkering.  

De oude budgetten van WMO- en jeugd-taken zijn ook toegevoegd aan het totaalbudget 

Sociaal domein op basis van de bestaande budgetten in de begroting 2017. 

• Met een gevalideerde, wetenschappelijk onderbouwde argumentatie maken we ons 

provinciaal en landelijk sterk voor een bekostigingssystematiek die aansluit bij de lokale 

situatie in Midden-Groningen. Die moet de gemeente ook financieel in staat stellen om de 

wettelijke taken en de lokale beleidsprioriteiten in het sociaal domein op een behoorlijk 

niveau uit te voeren, zonder dat dit leidt tot kaalslag op andere beleidsterreinen. Deze 

strategie voeren we samen met andere (Groningse) gemeenten die een vergelijkbare 

problematiek kennen. 

 

Begin juni 2018 hebben wij een nieuwe prognose gemaakt van de inkomsten en uitgaven binnen het 

Sociaal domein. Bij deze prognose hebben wij de volgende onderdelen betrokken: 

• Verhoging van de tarieven van de huishoudelijke hulp; 

• Minder inkomsten vanuit de eigen bijdragen WMO, in verband met wettelijke wijzigingen; 

• Minder opbrengsten dan verwacht vanuit Beschermd wonen; 

• Meer uitgaven jeugdzorg, gebaseerd op het provinciale tekort (RIGG) van € 29,3 miljoen, met 

een stabilisatie in de uitgaven meerjarig; 

• Meer uitgaven casemanagement jeugd; 

• Hogere bijdrage uitvoeringskosten RIGG. 
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Dit levert het volgende bijgestelde financieel beeld op voor de komende jaren (in duizendtallen): 

 

 

 

 
Dit zijn de prognoses zonder bijstelling van het huidige beleid. Voor de reserve Sociaal domein zou dit 

betekenen dat de reserve al in 2018 is uitgeput en 2019 een groot tekort laat zien: 

 

 

 

Reserves Sociaal domein (d.d. 18-06-2018)
Hoogezand-

Sappemeer
Menterwolde Totaal MG

 Algemene 

Reserve, label 

'Sociaal domein' 

 Egalisatiereserve 

Sociaal Domein 
 Reserve 

Saldo jaarrekening 2015 1.144.000 769.000 1.913.000 

Mutaties 2016 0 400.000 400.000 

Saldo voor resultaatbestemming 2016 1.144.000 1.169.000 2.313.000 

Bij: resultaat jaarrekening 2016 Sociaal domein 1.164.000 701.000 1.865.000 

Bij: resultaat jaarrekening 2016 WMO 'oud' 843.000 0 843.000 

Saldo 31-12-2016, na besluitvorming 3.151.000              1.870.000                 5.021.000          

Bij: nagekomen resutaat 2016 (RIGG 2 mln) 163.000                  49.000                       212.000             

Af: voorlopig resultaat 2017 (wv RIGG -/- 29,3 mln) -1.283.000            -18.000                     -1.301.000        

Voorlopig saldo 2017 2.031.000              1.901.000                 3.932.000          

Af: geprogn.resultaat 2018 (wv RIGG -/- 29,3 mln) -2.933.000        

Voorlopig saldo 2018 999.000             

Af: geprogn.resultaat 2019 (wv RIGG -/- 29,3 mln) -3.610.000        

Voorlopig saldo 2019 -2.611.000        
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Op basis van de voorgestelde quick wins en het duurzame scenario zou het financieel beeld er als 

volgt uit kunnen gaan zien: 

 

 

 

 
In 2018 gaan we er vanuit dat de kosten voor jeugdzorg voor een deel worden getemperd door het 

implementatieplan jeugd. In 2019 zullen we al een deel de (financiële) vruchten moeten plukken uit 

het duurzame scenario. Iets meer dan een miljoen kunnen we dan nog dekken uit de reserve Sociaal 

domein.Vanaf 2020 zullen we budgetneutraal werken. Dat betekent dat we dan ongeveer € 1 miljoen 

bespaard hebben op de kosten, als gevolg van de keuzes binnen het duurzame scenario. 

De kosten en opbrengsten van het duurzame scenario zullen nog moeten worden onderzocht en 

doorgerekend. 

 

De besparing op de kosten als gevolg van de quick wins en het duurzame scenario zou voor de 

reserve sociaal domein betekenen: 

 

 

 

  

Reserves Sociaal domein (d.d. 18-06-2018)
Hoogezand-

Sappemeer
Menterwolde Totaal MG

 Algemene 

Reserve, label 

'Sociaal domein' 

 Egalisatiereserve 

Sociaal Domein 
 Reserve 

Saldo jaarrekening 2015 1.144.000 769.000 1.913.000 

Mutaties 2016 0 400.000 400.000 

Saldo voor resultaatbestemming 2016 1.144.000 1.169.000 2.313.000 

Bij: resultaat jaarrekening 2016 Sociaal domein 1.164.000 701.000 1.865.000 

Bij: resultaat jaarrekening 2016 WMO 'oud' 843.000 0 843.000 

Saldo 31-12-2016, na besluitvorming 3.151.000              1.870.000                 5.021.000          

Bij: nagekomen resutaat 2016 (RIGG 2 mln) 163.000                  49.000                       212.000             

Af: voorlopig resultaat 2017 (wv RIGG -/- 29,3 mln) -1.283.000            -18.000                     -1.300.999        

Voorlopig saldo 2017 2.031.000              1.901.000                 3.932.000          

Af: geprogn.resultaat 2018 (wv RIGG -/- 29,3 mln) -2.933.000        

Bij: voordeel quick wins en scenario's 2018 835.000             

Voorlopig saldo 2018 1.834.000          

Af: geprogn.resultaat 2019 (wv RIGG -/- 29,3 mln) -3.610.000        

Bij: voordeel quick wins en scenario's 2019 2.694.000          

Voorlopig saldo 2019 918.000
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5. Quick Wins 

 

Wij hebben een aantal mogelijkheden verzameld om op de korte termijn het tekort in het sociale 

domein te beperken. Deze mogelijkheden zijn op 24 en 26 april 2018 besproken met respectievelijk 

de gemeenteraad en maatschappelijke organisaties. In dit document stellen we voor welke quick 

wins we gaan uitwerken. Het uitgangspunt is dat zowel gemeenteraad als maatschappelijke 

organisaties zich hebben uitgesproken voor een duurzame gemeente. Dit houdt in dat onze nadruk 

niet ligt op beheersing van de kosten op de korte termijn, maar op structurele verbetering van de 

situatie op de middellange termijn. Soms betekent dit dat juist extra investeringen nodig zijn om dit 

doel te bereiken. 

 

De quick wins die we voorstellen, hebben we langs de meetlat van de duurzame gemeente gelegd. 

Daarnaast hebben we gekeken naar het draagvlak voor de verschillende opties, zowel vanuit de 

gemeenteraad als vanuit maatschappelijke organisaties.  

 

Draagvlak voor de verschillende quick wins 

Zowel de gemeenteraad als maatschappelijke organisaties hebben aangegeven welke quick wins de 

voorkeur hebben om nader uitgewerkt te worden. Daarnaast hebben zij ook aangegeven welke quick 

win niet worden gedragen. We hebben hiervoor de app Socrative gebruikt. Zie de bijlage uitkomsten 

Socrative voor het totaalbeeld. 

 

Er zijn veertien quick wins geformuleerd. De gemiddelde score bedraagt 7,14% (100% gedeeld door 

veertien quick wins). Hieronder staan alle quick wins die bovengemiddeld hebben gescoord. 

 

Uit te werken quick wins volgens de gemeenteraad 

1. Deelname landelijk programma ‘Nu niet zwanger’ (13,98%) 

2. Versterken samenwerking huisartsen (11,83%) 

3. Knoppen taskforce (11,83%) 

4. Subsidies GIDS-gelden (10,75%) 

5. Sturing zware jeugdhulp (9,68%) 

6. Wmo-vervoer (9,68%) 

7. Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (7,53%) 

 

Uit te werken quick wins volgens de maatschappelijke organisaties 

1. Versterken samenwerking huisartsen (23,53%) 

2. Mantelzorgcompliment (13,73%) 

3. Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (9,80%) 

4. Deelname landelijk programma ‘Nu niet zwanger’ (9,80%) 

5. Subsidies GIDS-gelden (8,82%) 

6. Knoppen taskforce (8,82%) 

 

Niet uit te werken quick wins volgens de gemeenteraad 

1. Verminderen inzet casemanagers (16,84%) 

2. Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (14,74%) 

3. Onderwijsachterstandenbudget (11,58%) 

4. Mantelzorgcompliment (10,53%) 

5. Sturing zware jeugdhulp (7,37%) 

6. Transformatiebudget (7,37%) 

 

Niet uit te werken quick wins volgens maatschappelijke organisaties 

1. Verminderen inzet casemanagers (22,86%) 



 9

2. Sturing zware jeugdhulp (12,38%) 

3. Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (11,43%) 

4. Transformatiebudget (10,48%) 

5. Onderwijsachterstandenbudget (10,48%) 

6. OGGz-budget (9,52%) 

 

 

We stellen voor de volgende quick wins nader uit te werken: 

• Subsidie jongerenparticipatiegroep 

Deze optie scoort zeer laag in de categorie uit te werken quick wins en scoort net ondergemiddeld in 

de categorie niet uit te werken quick wins. Het lijkt daarom niet voor de hand te liggen deze te gaan 

uitwerken. We stellen deze optie echter toch voor omdat de groep zelf aangeeft dat de subsidie te 

hoog is. Een forse verlaging van de subsidie leidt niet tot het schrappen van activiteiten en heeft 

daarom geen negatief effect op de duurzaamheid. 

 

• Subsidies GIDS-gelden/eurobudget Menzis 

Het draagvlak voor de uitwerking van de subsidies GIDS-gelden is groot, het onderwerp scoort 

bovengemiddeld bij zowel gemeenteraad als maatschappelijke organisaties. We stellen voor het 

onderwerp eurobudget Menzis hierbij te betrekken omdat beide budgetten vrijwel gelijke 

doelstellingen hebben. 

 

• Transformatiebudget 

Het budget is de afgelopen paar jaar deels ingezet voor transformatiedoeleinden en deels voor 

noodzakelijke inzet waarvoor geen andere dekking gevonden worden. Gezien het feit dat een deel 

van het budget als noodzakelijke dekking is gebruikt en niet specifiek met het oog op transformatie, 

kan er een mindering worden doorgevoerd. Ook is het noodzakelijk om naast een nieuw financieel 

kader een inhoudelijk kader te stellen om de focus op transformatie te houden. Voorstel is om het 

budget te halveren en te stellen op € 320.000,-. 

 

• Wmo-vervoer 

In de gemeenteraad scoorde dit onderdeel bovengemiddeld voor nadere uitwerking, bij de 

maatschappelijke organisaties (net) niet. Daar staat tegenover dat zowel voor de gemeenteraad als 

de maatschappelijke organisaties geldt dat er geen grote weerstand tegen deze quick win is. We 

beoordelen het draagvlak dan ook als voldoende, mits we oog houden voor de duurzaamheid. In dit 

geval betekent dit dat de mobiliteit van de doelgroep niet achteruit moet gaan en er geen sprake 

moet zijn van zorgmijding. 

 

• Knoppen taskforce/implementatieplan jeugd 

Voor dit onderdeel bestaat voldoende draagvlak bij zowel raad als maatschappelijke organisaties. 

Deze quick win wordt los van de scenariodiscussie uitgevoerd. 

 

 

Er zijn twee onderwerpen als quick win benoemd, terwijl dit feitelijk investeringen zijn. We nemen 

deze investeringen niet mee in de uitwerking van de quick wins, maar in de uitwerking voor de 

middellange en lange termijn. 

 

• Versterking samenwerking huisartsen 

Voor dit onderdeel is breed draagvlak, zowel onder de gemeenteraad als maatschappelijke 

organisaties. De investering bedraagt ongeveer € 50.000. 

 

• Deelname landelijk programma ‘Nu niet zwanger’ 



 10 

Ook voor dit onderdeel is een breed draagvlak aanwezig. De investering bedraagt ongeveer € 25.000. 

 

 

 

NR Onderwerp  Mogelijke 

besparing 

2018 

 Kosten 

2018 

 Mogelijke 

besparing 

2019 

 Kosten 

2019 

 Mogelijke 

besparing 

2020 

 Kosten 

2020 

 Mogelijke 

besparing 

2021 

 Kosten 

2021 

1 Subsidie jongerenparticipatiegroep -                -28.000       -28.000       -28.000        

2 Subsidies GIDS-gelden/eurobudget Menzis -                -108.000     -108.000     -108.000     

3 Transformatiebudget -                -317.000     -317.000     -317.000     

4 Wmo-vervoer -                -300.000     34.400         -300.000     34.400     -300.000     34.400     

-                -                -753.000     34.400         -753.000     34.400     -753.000     34.400     

1 Uitgaven individuele ondersteuning -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000  

2 Onderzoek 45.000         -                -            -            

3 Versterking casusregie- en procesregie -                -                -            -            

4 Ruimte voor de professional 45.000         -                -            -            

-1.000.000 90.000         -1.000.000 -                -1.000.000 -            -1.000.000  -            

1 Duurzaam scenario 75.000         25.000         -1.000.000 25.000     -1.000.000  25.000     

-                75.000         -                25.000         -1.000.000 25.000     -1.000.000  25.000     

-1.000.000 165.000       -1.753.000 59.400         -2.753.000 59.400     -2.753.000  59.400     TOTALE BESPARING EN INZET

Quick wins

Totaal quick wins

Implementatieplan jeugd

Implementatieplan jeugd

Scenariomogelijkheden

Totaal scenario's
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6. Implementatieplan Taskforce sturing op financiën jeugdhulp  

 

In het afgelopen half jaar werd duidelijk dat de Groninger gemeenten afstevenen op een fors tekort 

in de jeugdhulp. Dit bedrag is voor 2017 opgelopen naar € 29,3 miljoen. Het tekort in 2018 voor 

Midden-Groningen dreigt, ook door het wegvallen van de financiële solidariteit tussen de Groninger 

gemeenten rond de 5 miljoen euro uit te komen (zorgkosten en overige kosten jeugdzorg zoals 

bijvoorbeeld casemanagement). In 2017 zijn ten opzichte van 2016 de uitgaven met ruim 3 miljoen 

gestegen. Het tekort op het budget voor individuele ondersteuning komt in 2017 uit op 3,7 miljoen. 

De eerste analyses laten zien dat de stijging van de uitgaven komt door de verwijzingen van: 

• de sociale teams, stijging tussen de 2 en 3 miljoen 

• de gecertificeerde instellingen, stijging tussen de 0,5 en 1 miljoen 

• de huisartsen, stijging minder dan 0,5 miljoen 

De vergelijking van de cijfers tussen 2016 en 17 is niet hard door onvolkomenheden in de registratie 

in 2016. Daarom geven we een bandbreedte van de stijging aan. 

 

De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten heeft een taskforce ingesteld die onderzoek 

heeft gedaan naar de vraag hoe we meer sturing kunnen krijgen op de uitgaven. Dat heeft een 

implementatieplan opgeleverd dat bestaat uit een RIGG-deel en een gemeentelijk deel. De 

gemeenten werken ieder voor zich de volgende onderdelen uit: 

 

Versterken regiefunctie  

� Verbeteren vraaganalyse 

� Vergroten kostenbewustzijn 

� Heldere cliëntoverdracht 

� Tijdig opschalen 

� Lokaal netwerk verstevigen 

� Professionele attitude 

� Registratie basisteams 

� Interne Audit 

Verbeteren processen 

� analyseren interne processen 

� implementeren resultaten provinciale resultaten 

 

De RIGG gaat aan de slag met het verbeteren van de processen, extra activiteiten waaronder betere 

afspraken met zorgaanbieders en zorgverzekeraars en een lobby voor het vergroten van het budget.   

In Midden-Groningen gaan we als volgt aan de slag met de implementatie van dit plan: 

 

Opdracht 

Ontwikkel en zet voor de korte en middellange termijn instrumenten en activiteiten in waardoor de 

gemeente gecontroleerd uitvoering geeft aan de Jeugdwet binnen de daarvoor beschikbaar gestelde 

inhoudelijke en financiële kaders.  

Maak daarbij gebruik van de resultaten van de taskforce sturing uitgaven in de Jeugdhulp. De 

uitvoering van de maatregelen gaat niet ten koste van de kwaliteit van de hulp en ondersteuning van 

kinderen en gezinnen in de gemeente Midden-Groningen.  

Zet voor 2018 maatregelen in die zorgen dat het verwachte tekort wordt teruggebracht met 2 

miljoen. 

Zoek daarbij in de maatregelen aansluiting bij de waargenomen stijging per verwijzer. Formuleer in 

dit verband 5 speerpunten die direct worden ingezet.  

 

Speerpunten 

1. Dossieronderzoek op rechtmatigheid en zorgvuldigheid. 
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2. Casusonderzoek gekoppeld aan leercirkels waarin de casemanagers gekantelde of non-

conformistische werkwijzen ontwikkelen. 

3. Onderzoek problematiek en aanpak voormalig Menterwolde. 

4. Verhoogd kostenbewustzijn in de toegang: Binnen het proces van de toegang bouwen we 

structureel de vraag in hoe de verhouding is tussen het opvoed- en opgroeivraagstuk, de 

kosten van het jeugdhulpproduct en het gewenste effect. 

5. Vergroten effectiviteit Het kostenbewustzijn koppelen we aan de vraag van welk product het 

beste effect verwachten in relatie tot het opvoed- en opgroeivraagstuk en op welke wijze we 

het gewenste effect meten monitoren (voorkomen van niet effectieve stepped care naar 

effectieve matchcare). 

 

Resultaat op korte termijn 

We hebben de trend van stijgende uitgaven binnen de jeugdhulp omgebogen naar een daling met als 

resultaat een verlaging van het tekort met € 1 miljoen en de jaren daarna met € 2 miljoen. Deze 

daling zet zich in op het laatst in het derde kwartaal van 2018. We zijn in staat om deze ontwikkeling 

te monitoren doordat we een duidelijke analyse van het jeugdhulpgebruik hebben en deze per 

kwartaal actualiseren. We ontvangen hiervoor correcte en actuele informatie van de RIGG. We 

hebben het instrumentarium vertaald in een dashboard jeugdhulp. De daling in de jeugdhulp 

bereiken we door te zorgen voor een effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp waarbij de 

‘knoppen’ van de Taskforce worden toegepast. De sociale teams zijn zich bewust van de kosten van 

de jeugdhulp. Het proces van zorgtoewijzing is gebaseerd op de uitgangspunten van de notitie 

“Goede Toekenning” van de RIGG. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de huisartsen en de 

gecertificeerde instellingen over toeleiding naar hulp.  

 

Resultaat op middellange termijn 

De uitgaven voor de jeugdhulp zijn teruggebracht binnen de beschikbare financiële kaders en het 

beleid. Dat realiseren we doordat we een analyse hebben van de hulpvraag van kinderen en 

gezinnen in de gemeente. Op basis van deze analyse hebben we doelen en resultaten geformuleerd. 

We hebben dat vertaald in de kritische succesfactoren en prestatie indicatoren.  Door duidelijke 

afspraken met huisartsen, gecertificeerde instellingen en zorgaanbieders hebben we de regie over de 

uitvoering. Op casusniveau ligt de regie bij de sociale teams. De ingezette hulp draagt effectief en 

efficiënt bij het oplossen van opvoed- en opgroeivraagstukken. We brengen dat o.a. door het 

monitoren en evalueren van de hulp in beeld. We sturen bij wanneer we (kind, gezin en/of sociaal 

team) niet tevreden zijn. Met de transformatie agenda hebben we bereikt dat we preventief dichter 

bij het kind duurzame oplossingen genereren. Hiermee hebben we de instroom naar dure jeugdhulp 

laten dalen.  
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7. Eerste inhoudelijke uitwerking van het duurzame scenario 

 

Op basis van de uitkomsten van de twee bijeenkomsten voor de raad en maatschappelijke 

organisaties gaan we aan de slag met de uitwerking van het duurzame scenario voor het sociaal 

domein. In bijlage 2 is aangeven welke keuze de raadsleden en vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisatie in deze bijeenkomsten hebben gemaakt voor een van de drie 

scenario’s. 

 

Om een beeld te geven waar een uitwerking van de verschillende scenario’s toe zou kunnen leiden, 

hebben we een aantal voorstellen kort beschreven en aangegeven bij welk scenario ze zouden 

kunnen passen. Dit zijn niet meer dan denkrichtingen, de voorstellen zijn op dit moment alleen 

illustratief. 

 

Voor de uitwerking van het gekozen duurzame scenario is het nodig dat we eerst de analyse 

verdiepen. Waar staan we nu en waar willen we naar toe? Op basis van een beter onderbouwd beeld 

van de onderliggende oorzaken voor de sociale problematiek in Midden-Groningen weten we hoe 

een passende aanpak er uit moet zien, welke maatregelen helpen om de gewenste eindsituatie tot 

stand te brengen. Die aanpak moeten we samen met alle betrokken partijen verder vormgeven.  

 

Interessant zijn verder de suggesties die worden gedaan voor andere maatregelen die passen binnen 

een van de scenario’s. Daarbij wordt de rol die het bedrijfsleven, lokale ondernemers kan krijgen bij 

de aanpak van de problematiek in het sociaal domein het meest genoemd. Ook mobility mentoring 

voor de aanpak van armoede en problematische schulden wordt meermalen genoemd, evenals de 

rol van scholen. Deze oplossingsrichtingen zullen we meenemen in de uitwerking van het duurzame 

scenario en ongetwijfeld komen er op het moment dat we aan de slag gaan met de uitwerking van 

het scenario nog ideeën op die passen bij dit scenario. 

 

Omdat deze onderwerpen zo verschillend zijn, vragen ze om een wijze van realisatie die past bij de 

thematiek en de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering. Daarom is er geen uniform 

organisatiemodel voor al deze onderwerpen. Om te borgen dat het beoogde resultaat, inhoudelijk en 

financieel wordt bereikt is het wenselijk een (lichte) programmaorganisatie in te stellen en bij 

voorbeeld gebruik te maken van de organiserende principes van het MSP (Managing Succesfull 

Programmes)-model. Hierin kan de realisatie worden gestuurd en bewaakt en vindt afstemming 

tussen de verschillende onderwerpen plaats. Het is belangrijk dat in de programmaorganisatie alle 

belanghebbenden goed en gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd: inwoners/gebruikers, 

maatschappelijke organisaties, professionals, bestuur. In MSP-termen is dit een sponsorgroep die op 

strategisch niveau keuzes maakt, daarmee de koers van het programma bepaalt en richting geeft aan 

de acties en interventies van de programma-eigenaar en het programma-management. 
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8. Het voorgestelde proces van het duurzame scenario en het daarmee beoogde resultaat 

 

Werken aan het duurzame scenario in het sociaal domein, waar de materie inhoudelijk complex is en 

er een groot aantal spelers verschillende belangen en posities heeft, vraagt veel van de procesregie 

en vraagt daarmee ook rolvastheid van partijen. We zien de invulling van het sociaal domein als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, 

professionals en de gemeente. Daarin heeft de gemeente wel een bijzondere positie: de gemeente 

heeft een aantal wettelijke taken en verantwoordelijkheden en een groot deel van de financiering 

van taken in het sociaal domein loopt via gemeentelijke budgetten. Vanuit die bijzondere positie 

voelen we ons als gemeente verantwoordelijk voor een duurzame transformatie in het sociaal 

domein en daarmee voor een goede uitkomst van het transformatieproces. Daarom geven we zo 

invulling aan de verschillende rollen: 

• De raad kan in de kaderstellende rol vooraf kaders meegeven. De raad kan vervolgens in de 

controlerende rol, achteraf, de realisatie van de gestelde doelen binnen de meegeven kaders 

controleren. Dit betekent dat de raad periodiek, maar wel pas achteraf wordt gevraagd een 

oordeel te geven over de voortgang in de realisatie van de beoogde maatschappelijke en 

financiële effecten. Hierbij faciliteert de raadswerkgroep sociaal domein de raad om deze 

beide rollen zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Daarbij is het vanuit de 

volksvertegenwoordigende rol zeer wenselijk dat de raad zich openstelt voor en verdiept in 

de effecten van het beleid voor de inwoners en de perceptie hiervan in de samenleving. 

• Het college, ondersteund door de ambtelijke organisatie is verantwoordelijk voor de 

procesregie. Het college is proceseigenaar en daarmee verantwoordelijk voor de sturing op 

het proces. 

• De inhoudelijke sturing vindt plaats in een stuurgroep, waarin maatschappelijke organisaties, 

inwoners en gemeente vertegenwoordigd zijn. Inhoudelijke keuzes worden hier voorgelegd, 

inhoudelijke besluiten worden hier genomen, waarbij de leden van de stuurgroep door het 

gremium dat ze vertegenwoordigen zijn gemandateerd. 

 

Wat gaat het ons opleveren? 

We vinden dat de aanpak geslaagd is als: 

1. De inwoners van Midden-Groningen verdienen het dat deze gemeente niet meer in de top-

10 staat van gemeenten in Nederland met de grootste sociaaleconomische problematiek.  

2. Als deze transformatie slaagt, hebben meer mensen hun leven op orde, krijgen kinderen 

thuis en in hun leefomgeving de bagage mee die ze in hun latere leven nodig hebben, blijven 

ouderen langer gezond en actief deelnemen aan de samenleving.  

Hoe meten we dat: Inwoners die hulp of ondersteuning hebben gekregen, vinden dat dit hen 

geholpen heeft om hun leven beter op de rails te krijgen, ze vinden dat het beter met hen 

gaat dan voordat ze deze hulp of ondersteuning kregen.  Ten opzichte van de huidige situatie 

(de nulmeting) moet een groter deel van deze inwoners deze vraag bevestigend kunnen 

beantwoorden. 

3. Financieel effect is dat de gemeente weer uitkomt met de budgetten in het sociaal domein 

en er meer ruimte is om te investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en te werken aan 

een aantrekkelijke gemeente. 
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9. Hoe gaan we monitoren en sturen? 

Om te kunnen sturen moet je eerst monitoren: wat zijn de resultaten ten opzichte van de inzet van 

geld, menskracht en middelen. Een aantal zaken kunnen we nu al meten, een aantal (nog) niet: 

 

• We hebben in beeld wat de beschikbare budgetten zijn in het sociaal domein en waar we het 

geld aan uitgeven.  

• We hebben ook de koppeling tussen indicaties en geleverde zorg in beeld. We weten en 

kunnen verantwoord aan welke inwoner welke zorgaanbieder welke zorg of ondersteuning 

heeft geleverd die we betalen. 

• Uitgaven zijn rechtmatig en we kunnen de uitgaven verantwoorden, zowel voor zorg in 

natura als voor PGB’s. 

 

Waar we nog minder over weten is wat het effect is van geleverde zorg en ondersteuning in de ogen 

van de inwoner die het betreft. Toch is dit de belangrijkste reden om zorg en ondersteuning te 

financieren: de inwoner is er mee geholpen, is meer zelfstandig en voelt zich beter. Voor een deel is 

deze informatie beschikbaar, zoals in de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en het 

klanttevredenheidsonderzoek Werk en Inkomen.  

Het cliëntervaringsonderzoek Wmo is verrijkt door Zorgbelang Groningen te vragen een aantal 

spiegelgesprekken met cliënten te voeren: 

“Het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek (CEO) gaf ons een aardig beeld van hoe we 

het doen als gemeente met de uitvoering van de Wmo. We misten echter het verhaal achter 

de cijfers”. “We hebben veel gehad aan de ervaringen van de deelnemers. De wereld van 

zorg en ondersteuning is best ingewikkeld en mensen proberen vaak eerst zelf oplossingen te 

vinden, daarom hebben ze meestal al een lange weg gehad voordat ze bij het sociaal team 

komen. In veel gevallen was men positief over de medewerkers en het gesprek, maar het 

proces kan best wat sneller. Ook gaven veel deelnemers aan het prettig te vinden als er 

tussentijds contact is: “Gaat alles nog goed? Ben je nog tevreden? Met de concrete 

aandachtspunten die de spiegels hebben opgeleverd, werken we aan de verbetering van 

onze dienstverlening. Ook worden de uitkomsten betrokken in een breder onderzoek naar de 

sociale teams.” 

We zien ook dat zorgaanbieders, waarbij Zorgbelang en ZIENN goed voorbeelden zijn, steeds vaker in 

hun verantwoording (zoals in het publieksjaarverslag) gebruik maken van vertellende vormen: 

cliënten aan het woord laten om zichtbaar te maken wat het effect is van de door hen geboden zorg. 

Op de eerste plaats het effect voor de persoon zelf en vervolgens ook op hun kleinere en grotere 

omgeving. Zo ontstaat ook een beeld van het maatschappelijk effect: wat is het effect van de 

geboden zorg en ondersteuning voor de lokale samenleving. 

 

De komende tijd willen we extra instrumenten inzetten om beter te weten wat het effect is van de 

geleverde zorg en ondersteuning op het welbevinden van een inwoner die die zorg ontvangt. Dat 

geeft veel beter zicht op de kwaliteit die zorgaanbieders leveren en maakt het mogelijk te sturen op 

de inzet van die typen zorg en ondersteuning die het meeste effect hebben (bewezen effectieve 

interventies), ook op de langere termijn. 

Begroting en verantwoording in het sociaal domein vormt net als de andere gemeentelijke 

prestatievelden een onderdeel van de planning en controlcyclus. 

 

  



 16 

Bijlage 1: uitkomst bijeenkomsten voor raad en maatschappelijke organisaties 

 

We hebben drie  verschillende stijlen van voorstellen voor maatregelen onderscheiden. Deze stijlen 

hebben we ‘keurmerken’ genoemd. Elk keurmerk staat voor een verschillend type maatschappelijk 

effect. Door de keurmerken zijn verschillende visies op de gewenste ontwikkeling in het sociaal 

domein zichtbaar gemaakt, die natuurlijk ook iets zeggen over de onderliggende visie op inwoner, 

samenleving en overheid. Omdat de keurmerken door alle taakvelden en scenario’s heenlopen, 

geven we het keurmerk weer door een icoontje achter elk voorstel te plaatsen. Keurmerken sluiten 

elkaar op maatregelniveau niet per definitie uit. Als een voorstel aan meerdere criteria voldoet, kan 

het ook meer dan één keurmerk krijgen. Vanuit de keurmerken wordt het gemakkelijker om te 

kiezen voor een consistent pakket van elkaar versterkende maatregelen. Anders bestaat het risico 

dat wat we met een bepaalde maatregel hopen te bereiken door een andere maatregel weer wordt 

tegengewerkt of zelfs tenietgedaan.  

 

Dit zijn de drie keurmerken: 

 

I. Keurmerk rentmeesterschap 

 

 
Kenmerken 

De uitgaven blijven binnen de financiële kaders. We leggen de rekening niet neer bij de volgende 

generatie. Binnen dat kader zorgen we voor een goede balans tussen uitgaven en 

ondersteuningsvragen. Deze opgave delen we met onze inwoners en maatschappelijke partners.  

 

II. Keurmerk de ingeslagen weg 

 

 
Kenmerken 

Het huidige beleid wordt voortgezet. We stemmen het aanbod af op de bestaande 

ondersteuningsvraag. We werken de bestaande keuzes verder uit en laten voorzieningen tot wasdom 

komen. Daarbinnen sturen we op doelmatigheid en doeltreffendheid.  

 

III. Keurmerk duurzaamheid 

 

 
Kenmerken 

We investeren in duurzame oplossingen. We accepteren daarbij dat gedurende een vastgestelde 

periode de uitgaven daardoor hoger komen te liggen. De investeringen zijn voor de lange termijn 

gericht op het minimaal in balans komen van de uitgaven met de inkomsten. 

 

 

Waar moet volgens u de komende tijd de focus op liggen in het sociaal domein? 

Raadsbijeenkomst Bijeenkomst Maatschappelijke organisaties 

12,50% Gemeente als rentmeester 12,50% Gemeente als rentmeester 

15,63% Gemeente op de ingeslagen weg 9,38% Gemeente op de ingeslagen weg 

71,88% Duurzame gemeente 78,13% Duurzame gemeente 

 

 

 Welke 3 keuzemogelijkheden wilt u verder uitgewerkt zien? 

scenario Raadsbijeenkomst Scenario Bijeenkomst Maatschappelijke 

organisaties 
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 17,20% Preventie in plaats van 

jeugdhulp 
 12,37% Preventie in plaats van 

jeugdhulp 

 10,75% Inzet dorpsondersteuner 
 

 

9,28% Inzet 

ervaringsdeskundigen 

 

9,68% Implementatieplan 

Taskforce jeugd (RIGG) 
 

 

8,25% 1000 dagen aanpak 

 

7,53% Gebruik algemene 

voorzieningen en 

burgerinitiatieven 

 7,22% Algemene voorzieningen 

en burgerinitiatieven 

 7,53% Terugdringen tekort Wsw 
 

 

7,22% Lokale aanpak huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling 

 

6,45% Gezins- en toekomstplan  6,19% Inzet dorpsondersteuner 

 

4,30% Inzet 

ervaringsdeskundigen 
 

 

6,19% Superschool 

 

4,30% Superschool 
 

 

6,19% Versterken van de 

pedagogische omgeving 

 

4,30% 1000 dagen aanpak  4,12% Implementatieplan 

Taskforce jeugd (RIGG) 

 

4,30% Subsidies sociaal domein  4,12% Vangnet multiproblem 

gezinnen 

 
4,30% Re-integratiebudget 

jongeren 
 

 

3,09% Subsidies sociaal domein 

 
3,23% Pedagogisch contract  3,09% Terugdringen tekort Wsw 

 
3,23% De gemengde wijk  

 

3,09% Dagbesteding als 

algemene voorziening 

 

2,15% Dagbesteding als 

algemene voorziening 
 3,09% Huishoudelijke hulp (HH) 1 

als algemene voorziening 

 2,15% Targets opleggen re-

integratiebudget 
 3,09% (Opnieuw) vormgeven 

Toegang 

 2,15% Vangnet multiproblem 

gezinnen 
 3,09% Targets opleggen re-

integratiebudget 

 1,08% Aantal trajecten omlaag  2,06% Aantal trajecten omlaag 

 1,08% Inzet re-integratiebudget 
 

 

2,06% Practice what you preach 

 1,08% Wmo-vervoer 
 

2,06% Re-integratiebudget 

jongeren 

 1,08% (Opnieuw) vormgeven 

Toegang 
 

 

1,03% Verminderen subsidies 

welzijnswerk 

 

 

1,08% Lokale aanpak huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling 

 

 

1,03% Paradijsvogels 

 

 

1,08% Versterken van de 

pedagogische 

opvoedomgeving 

 
1,03% Pedagogisch contract 

 0,00% Verminderen subsidies 
 

1,03% Transformatie Universiteit 
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welzijnswerk  

 0,00% Huishoudelijke hulp (HH) 1 

als algemene voorziening 
 0,00% Inzet re-integratiebudget 

 

0,00% Paradijsvogels  0,00% Wmo-vervoer 

 0,00% Versnellingskamer 
 

 

0,00% Gezins- en toekomstplan 

 

0,00% Practice what you preach 
 

 

0,00% Versnellingskamer 

 0,00% Transformatie Universiteit 
 

0,00% De gemengde wijk 

 

Vervolgens is aan de aanwezigen ook gevraagd welke keuzemogelijkheden men niet uitgewerkt wil 

zien. Dat leidde tot de volgende uitkomsten: 

 

Welke 3 keuzemogelijkheden wilt u niet uitgewerkt zien? 

Raadsbijeenkomst Bijeenkomst Maatschappelijke organisaties 

9,78% Verminderen subsidies welzijnswerk 10,53% Transformatie Universiteit 

8,70% Paradijsvogels 10,53% De gemengde wijk 

7,61% Aantal trajecten omlaag 9,47% Inzet dorpsondersteuner 

7,61% Huishoudelijke hulp (HH) 1 als 

algemene voorziening 

7,37% Paradijsvogels 

7,61% Wmo-vervoer 6,32% Huishoudelijke hulp (HH) 1 als 

algemene voorziening 

7,61% De gemengde wijk 5,26% Inzet ervaringsdeskundigen 

6,52% Transformatie Universiteit 5,26% Superschool 

5,43% Superschool 4,21% Aantal trajecten omlaag 

5,43% Subsidies sociaal domein 4,21% (Opnieuw) vormgeven Toegang 

4,35% 1000 dagen aanpak 4,21% Versnellingskamer 

3,26% Terugdringen tekort Wsw 3,16% Preventie in plaats van jeugdhulp 

3,26% Toekomstplan 3,16% Verminderen subsidies welzijnswerk 

3,26% (Opnieuw) vormgeven Toegang 3,16% Terugdringen tekort Wsw 

3,26% Versnellingskamer 2,11% 1000 dagen aanpak 

3,26% Pedagogisch contract 2,11% Inzet re-integratiebudget 

2,17% Inzet ervaringsdeskundigen 2,11% Dagbesteding als algemene 

voorziening 

2,17% Inzet re-integratiebudget 2,11% Plan Taskforce jeugd 

1,09% Algemene voorzieningen en 

burgerinitiatieven 

2,11% Wmo-vervoer 

1,09% Inzet dorpsondersteuner 2,11% Toekomstplan 

1,09% Dagbesteding als algemene 

voorziening 

2,11% Targets opleggen re-integratiebudget 

1,09% Vangnet 2,11% Pedagogisch contract 

1,09% Practice what you preach 1,05% Algemene voorzieningen en 

burgerinitiatieven 

1,09% Lokale aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

1,05% Subsidies sociaal domein 

1,09% Re-integratiebudget jongeren 1,05% Vangnet 

1,09% Versterken van de pedagogische 

omgeving 

1,05% Practice what you preach 
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0,00% Preventie in plaats van jeugdhulp 1,05% Re-integratiebudget jongeren 

0,00% Plan Taskforce jeugd 1,05% Versterken van de pedagogische 

omgeving 

0,00% Targets opleggen re-integratiebudget 0,00% Lokale aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

 

Toelichting bij de resultaten: 

 

De gemaakte keuzes: welke voorstellen gaan we met stip verder uitwerken en welke voorstellen 

hoeven juist niet verder te worden uitgewerkt, sluiten overwegend aan bij de voorkeur tijdens beide 

bijeenkomsten voor het duurzame scenario. 

Ook keuzemogelijkheden die niet uitdrukkelijk gelabeld zijn als duurzaam scenario kunnen wel 

degelijk passen binnen dat scenario. Het gaat er om dat we zowel bij de quick wins als in de 

keuzemogelijkheden geen voorstellen uitwerken en invoeren die een tegengesteld effect oproepen 

dan wat we met het duurzame scenario beogen. Voor de transparantie laten we als bijlage van dit 

document de uitkomsten van beide bijeenkomsten zien in bijlage 1. 

 

Rekening houdend met de uitkomsten van de bijeenkomsten is er voldoende draagvlak voor het 

uitwerken van de voorstellen die passen in het duurzame scenario. Op basis van de antwoorden op de 

vraag welk voorstel niet verder uitgewerkt zou moeten worden is er niet direct reden om nu al te 

besluiten een of meer van deze voorstellen niet verder uit te werken, omdat het aantal ‘bezwaren’ 

tegen een voorstel nooit hoger is dan 10 %. Dit geeft aanleiding om te concluderen dat er op 

voorhand geen no go’s  zijn.  
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Bijlage 2: eerste inventarisatie van voorstellen in de drie verschillende scenario’s  

 

Onderwerp Korte beschrijving Positieve effecten Mogelijke negatieve effecten 

Inzet 

ervaringsdeskundigen 
We werven actief ervaringsdeskundigen (en leiden die zo nodig 

op) om die op professionele wijze in te zetten in de sociale 

teams en opvoedomgeving.  

Keurmerk:  en  

We zetten deskundige burgers in die een directere en 

vertrouwdere relaties hebben met inwoners hun problemen 

en werkbare oplossingen. Hierdoor ontstaat er bij de inwoners 

een betere motivatie voor de noodzakelijke hulp en 

ondersteuning. 

 

1000 dagen aanpak De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een 

goede ontwikkeling, bepalend voor de kansen in het latere 

leven. De kans op een goede start krijg je maar een keer. 

Samen met sociale teams, kraamzorg, de verloskundige zorg en 

de jeugdgezondheidszorg zetten we intensief in om de risico’s 

voor kind en gezin te minimaliseren waardoor het kind een 

gezonde basis krijgt. Het verbeteren van de voorlichting over 

anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) 

ouders vormt een belangrijk aandachtspunt. 

Keurmerk:  en  

Kinderen ontwikkelen al tijdens de zwangerschap een zowel 

fysieke als psychische gezonde basis. Deze basis komt bij het 

jonge kunt verder tot ontwikkeling o.a. door een gezonde 

levensstijl van de ouders en het tijdig oppakken van 

opgroeivraagstukken.   

 

Lokale aanpak huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling 

In het kader van het project “Lokale aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling in Midden-Groningen 2017-2018” is voor 

de pijler preventie het traject Meer kinderen meer veilig in 

Midden-Groningen gestart. De insteek is om samen met 

maatschappelijke partners en ervaringsdeskundigen tot meer 

samenwerking te komen om zo beter te signaleren, melden en 

handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Niet om een nieuw instrument uit te 

vinden, maar om beter gebruik te maken van het bestaande 

instrumentarium (meldcode, 5-stappenplan). En bovenal: om 

met elkaar wijzer te worden in ons handelen bij onveilige 

thuissituaties voor kinderen. Het goede doen en dit ook goed 

doen. Op basis van 3 sessies met 2 kringen van professionals 

wordt samen een Handelingswijzer gemaakt. 

Dit is een eerste, belangrijke stap. Om met elkaar op duurzame 

wijze de veiligheid thuis voor kinderen en volwassenen te 

herstellen, is blijvende aandacht, samenwerking en focus nodig. 

Onbekend. De negatieve gevolgen en daarmee de individuele 

en maatschappelijke kosten van huiselijk geweld en 

kindermishandeling zijn zeer groot. Het kan leiden tot 

psychische schade, stagnatie in de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen en tot generatieoverdracht van 

geweld in de thuissituatie. Niets doen is geen optie. 

Dit is een gezamenlijke, breed gedragen aanpak van huiselijk 

geweld en kindermishandeling die tot duurzame positieve 

verandering kan leiden. 
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Dit vraagt om investering in de vervolgstappen. 

Dit onderwerp hangt samen met het onderwerp ‘Inzet 

ervaringsdeskundigen in veld 1A 

Keurmerk:  en   

Gezins- en toekomstplan We ontwikkelen een instrument voor ouders om zelf planmatig 

vorm en inhoud te geven aan de toekomst van hun (kwetsbare) 

kind. Het plan is een flexibel instrument om regie te voeren en 

op en af te schalen naar behoefte. Het wordt zo vroeg 

mogelijke ontwikkelt zo mogelijk al voor of direct na de 

geboorte van het kind. Het toekomstplan wordt ondersteunt 

door het gezinsplan en de plannen voor de volwassenen 

(gericht op het generationele overdracht en een gezonde 

toekomst) 

Keurmerk:  en  

Ouder worden zich beter bewust wat het kind nodig heeft en 

zijn beter in staat regie te voeren op de noodzakelijke 

ondersteuning. Dat voorkomt ook dat er in een periodes van 

overdracht de continuïteit van interventies, doelen en 

resultaten verzekerd is. De gewenste resultaten voor het kind 

en gezin worden maatstaf voor de inzet van de interventies. 

Dit verhoogt de kwaliteit, de effectiviteit en efficiency van de 

ondersteuning. 

 

Superschool Afgestemd op de vraagstukken in de wijk of het dorp richten we 

superscholen in die als een IKC + kinderen van ochtend tot 

avond een programma bieden op het gebied van onderwijs, 

sport cultuur en gezonde leefstijl,  samen met ouders en de 

buurt. 

Keurmerk:  en  

Er is een duidelijke en natuurlijke plek voor kinderen en ouders 

en professionals waar opvoed- en opgroeivraagstukken 

centraal staan. Kinderen en ouders worden gedurende de dag 

uitgedaagd en gestimuleerd om aan de eigen ontwikkeling te 

werken. Het biedt de mogelijkheid om de vicieuze cirkel van 

armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Opgroei en 

opvoedvraagstukken kunnen samen met de ouders en 

professionals binnen de veiligheid van de school en gezin 

worden opgepakt. Opvoed en opgroeivraagstukken worden 

eerder en sneller gesignaleerd. Kleine problemen blijven klein. 

Grote vraagstukken worden beheersbaar en positiever 

vertaald. 

Vergt een aanzienlijke 

investering in programma 

aanpak en facilitering van de 

uitvoering. 

Versterken van de 

pedagogische omgeving 
Het versterken van de pedagogische omgeving door het in gang 

zetten van een brede maatschappelijke discussie en 

bewustwording over burgerschap en samenleving. De 

resultaten vertalen in concrete algemene voorzieningen samen 

met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. 

Keurmerk:   en  

De samenleving wordt weer bewust van de rol als mede 

opvoeder. Gezinnen staan er niet meer alleen voor en kunnen 

hulp en ondersteuning krijgen vanuit de eigen omgeving. Er 

ontwikkelt zich een nieuw normen en waardenkader.    

 

Re-integratiebudget voor 

jongeren 
Inzet re-integratiebudget voor jongeren  

 

Het re-integratie budget wordt gebruikt om kwetsbare 

jongeren vanaf de middelbare school te begeleiden tot een 

Maatschappelijke participatie 

Doorbreken generationele armoede  

Economische onafhankelijkheid  

Onderdeel van 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur 

Budget is beperkt; acceptatie 

dat we inzetten op een 

specifieke  

doelgroep (granieten bestand 
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succesvolle afronding van de middelbare school e/o plaatsing 

bij een werkgever. Alle jongeren zijn in beeld. Toeleiding ook 

via ST. 

Keurmerk:  

Het moet leiden tot verminderde instroom in de bijstand afbouw op grond van leeftijd en  

andere factoren) 

Pedagogisch contract Gemeente sluit met inwoners, maatschappelijke organisaties 

en professionals een langdurig contract waarin lokaal wordt 

vastgesteld welke maatschappelijke opvoed- en 

opgroeivraagstukken er zijn en welke inspanningen partijen 

zullen gaan doen om deze vraagstukken aan te pakken. Alleen 

door dat langdurig te doen bereiken we een duurzame 

verandering. Dat begint bij de conceptie en eindigt wanneer het 

kind volwassen wordt op 18-jarige leeftijd.  Alleen over zo’n 

periode kunnen we werkelijk meten of we het maatschappelijk 

effect hebben bereikt.  Daarvoor is het nuttig en nodig om 

beschikbare data te bundelen, de positieve en negatieve 

factoren in wijk of dorp te kennen om daarmee vroegtijdig de 

juiste interventies te kunnen plegen. 

Keurmerk:  

Het effect van onze inspanningen moet zijn dat we een 

generatie kinderen de kans bieden om de vicieuze cirkel van 

armoede en uitsluiting te doorbreken. Het aantal kinderen dat 

jeugdhulp nodig heeft laat zien of onze inspanningen succes 

hebben. We verbinden ons daarom aan een daling van het 

aantal kinderen in de jeugdhulp in 18 jaar van de huidige 15% 

naar 5 %. In die periode spannen we ons in om de positieve 

opvoedomgeving te ontwikkelen. Alleen door dat langdurig te 

doen bereiken we een duurzame verandering. Dat begint bij de 

conceptie en eindigt wanneer het kind volwassen wordt op 18-

jarige leeftijd.  Alleen over zo’n periode kunnen we werkelijk 

meten of we het maatschappelijk effect hebben bereikt.   

 

De gemengde wijk 

(Healthy Aging aanpak) 

 

Wijken en buurten zo inrichten dat ouderen er langer 

zelfstandig blijven wonen, makkelijker buiten komen, blijven 

bewegen, voorzieningen bereikbaar blijven. Bijvoorbeeld elke 

400 meter een openbare toiletvoorziening en een zit- en 

koffiepunt, openlucht fitness, rollatorroutes 

Keurmerk:  

Opbrengst komt ook tot uitdrukking in lagere uitgaven voor 

WLZ en ZVW. Dan is het redelijk dat zorgverzekeraars ook 

bijdragen in de investering 

Meer maatschappelijk zinvolle functies in het kader van 

participatie. 

Inhoudelijk geen. 

Financieel: Investering voor 

gemeenten en corporaties 

 

Practise what you preach Getransformeerde werkwijzen zoals eigen kracht/herstelgericht 

werken worden ingevoerd als leidend principe voor het eigen 

handelen op alle niveaus, zowel intern gemeentelijk als in de 

uitvoering binnen sociale teams en maatschappelijke 

organisaties. We onderzoeken wat eigen kracht en zelfregie 

betekent voor onze eigen organisatie en de samenwerking met 

sociale teams en zorgaanbieders.  Dat gebruiken we vervolgens 

voor het maken van het beleid en de uitvoering 

Keurmerk:  en  

Er ontstaat meer duidelijkheid en begrip bij de beslissers over 

wat er van inwoners wordt gevraagd. De mogelijk en 

onmogelijkheden en de kracht van de getransformeerde 

werkwijzen worden zelf ervaren en kunnen beter worden 

uitgedragen. Er komt een versnelling in de ontwikkeling van 

een getransformeerde werkwijze.  

Dat beidt een basis voor een goede samenwerking tussen 

beleid, uitvoering en leefwereld en is een voorwaarde voor het 

van buiten naar binnen werken. 

Noodzakelijke interventies zoals 

rond veiligheidsvraagstukken 

kunnen te lang buiten beeld 

blijven.  

Paradijsvogels Voor de meest kwetsbare inwoners gaan we in gesprek om een We krijgen een beeld van de gewenste vormen van beschermd Het kan de sociale druk in de 
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beeld te krijgen hoe zij denken dat hun leven en wereld er uit 

zou moeten zien. Op basis daarvan onderzoeken we welke 

voorzieningen we daarvoor kunnen realiseren met als doel hen 

een volwaardige en menselijke plaats in de samenleving te 

gunnen. 

Keurmerk:  en  

en aangepast wonen en ondersteuning voor mensen die niet in 

een gewoon kader kunnen of willen worden geplaatst. 

Hierdoor zijn we in staat hen volwaardig te laten participeren. 

woonomgeving verhogen 

Transformatie 

universiteit 
Het op regelmatige basis organiseren van leerkringen, 

workshops, kennisateliers, colleges en onderzoek voor 

professionals, vrijwilligers, ambtenaren en politici over 

vernieuwing en transformatie binnen het sociale domein 

Keurmerk:  en  

De beweging van de transformatie blijft in gang en wordt 

gevoed met nieuwe kennis en inzichten of kritische spiegels. Er 

ontstaat inspiratie en energie of een nieuw denkkader om 

vraagstukken anders aan te pakken. 

 

Versnellingskamer Methodiek versnellingskamer c4youth inzetten voor jeugd 

Midden-Groningen. Daarbij gebruik maken van contacten en 

deskundigheid jongerenwerk in M-G 

Keurmerk:  

Opbrengst door minder gebruik dure/zware vormen van 

jeugdhulp door jeugd in M-G 

Voorinvestering in opzet, 

deskundigheid, menskracht, 

faciliteiten. 

    

 


