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Inleiding 
 

 

In het Koersdocument Hervorming Sociaal Domein
1
 (hierna Koersdocument) uit 2014 is als uitgangspunt 

gehanteerd dat de decentralisaties uitgevoerd moeten worden binnen de financiële kaders van het Sociaal 
domein. Nu, vier jaar later, nu wij van transitie naar transformatie bewegen, blijkt dat een zeer lastige opgave. 
Er is sprake van een meerjarig tekort en zonder ingrijpen komen we in 2021 niet binnen de budgettaire kaders 
uit. Dit ondanks de benodigde maatregelen van € 30 mln. die de afgelopen twee tot drie jaar zijn vastgesteld, 
waarvan inmiddels € 20 mln. is gerealiseerd.  

Leeuwarden is niet de enige gemeente die grote tekorten ondervindt in het Sociaal Domein. Uit een recent 
onderzoek van AEF blijkt dat een groot aantal gemeenten significante meerjarige financiële tekorten heeft in 
het Sociaal Domein ('3D-breed').  25% van de gemeenten heeft te maken met tekorten tot 10% en sommige 
meer dan 20% ten opzichte van het Rijksbudget. De eerste schatting is dat er circa € 300 mln. jaarlijks tekort is 
bij ongeveer 100 gemeenten. Het gaat vaak -net als Leeuwarden - om centrumgemeenten, grotere (G32) 
gemeenten als Maastricht, Groningen, Eindhoven, Almere, Nijmegen, maar ook Enschede en Zoetermeer zijn 
voorbeelden hiervan. De inzet op preventie en de omvang van de problematiek in deze steden zijn onderling 
goed vergelijkbaar

2
.  

De afgelopen jaren is in Leeuwarden volgens de zes leidende principes uit het Koersdocument gewerkt die de 
leidraad zijn om de beoogde vernieuwing in het sociaal domein in gang te zetten: 

 iedereen doet mee; 

 dienstverlening dichtbij; 

 één gezin, één plan, één sociaal werker; 

 als het nodig is, gaan we er-op-af; 

 budget per wijkgebied en zorgtraject; 

 stedelijke toegang. 
Aanname is dat met deze principes het mogelijk is dat, doordat er meer gebruik wordt gemaakt van eigen 
kracht en netwerk, door het investeren aan de ‘voorkant’ en door aangescherpte toegangscriteria en de 
sterkere rol van burgerkracht en basisondersteuning, de vraag naar gespecialiseerde hulp afneemt, er minder 
kosten worden gemaakt en de uitvoering binnen de financiële kaders plaatsvindt. 

De afschaling van gespecialiseerde hulp en de activering van de eigen kracht blijven echter achter bij onze 
verwachtingen. Daardoor ontstaan langdurige tekorten. Deze financiële tekorten dwingen tot reflectie en 
analyse  hoe het inhoudelijk anders kan en moet. Dit vereist ook het herijken van het bestaande 
Koersdocument.  

Deze herijking is noodzakelijk om de volgende redenen: verdere afschaling van zorg, het versnellen van de 
transformatie en het toetsen van de leidende principes. We geven in de volgende hoofdstukken aan hoe we 
zowel met een andere inhoudelijke aanpak als een aanscherping van de sturing in de uitvoering de leidende 
principes overeind houden en de vernieuwing in het sociaal domein een impuls geven en de tekorten 
aanpakken. 

In hoofdstuk 1 wordt de afgelopen vier jaar na de vaststelling van het Koersdocument geanalyseerd. In 
hoofdstuk 2 wordt de sociale basis uitgelegd en de samenhang tussen de drie aandachtsgebieden beschreven. 
In hoofdstuk 3 komt de aangescherpte aanpak op jeugdzorg aan de orde, in hoofdstuk 4 de vernieuwing op de 
Wmo en in hoofdstuk 5 de aanpak Werk en Participatie.  
Tot slot worden in hoofdstuk 6 de financiën en de risico’s beschreven. 
  

                                                                 
1
 Koersdocument Hervorming Sociaal Domein. Transformaties rond jeugd, zorg en participatie. Gemeente 

Leeuwarden, november 2014. 
2
 Het rijk erkent inmiddels dat er gemeenten zijn met tekorten en heeft hiervoor een incidentele stroppenpot 

van € 200 mln. (waarvan € 100 mln. vanuit het gemeentefonds) ingesteld waarop een beroep voor 
compensatie kan worden gedaan. Pas bij de decembercirculaire zal bekend zijn hoeveel hier in Leeuwarden 
incidenteel beschikbaar van zal zijn. 
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1. Analyse huidige aanpak 
 

 

1.1    Inleiding 
Uitgangspunt van het sociaal domein in Leeuwarden is dat mensen naar vermogen zelf verantwoordelijk zijn 
voor de inrichting van hun leven. De naasten (familie en wijkbewoners) en maatschappelijke initiatieven zijn 
hierin het primaire vangnet, voordat er een beroep op de overheid wordt gedaan. Doel is nog altijd om 
aanvullende ondersteuning voor naasten en maatschappelijke initiatieven dichtbij de bewoner te organiseren, 
het liefste in de wijk en het dorp. Met oog voor het bevorderen van eigen kracht en zoveel als mogelijk 
collectieve arrangementen. Hiervoor zal een stevige basis moeten zijn.   
De basis voor deze ondersteuning is voor een groot deel operationeel en is goed geworteld in de Leeuwarder 
samenleving. Dat zijn door de gemeente gesubsidieerde partijen, zoals Amaryllis met de wijkteams als ook de 
grotere vrijwilligersorganisaties. Ook niet door de gemeente gesubsidieerde partijen spelen hierin een 
belangrijke rol. Denk hierbij aan scholen (van basis- tot voortgezet onderwijs) en kerken, en 
vrijwilligersorganisaties maar ook huisartsen en wijkverpleging en ook andere partijen die geen ondersteuning 
van de gemeente willen ontvangen. Ook deze partijen zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner.  
We hebben in Leeuwarden een aantal mogelijkheden opgezet waarmee partijen in de samenleving zich kunnen 
versterken, denk aan het Mienskipsfonds, het wijken- en buurten beleid en allerlei subsidieregelingen. De 
ervaringen van de afgelopen jaren leren echter ook dat de bereikbaarheid van de gemeente voor initiatieven 
beter en eenduidiger kan. Ook kan de gemeente zich meer manifesteren als verbinder en ondersteuner tussen 
initiatieven en aanvullende ondersteuning.  

1.2    Sturing vanuit het Koersdocument 
 

Wmo 
De huidige sturingsfilosofie in Leeuwarden is geheel toegerust op de toegang tot zorg en ondersteuning. Een 
goede sturing op toegang moet kosten beperkend werken en stimuleren tot afschaling. In de praktijk kunnen 
we in de Wmo sturen op de zorgconsumptie, waarvan de toegang via de wijkteams en Publieke Dienstverlening 
loopt. Zo hebben de wijkteams bijvoorbeeld in 2017 via hun inzet een besparing van € 1,2 mln. op de 
maatwerkvoorzieningen Wmo gerealiseerd.  De sturing op de lokale zorgconsumptie kent echter beperkingen 
omdat in de 2

e
 lijn geen prikkels zijn bij de aanbieders om af te schalen naar lichtere en andere vormen van 

ondersteuning. Bovendien is de markt aanbodgestuurd in plaats van gericht op maatwerk. Het indicatieproces 
vraagt daarnaast veel tijd en administratie. Plm. 20% van de inzet van Amaryllis wordt hieraan gespendeerd.   

Jeugd 
Bij Jeugd scoort de populatie Leeuwarden bovengemiddeld op een aantal indicatoren voor jeugdhulp zoals 
armoede en kindermishandeling (zie rapport Kinderen in Tel

3
) waardoor Leeuwarden bovengemiddeld scoort 

op het gebruik van jeugdhulp. Bij Jeugd kan de gemeente slechts op 26% van de zorgconsumptie direct sturen 
via Amaryllis. 54% van de jeugdzorg loopt via de route van de huisarts en de overige 20% via de Gecertificeerde 
Instellingen en de rechtbank. Voor Jeugd hebben we als gemeente dus nog relatief weinig greep op de 
doorverwijzing van zorg. De medewerkers van de wijkteams zijn daarnaast in 2015 begonnen als generalisten 
zonder specialisme jeugd waardoor jeugdzaken eerder doorverwezen werden of casussen juist te lang werden 
vastgehouden. Inmiddels is de deskundigheid op orde. Scholenteams voor VO en MBO wijzen uit dat de aanpak 
rondom school succesvol kan zijn. Voor de kinderen van 0-12 jaar zijn in Leeuwarden echter nog geen 
scholenteams, terwijl uit de CBS cijfers blijkt dat de kinderen tussen 4  en 11 jaar het meest gebruik maken van 
jeugdzorg. De inzet van scholenteams kan daarom verder worden uitgebreid.  

Regionaal wordt gezamenlijk met alle Friese gemeenten de 2
e
 lijns jeugdzorg ingekocht. Na de eerste twee jaar 

met een regionaal transitiearrangement hebben de Friese gemeenten voor 2018 en verder gekozen voor een 
sturing op resultaat per casus voor de regionale inkoop Jeugd. Het is nog onduidelijk welke resultaten deze 
bekostiging op langere termijn gaat opleveren qua transformatie en financiën. Bij de sturing op de aanbieders 
Jeugd (maar ook Beschermd wonen) zijn we als Leeuwarden in grote mate gebonden aan de gemaakte 

                                                                 
3
 Kinderen in Tel 2016. Verwey Jonker Instituut, februari 2017 
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afspraken qua sturing binnen de centrumregeling tussen de 20 Friese gemeenten. Duidelijk uit andere regio’s in 
het land is dat het nieuwe regionale model van inkoop met resultaatsturing pas kan renderen als er lokaal extra 
sturing komt. 

Participatie 
De sturing op het aantal bijstandsgerechtigden wordt in grote mate bepaald door het economisch klimaat, 
landelijke ontwikkelingen, wettelijke kaders en lokale omstandigheden. De landelijke trend is dat ondanks de 
groeiende arbeidsmarkt het aantal mensen dat beroep doet op een bijstandsuitkering niet evenredig afneemt; 
zo ook in Leeuwarden. Ondanks dat het in 2017 gelukt is om meer mensen uit de bijstand te laten uitstromen, 
neemt het totale volume nog niet af. De huidige arbeidsmarkt, alhoewel in Leeuwarden en Friesland nog 
minder krap dan landelijk, biedt kansen. Dit vraagt om gerichte interventies qua het voorkomen van instroom, 
het verhogen van uitstroom en het realiseren van banen. Vraag en aanbod vallen niet automatisch samen. 
Door werkgevers aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen we op basis van 
intensief partnerschap deze mismatch overbruggen. Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt zien we ook 
mogelijkheden én noodzaak om participatie en het toeleiden naar werk in te zetten voor het verlagen van de 
zorgkosten. Dit vanuit de overtuiging dat werk, in welke vorm dan ook, bijdraagt aan het minimaliseren van 
eenzaamheid, het opdoen van dagritme, het bieden van perspectief en het daarmee terugdringen van het 
zorggebruik. 

1.3    De aanpak 
De gemeentelijke reactie op de financiële ontwikkelingen was tot nu toe om algeheel de toegang tot zorg 
strakker in te richten om daarmee de indicaties tot tweedelijns specialistische zorg af te remmen. Strakkere 
regels, meer sturing op indicaties. Overigens heeft recent onderzoek van AEF

4
 aangetoond dat Leeuwarden 

reeds een strakke regelgeving met zijn verordeningen heeft, vergeleken met Arnhem, Enschede, Groningen en 
Maastricht. 

De huidige wijze van bekostiging en de (vanwege het uitgangspunt van keuzevrijheid) honderden 
gecontracteerde partijen maken het sturen op afschaling maar ook het goed kunnen sturen op kwaliteit tot een 
uitdaging. Het is opmerkelijk dat parallel aan de investeringen in de 1

e
 lijn het aantal aanbieders in de 2

e
 lijn 

flink is gegroeid. Dat geldt zowel voor Jeugd als voor Wmo. Die groei betekent dat sturen op afschaling van zorg 
en op kwaliteit van geleverde zorg onder druk staat. Aan de kant van Amaryllis, gemeente en aanbieders is een 
omvangrijk apparaat ingericht om gesprekken, plannen, indicaties, toewijzingen, facturen en betalingen te 
kunnen afhandelen.  
 
We kunnen de 1

e
 lijn beter faciliteren zodat de afschaling in de 2

e
 lijn meer kans krijgt. De P*Q-systematiek (die 

nu binnen de Wmo nog geldt, bij Jeugd is sprake van resultaatsturing) beperkt het innovatieve vermogen van 
de organisaties en leidt helaas niet tot meer maatwerk

5
. Prikkels om het aanbod voorop te zetten spelen 

onverminderd een grote rol. Doordat de aanbieders sturen op continuïteit van zorgverlening is de prikkel niet 
gericht op afschalen en normaliseren maar op het accentueren van kwetsbaarheid en hogere in plaats van lage 
indicaties. Bovendien is er in het huidige systeem geen prikkel om samen te werken met partijen als 
vrijwilligers, kerken, scholen, etc.  
 
Het netwerk aan initiatieven van bewoners, vrijwilligers en hun organisaties moet beter kunnen bloeien en de 
ondersteuningsbasis vormen voor jeugdigen, licht verstandelijk beperkte personen en ouderen die het niet 
langer zelf redden en hun naasten. Om deze zgn. ‘sociale basis’ sterk te maken  moet geïnvesteerd worden in 
het samenspel tussen de vele spelers bij maatschappelijke initiatieven en professionals en de toeleiding van en 
verbinding tussen bewoners in de sociale basis en om meer aan te sluiten bij initiatiefnemers in de wijken die 
een positieve inbreng brengen aan deze sociale basis. Denk hierbij aan kerken, vrijwilligers, buurtinitiatieven, 
etc. Initiatieven die elkaar in de weg zitten, moeten beter op elkaar worden afgestemd en gestroomlijnd.  De 
gemeente moet meer actief inzetten op de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid van werkgevers, 
instellingen en semioverheden.  

                                                                 
4
 Andersson Elffers Felix: Formele kaders jeugdhulp en Wmo - Vergelijking van de verordeningen en nadere 

regels die gemeenten hanteren in het sociaal domein. December 2017. 
5
 NDSD, KPMG Plexus en bureau HHM: De rol van populatiebekostiging in het sociaal domein – verder komen 

met ‘de bedoeling centraal’. Juli 2016 
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1.4    Conclusies   
De afgelopen vier jaren zijn er veel goede initiatieven geweest en zijn besparingen tot € 20 mln. gerealiseerd. 
Maar dit was helaas nog niet afdoende. Er ligt nog een opgave van miljoenen om binnen het budgettair kader 
uit te komen.  
Inhoudelijk is er nog veel te verbeteren in de samenwerking tussen alle actoren die zijn verbonden aan het 
zorglandschap. Een krachtige infrastructuur van burgers en organisaties in de sociale basis is nodig om die 
verbeteringen mogelijk te maken. De verbinding tussen deze sociale basis, de aanbieders van aanvullende 
ondersteuning en de faciliterende gemeente heeft een impuls nodig om intensief met elkaar op te trekken en 
samen te werken. De vele ideeën uit het veld verdienen een kans. Deze kunnen alleen slagen als alle partijen 
samenwerken. Daarnaast moet er strakker gestuurd worden waar de situatie dat van ons vraagt, zoals nu bij de 
nieuwe regionale systematiek bij Jeugdzorg. Uiteindelijk moet dit leiden tot een betere kwaliteit van zorg die 
binnen budgettaire kaders wordt uitgevoerd.  

1.5    Het vervolg 

Het collegeprogramma: de kracht van samen 
Het collegeprogramma ‘De Kracht van samen’ gaat, om de stijging van de zorgkosten te beheersen, uit van een 
vernieuwde werkwijze met steunstructuren in wijk en dorp en in en om school en een aangepaste toegang tot 
zorg en ondersteuning. De gemeente moet daarbij meer sturing nemen waar dit noodzakelijk is.  
 
De versterking van de steunstructuur in en om school en de sturing op de toegang zijn bij Jeugd kernbegrippen 
om de kosten te verminderen. We willen in de praktijk bijvoorbeeld extra sturen met een scheidsrechtersrol 
van een expertteam aan de voorkant.  
 
De uitwerking in het vervolg van deze herijking gaat uit van een andere aanpak op de lokale Wmo dan in het 
verleden. Het veld (aanbieders, instellingen, vrijwilligersorganisaties) wordt daarbij maximaal ingeschakeld. In 
plaats van directe sturing op de toegang stelt de gemeente vooraf strakke financiële kaders. Vertrouwen en het 
komen tot maatwerk voor vraag van de bewoner zijn hierbij sleutelbegrippen. Ook wordt de eigen kracht van 
bewoners maximaal benut. De gemeente stuurt daarbij strak, maar anders. Dit doet zij op kwaliteit van de zorg 
en op maatschappelijke effecten die de partijen in het veld moeten realiseren. En via een bekostiging met  
vooraf bepaalde financiële kaders.   
 
De werkwijze van Inclusieve Stad en LAB Noord verdient navolging en wordt waar mogelijk opgepakt bij zowel 
Wmo als Jeugd. 
 
Met het programma ‘Vizier op werk’ worden meer mensen aan een baan geholpen en dus uit de bijstand. Zo 
kan het aantal bijstandsgerechtigden flink worden verlaagd. Hiertoe gaan we duurzame partnerships aan met 
werkgevers in de kanssectoren (horeca, bouw, zorg, zakelijke dienstverlening en circulaire economie).  Via 
acquisitiebeleid en relatiebeheer stimuleren we bedrijven om zoveel mogelijk vacatures open te stellen. We 
anticiperen op de vacatures van morgen; er komen namelijk meer gekwalificeerde mensen beschikbaar voor 
banen in de kanssectoren. Zo verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven, met opnieuw banengroei als 
resultaat.  
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2. Sociale basis en samenhang 
 
 
 
De ontwikkeling van het sociaal domein gaat uit van “de kracht van samen”. De sociale basis (het enorme scala 
aan vrijwilligersorganisaties en -netwerken en bewonersinitiatieven) is daarbij de drager van het sociaal 
domein: aanpak vanuit de sociale basis gaat altijd vóór aanvullende ondersteuning bij problemen van 
bewoners. De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan hoe professionals de sociale basis kunnen 
versterken zonder ‘over te nemen’. En het besef is doorgedrongen dat het loont om te investeren in de sociale 
basis om structurele ondersteuning van kwetsbare groepen in het alledaagse beter te verankeren en preventief 
werken mogelijk te maken.  
Maar welke vorm van aanpak dan ook: om optimaal resultaat te halen is samenhang  (integraliteit) en gedegen 
afstemming noodzakelijk om echt maatwerk te kunnen leveren. 
 
Zoals gezegd: dit is geen nieuwe richting: we hebben in Leeuwarden al veel ervaring met de inzet van 
vrijwilligersorganisaties en met het uitvoeren van een integrale ondersteuning door de wijkteams van 
Amaryllis. Op de werkvloer slagen professionals en vrijwilligers er steeds beter in schotten door regels en 
financiering te slechten door pragmatisch oplossingen op maat te vinden. Experimenten en pilots als LAB 
Noord en Inclusieve Stad hebben daarbij geholpen om inzicht te krijgen hoe we op de werkvloer het integrale 
werken verder door kunnen ontwikkelen.   
Al deze verworven ervaring en kennis van de afgelopen jaren zijn de basis om de komende jaren door te 
bouwen aan integraal werken (‘echt maatwerk, doen wat gedaan moet worden’).  
We gaan in dit hoofdstuk verder in op enkele specifieke onderwerpen. 

2.1    De sociale basis 
Op korte termijn zullen we in dialoog gaan met organisaties uit de sociale basis om gezamenlijk te komen tot 
verdere versterking er van, opdat eigen kracht en initiatieven van bewoners meer ruimte krijgen. Zij zijn veelal 
een verbindende factor in wijk en dorp. De sociale basis is in wezen integraal aanwezig op alle leefgebieden, 
voor alle leeftijden en beweegt zich op alle drie (beleids-)domeinen Jeugd, Wmo en Participatie. 
Hoe kan hun rol bij  preventie van en ondersteuning bij zorg en ondersteuning versterkt worden? Wat hebben 
zij nodig om zo veel mogelijk mensen mee te laten doen? En welke relatie zien zij voor zichzelf bij professionele 
zorg en ondersteuning?  
We willen daarbij uitdrukkelijk niet tornen aan eigen identiteit en werkterrein/doelgroep van de 
vrijwilligersorganisaties. We zijn verheugd over de beweging van een aantal grote vrijwilligersorganisaties om 
de handen ineen te slaan. 
Organisaties uit de sociale basis zullen zelf aan moeten geven welke vormen van ondersteuning men wenselijk 
vindt, denk daarbij aan opleiding en begeleiding van vrijwilligers en wellicht inzet van professionals als coach of 
organisatoren. 
Het gaat daarnaast ook om de professionele ondersteuning van jeugd- en jongerenwerk (door ambulant 
jongerenwerkers, buurtsportcoaches, Ontmoetingscentrum Jonge Ouders, Jimmy’s), buurthuisbeheerders  en 
mantelzorg. Deze ondersteuning zal ondergebracht worden bij de alliantie (voor meer informatie over de 
alliantie, zie hoofdstuk 4), maar werkt nadrukkelijk voor het samenhangende geheel van Wmo, Jeugd en 
Participatie.  

2.2    De sociaal werker 
De kracht van de sociaal werkers is vooral gelegen in de brede blik die zij als generalist over de sociale 
domeinen heen hebben: zij kennen het hele huishouden waar zorg en ondersteuning nodig is én zij kennen hun 
wijk/dorp. Zij zijn dus bij uitstek de praktijkmensen die integraal werken en die de weg weten naar 
voorliggende voorzieningen en de sociale basis. We willen deze kernopdracht van de sociaal werkers meer 
ruimte geven. 
Echt samenhangend maatwerk zal verder ontwikkeld worden; zie de leerervaringen in Oud Oost met City Deal 
Inclusieve Stad en in Bilgaard met LAB Noord, die voortgezet en waar mogelijk op korte termijn uitgebouwd 
zullen worden. 
Opschalen naar aanvullende ondersteuning gebeurt alleen als het echt nodig is (maar dan ook snel en 
effectief). We willen de indicatieverantwoordelijkheid daarvan bij de sociaal werker weghalen, zodat de sociaal 
werker zich kan richten op waar zij/hij goed in is: ondersteuning van een bewoner met een hulpvraag.  
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Voor Wmo gaan we zo veel mogelijk indicatievrij werken en waar dat niet kan de indicatietaak bij de gemeente 
neerleggen. Operationeel voordeel hiervan is dat gespecialiseerde ambulant begeleiders zonder indicatie of 
financiële schotten direct kunnen samen werken met sociaal werkers en vrijwilligersorganisaties.    
Voor Jeugd zal de indicatie zo spoedig mogelijk door een gemeentelijk expertteam Jeugd uitgevoerd en 
bewaakt worden. De sociaal werkers van Amaryllis houden de regie over de samenhang van de hulp die binnen 
een gezin plaatsvindt. Dat kunnen meerdere vormen van ondersteuning zijn. 

2.3    De gemeentelijke organisatie 
De relatie van de gemeente met de sociale basis komt expliciet aan de orde. In ieder geval dient er voor de 
sociale basis een stevig centraal ‘aanspreekpunt’ binnen de gemeente te zijn. 
De binnen de gemeente gesitueerde organisatieonderdelen, die een sterke relatie hebben met de beweging 
naar meer samenhang in het sociaal domein (zoals het expertteam Jeugd, Sociale Zaken en Publieke 
Dienstverlening), zullen daar dicht bij aan moeten sluiten; inhoudelijk, communicatief en fysiek. Waar we van 
partners in het veld verwachten, dat zij integraal samenwerken, zal de gemeentelijke organisatie dat zeker ook 
moeten doen en in die zin dus een echte partner moeten zijn. 

2.4    Laboratorium Integraal Werken 
Gebruik makend van de ervaringen met en de principes van City Deal Inclusieve Stad zullen we in 2018 een 
‘laboratorium’ inrichten, waarbij we ons met een integrale aanpak richten op 25 huishoudens met zeer 
complexe (en zeer dure) problematiek. We willen daar echt maatwerk leveren in plaats van inzet van standaard 
(maatwerk)voorzieningen. Hiervoor zal een klein team ingericht worden, bestaande uit enkele top sociaal 
werkers en specialisten, die ontkokerd kunnen werken. Dit team zal een resultaatopdracht krijgen (wat moet er 
bereikt worden met het huishouden?), een daarbij passend integraal budget in de vorm van een lumpsum (wat 
lager is dan de huidige kosten) en mandaat om te doen wat nodig is. De gemeente zal niet sturen op het ‘hoe‘.  
Betrokkenheid van de sociale basis is noodzakelijk om continuïteit in het dagelijks leven te waarborgen. 
Het laboratorium zal intensief gemonitord worden, opdat werkzame bestanddelen en de succesfactoren 
aangetoond en continue verbeterd kunnen worden en we die optimaal breder in kunnen zetten. We willen 
hiervoor onder andere de Werkplaats Sociaal Domein van de Hogeschool verzoeken een rol te spelen. 

2.5    Samenwerkingsexperimenten 
De ‘schotten’ tussen domeinen en/of organisaties kunnen leiden tot inefficiency en ineffectiviteit. Aanpak die 
gericht is op verdere afstemming en samenwerking  en daardoor kostenbeheersing zal door de gemeente 
gestimuleerd en ondersteund worden. 
Een aanpak als LAB Noord kan als voorbeeld dienen. Maar we zullen ook gericht zoeken naar goede 
voorbeelden uit andere gemeenten en kansen binnen en buiten onze eigen gemeente (bijvoorbeeld 
samenwerking met buitendienst en ondernemers). 

2.6    Meedoen 
Meer meedoen in de samenleving (en bij voorkeur via betaald werk) beperkt problemen in het dagelijks leven 
en daarmee de behoefte aan zorg en ondersteuning. 
De sociale basis draait op vrijwilligers voor hun eigen activiteiten (denk aan alle sportverenigingen), maar biedt 
ook volop mogelijkheden voor het inzetten van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt of voor 
dagbesteding. Dit beperkt noodzaak van professionele inzet. Het opheffen van geïndiceerde dagbesteding 
(Wmo) maakt het mogelijk dat op meerdere locaties met een mix van doelgroepen en buurtbewoners gewerkt 
kan worden. Ook hierdoor zullen meer plekken ontstaan waar bewoners een veilige ‘meedoen-plek’ kunnen 
vinden. Dit gaan we verder ontwikkelen; bij voorkeur als opstapje naar regulier betaald werk. 
Waar het gaat om mensen met een uitkering zullen we als gemeente (Sociale Zaken) partner hierin zijn.  

2.7    Leren en doorontwikkelen 
City Deal Inclusieve Stad heeft ons veel geleerd en geeft ons goede richtingen. We zullen deze aanpak in 2018 
verder doorzetten en de resultaten ervan volgen door het inrichten van een research-development team, 
bestaande uit gemeente, Amaryllis en onderzoekers.  Doel is verdere doorontwikkeling.  
We willen daarnaast blijven leren van andere ervaringen die we opgedaan hebben en nog op zullen doen; 
bijvoorbeeld in de in te richten steunstructuren 0-12 jaar en 12+.  
Dat ‘leren’ zullen we structureel in gaan richten door financiële, kwantitatieve en kwalitatieve monitoring en 
evaluatie. Waar nodig zullen we bijsturen. 
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We zullen de Adviesraad Sociaal Domein en bij het sociaal domein betrokken bewoners hierbij betrekken.  
We willen daarnaast een continue dialoog voeren met vrijwilligers- en professionele organisaties in het Jeugd-, 
Wmo- en Participatiedomein om gezamenlijk te komen tot verdere inhoudelijke ontwikkeling en 
kostenbeheersing.  
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3. Jeugd 
 
 

3.1    Inleiding 
In Leeuwarden streven we ernaar dat iedere jeugdige veilig en gezond kan opgroeien en dat de jeugdige 
opgroeit naar zelfstandigheid, zodat hij of zij als volwassene voldoende zelfredzaam is en maatschappelijk kan 
participeren. De eerste verantwoordelijkheid voor het veilig en gezond opgroeien ligt vanzelfsprekend bij de 
ouders en de jeugdige zelf. Als daarbij ondersteuning nodig is, wordt deze door de gemeente geboden. We 
laten kinderen nooit in de kou staan, maar erkennen ook dat niet alle problemen oplosbaar zijn. We zoeken 
daarom met de jeugdige, ouders, hun directe netwerk en professionele partners naar een passende oplossing. 

In zijn algemeenheid zoeken we deze oplossing altijd dicht bij de thuissituatie van de jeugdige. Inclusie en 
normaliseren staat daarom hoog op de Leeuwarder jeugdagenda, evenals ambulante hulpverlening in plaats 
van residentiële zorg.  

Sinds de gemeente regievoerder is voor de Jeugdwet is de uitvoering van de zorg ingeregeld. De aandacht 
wordt nu verlegd naar het voorkomen van zorg of het voorkomen van zware zorg door vroegtijdige interventie. 
Verder zal sterker gestuurd worden op de toegang tot de zorg en het behalen van resultaten voor de jeugdigen 
door zorgaanbieders. Het geheel aan maatregelen moet leiden tot structureel lagere uitgaven op het 
jeugddomein voor een totaal van € 4 mln. per 2020. De maatregelen staan hieronder kort toegelicht. Deze 
sluiten aan bij het recent verschenen landelijke actieplan ‘Zorg voor de jeugd’ met de volgende actielijnen: 

 Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen 

 Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien 

 Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen 

 Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden 

 Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt 

 Investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals. 

3.2    Inclusie en normaliseren 
In de visie van Leeuwarden is het versterken van het onderwijs ten behoeve van kwetsbare jeugd een 
belangrijk uitgangspunt. Er wordt een lijn uitgezet voor de leeftijdsgroep 0-12 jaar en voor jeugdigen vanaf 12 
jaar. 

3.2.1 Steunstructuur 0-12 jaar 
We stellen een aanpak voor waarin de synergie tussen partijen tot stand gaat komen. Ten eerste ten gunste 
van de jeugdige, ten tweede om greep te krijgen op de zorgconsumptie in de 2

e
 lijn. De kernpartners zijn 

gemeente, primair onderwijs, kinderopvang, passend onderwijs, jeugdhulp, de GGD en Amaryllis.  

Er wordt ingezet op een versterking van de steunstructuur in en rondom scholen; het meer inbrengen van 
kennis en expertise in en om school/IKC, inclusief een beschikkingsvrij preventief budget. In de nieuwe 
steunstructuur, die gericht is op inclusie en normaliseren, wordt vroegtijdig geacteerd. De school/het IKC is niet 
meer alleen de plaats waar de educatie en ontwikkeling van 0-12 jarigen plaatsvindt, het wordt ook de plaats 
waar alle obstakels voor die ontwikkeling worden gesignaleerd, gediagnosticeerd en van een systeem- en 
gezinsgerichte aanpak worden voorzien, inclusief de regievoering die daar bij hoort. De steunstructuur 0-12 
jaar wordt de ‘spin in het web’ in wijk of dorp. 

Door deskundigheid, casemanagement, diagnostische bevoegdheid en doorzettingsmacht toe te voegen aan 
het team van een school/IKC vormt zich een interprofessioneel team. Vanuit deze samenwerking wordt de 
afweging gemaakt wat er per kind en zijn gezin moet gebeuren. Met de focus op vroegsignalering en 
versterken van de eigen leefomgeving van kind en ouder.  

Om lichte ondersteuning snel in te kunnen zetten met optimaal gebruik van netwerken van de jeugdig(en)/de 
ouder(s), vrijwillige hulp en nabije activiteiten is per steunstructuur een beschikkingsvrij preventief budget 
nodig. Vanuit dit budget worden individuele en/of collectieve arrangementen aangeboden aan de jeugdige(n) 
en/of de ouder(s) gericht op lichte opvoed/ontwikkeling-ondersteuning. Dicht nabij, dus in of rond de 
school/IKC.  
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Met dit budget kan de huidige zorgconsumptie van jeugdigen vervangen worden door zorg die meer gericht is 
op inclusie en normaliseren en het versterken van de opvoed- en ontwikkelingsondersteuning.  

De keuze voor het versterken van de steunstructuur in en rondom scholen/IKC’s wordt gesteund door het 
basisonderwijs, de kinderopvang en zorg-welzijnsinstellingen in Leeuwarden.  

Met de nieuwe steunstructuur wordt gestart in drie proeftuinen (scholen/IKC’s) voor een periode van 1½  jaar. 
Dit zijn scholen/IKC’s waarbij een cumulatie van zorgkosten voor kinderen plaatsvindt. De financiële en 
inhoudelijke evaluatie dient te resulteren in een methodiek die na deze proefperiode uitgerold wordt zodat 
deze beschikbaar is voor alle scholen/IKC’s in de gemeente Leeuwarden, inclusief het speciaal onderwijs. 

3.2.2 Steunstructuur in school 12+  
In het VO (Voortgezet Onderwijs) en MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) is reeds een steunstructuur 
genaamd de scholenteams waarbij partners naast de scholen uit 1

e
 en 2

e
 lijn maar ook de gemeente zorgen 

voor een aanpak die voorkomt dat jongeren uitvallen in het onderwijs. Deze aanpak kenmerkt zich door 
vroegsignalering, ambulante ondersteuning en onderlinge samenwerking. Het doel van de scholenteams is dat 
schooluitval wordt voorkomen en daardoor bijdraagt aan het halen van een startkwalificatie. Dit is van belang 
om jongeren op eigen benen te laten staan en een goede startpositie te geven op de arbeidsmarkt.  

Inzet is deze scholenteams zoals School als Werkplaats, School als Vindplaats en het S-team de komende jaren 
voort te zetten. Daarnaast worden op basis van jaarlijkse evaluaties de doelstellingen verfijnd en de 
verantwoordelijkheden van de partijen meer verlegd naar de onderwijsinstellingen. De investering blijft gelijk 
aan de huidige inzet. De financiële opbrengst van deze aanpak ligt in minder uitgaven op het vlak van 
uitkeringen en ondersteuning.  

De partijen van de scholenteams zijn de scholen, jongerenwerkers en instellingen die 1
 e

 en 2
 e

 lijns 
ondersteuning bieden, tezamen met het Jongerenteam van de gemeente.  

De scholen zijn in de lead maar kunnen niet zonder de samenwerkingspartners.  

3.2.3 Sociale basis rondom school 
De tieners en jongeren zijn niet alleen op school te vinden maar ook in de wijken en de dorpen waar zij hun 
vrije tijd besteden en sociale verbanden hebben. De kracht van de sociale basis is net zo evident als de kennis 
van de jongerenwerker. Er zal er een samenspel moeten ontstaan waarbij ook wijkcentra, sportverenigingen, 
culturele instellingen en ondersteuners zoals buurtsportcoach, de tieners en jongeren in beeld hebben en 
preventieve en collectieve activiteiten kunnen bieden. Daarmee dragen ze bij aan het voorkomen van 
schooluitval en zorgen er mede voor dat jongeren later op eigen benen kunnen staan, waarbij er ook een 
samenwerking kan komen tussen de scholen voor PO (Primair Onderwijs), VO en MBO en de alliantie. Zo 
onderschrijven alle partners in de gemeente op een natuurlijke manier dezelfde doelstellingen en zorgen zij 
ook voor realisatie daarvan.  

Leeuwarden investeert in de sociale basis van de jeugdige met ondersteuning van professionals als de 
buurtsportcoaches, ambulante jongerenwerkers, Jimmy’s en het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Hun 
expertise zal in de alliantie worden geborgd. 

3.3    Sturen op toegang tot jeugdhulp 
De gespecialiseerde jeugdhulp, evenals hoog specialistische jeugdhulp/hulp bij crisis, is regionaal ingekocht 
door het Sociaal Domein Fryslân (SDF) voor alle Friese gemeenten. De mate waarin hierin gebruik van wordt 
gemaakt, is een lokale aangelegenheid. 

Leeuwarden neemt bestuurlijk het voortouw en stuurt samen met de andere 19 Friese gemeenten via SDF op 
de urgentie om te transformeren in het jeugddomein. Er zijn nieuwe en innovatieve zorgproducten nodig, 
waarmee gericht afgeschaald kan worden. Daarvoor zijn contracten nodig met vernieuwende zorgpartijen en 
SDF zal strikt contractmanagement moeten uitvoeren aan de hand van monitoring. Daarnaast zal Leeuwarden 
samen optrekken met SDF en harde transformatieafspraken vastleggen met regionaal opererende verwijzers 
als de GI’s. In het kader van het nationaal actieplan Zorg voor Jeugd zal Leeuwarden in nauwe samenwerking 
met SDF komen tot een concrete uitwerking. Hierin zal het lokale Leeuwarder belang expliciet tot uitdrukking 
komen en gerelateerd worden aan de financiële opgave.  
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Als de jeugdige meer ondersteuning of zorg nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en dit niet in de hiervoor 
beschreven basis in of rond de school kan worden gegeven, dan heeft de gemeente meerdere routes open 
staan om tot aanvullende zorg te komen. Deze routes zijn in de jeugdwet verankerd waar het bijvoorbeeld gaat 
om huisartsen en Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Daarnaast heeft Leeuwarden de toegang tot jeugdhulp 
georganiseerd via de sociaal werkers. Zij werken in de praktijk nauw samen met de professionals van de 
formele toegangspoorten. Bijvoorbeeld: na afloop van een door de rechter opgelegde beschermingsmaatregel 
als een Onder Toezicht Stelling (OTS), neemt de sociaal werker de regie weer over. 

Lokaal kan via de professionals van de toegangspoorten direct invloed uitgeoefend worden op de inzet van 
aanvullende jeugdhulp en daarmee zijn zij voor de gemeente zeer belangrijk om de uitgaven in het 
jeugddomein te verminderen. De komende jaren gaat de gemeente sterker sturen op de toegang tot jeugdhulp 
door een gemeentelijk expertteam te verbinden aan de verwijzers naar jeugdhulp. Het expertteam beoordeelt 
of er niet te zware zorg wordt ingezet, of er voorliggende of collectieve voorzieningen mogelijk zijn (lees 
goedkopere opties), of de afgesproken resultaten door aanbieders worden behaald en of er tijdig wordt 
afgeschaald. Het expertteam draagt zo bij aan een versnelde transformatie in het jeugddomein. Concreet kan 
gedacht worden aan minder inzet van residentiele zorg en meer nieuwe vormen van ambulante ondersteuning 
als Multi Systeem Therapie. De gemeente Leeuwarden trekt samen op met SDF om de nieuwe goedkopere 
vormen van ondersteuning op korte termijn in te kopen (eind 2018).  

De al eerder ingekochte specialistische jeugdhulp zal verder gekaderd worden en de interpretatieruimte wordt 
beperkt, zodat er geen geld weglekt uit jeugdhulp voor andere doeleinden dan opvoeden/opgroeien. Als er 
bijvoorbeeld niet-opvoedgerelateerde problemen van ouders zijn, is de gemeente ook niet verantwoordelijk 
vanuit de Jeugdwet. Het expertteam gaat de sociaal werkers nauw ondersteunen om tot een kritische inzet van 
jeugdhulp te komen. Het expertteam is er ook om de huisartsen en de praktijkondersteuners jeugd te 
faciliteren bij de keuze van het ondersteuningsprofiel. Daarvoor zal onder andere een tool worden ontwikkeld, 
waarbij verwijzers ook direct het voorliggende veld als optie krijgen aangedragen.   

Van GI’s wordt gevraagd om hun specialistische kennis in te zetten aan de voorkant van het traject met sociaal 
werkers. Hiermee wordt beoogd om preventief te handelen en zodoende maatregelen in het gedwongen kader 
te verminderen. 

In de uitvoering gaat Leeuwarden toezien op de resultaten die worden behaald door de zorgaanbieders. Als zij 
de afgesproken resultaten niet behalen, zal aan hen ook niet het volledige bedrag worden betaald. En SDF 
wordt gevraagd toe te zien op aanbieders die structureel dure zorgprofielen inzetten en/of onvoldoende 
resultaat behalen. Zo nodig moeten contracten worden ontbonden. Leeuwarden wil uitsluitend samenwerken 
met betrouwbare aanbieders, die tevens bereid zijn innovatief te handelen. Op basis van monitoring en 
evaluatie zal een lijst worden aangelegd met aanbieders die aantoonbaar goed en snel resultaat behalen. Ook 
wordt SDF gevraagd inzichtelijk te maken hoe het tarief, het resultaat en het aanbod zich tot elkaar verhouden.   

Met de sturing op de toegang, uitvoering en resultaten brengt Leeuwarden de kosten voor (hoog) 
specialistische jeugdhulp naar beneden, terwijl de toegang wel duidelijk herkenbaar blijft voor de bewoners. 
Ook hulp bij crisis blijft geborgd, maar de inzet is er vooral op gericht om de crisis voor te zijn. In regionaal 
verband spant Leeuwarden zich in om samen met SDF de hoognodige innovatie tot stand te brengen, waarmee 
de kosten voor jeugd structureel kunnen afnemen.  
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4. Wmo 
 

 

 

4.1    Aanleiding voor een alliantie Wmo 
De gedachte om binnen de Wmo te komen tot een resultaatgerichte sturing op aanbieders in de aanvullende 
ondersteuning in samenwerking met de sociale basis is een vervolg op de lokale lessen uit drie jaar sturing op 
de Wmo, zie hiervoor ook hoofdstuk 1. We zien elders in het land dergelijke constructen ontstaan vanuit de 
behoefte van gemeenten tot heldere sturing en financiële afspraken vooraf, gecombineerd met een 
inhoudelijke sturing op de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. Een samenwerking van partijen in de vorm 
van een alliantie, kan een goed antwoord zijn op de huidige prikkelwerking die nu aanbodgestuurd is en de 
administratie en beheersingsdrang die daaruit voort komt. Een uitwerking voor Leeuwarden volgt hieronder. 

4.2    De alliantie 
De verbinding tussen sociale basis en aanvullende ondersteuning wordt vorm gegeven door samenwerkende 
partijen in dialoog uit te nodigen één of meerdere allianties in de wijken en dorpen vorm te geven. 

De alliantie is een samenwerkingsverband tussen de sociale basis en professionele instellingen: 

 De sociale basis is daarin de kern en wordt gevormd door bewoners(organisaties) en 
vrijwilligers(organisaties) in het werkgebied van de alliantie.  

 Professionele organisaties in de alliantie zorgen voor aanvullende ondersteuning ter versterking van de 
sociale basis en voor het aanpakken van complexe problematiek. 

De alliantie is een algemene voorziening en biedt ondersteuning in het dagelijks leven. Doelstelling is dat de 
alliantie geen problemen overneemt, maar de eigen kracht van bewoners aanboort en versterkt.  

De alliantie versterkt de sociale basis die er in het gebied bestaat en bouwt deze op onderdelen uit. Ze biedt 
een samenhangend aanbod waarbij de meest kwetsbaren in de gemeente ondersteuning krijgen in het 
alledaagse waar nodig. De alliantie is daarmee ten aanzien van de Wmo-taken dé partij die passend Wmo-
aanbod voor onze bewoners verzorgt. 

De alliantie biedt een context (een steunstructuur of een aantal steunstructuren) die leidt tot het normaliseren 
van hulpvragen en inclusiviteit voor kwetsbaren, maar in ieder geval (volgens wettelijk voorschrift) voor licht 
verstandelijk beperkte personen en kwetsbare ouderen en hun naasten.  
Een groot deel van de huidige hulp- en zorggebruikers heeft te maken met een kwetsbare situatie als je kijkt 
naar de bestaanszekerheid. Er zijn op basis van onderzoek drie factoren aan te wijzen waarbij problemen en 
ook vaak zorggebruik toeneemt: schulden, eenzaamheid en woonproblemen. De focus van de alliantie zal 
liggen op een integrale en adequate aanpak van deze factoren. 

Categorale dagbestedingslocaties worden algemene voorzieningen zodat deze toegankelijk worden voor een 
mix van bewoners met verschillende achtergronden. Participatie (werk en meedoen) staat centraal bij de 
dagbesteding. Voor huishoudens met multiproblemen wordt een specifiek team ingericht met daarin 
professionals die hier op toegerust zijn. Integraliteit, inclusiviteit, normaliseren, stabiliseren en het weer op 
eigen benen helpen vormen bij dit team de uitgangspunten.  

Of sprake zal zijn van één alliantie voor de hele gemeente of van meerdere (maximaal vier) alliantiegebieden is 
nog onderwerp van uitwerking.  

De circa 8.000 kwetsbare burgers, zoals ouderen, multiprobleemgezinnen en verwarde personen, in 
Leeuwarden die structureel of periodiek een beroep doen op hulp en ondersteuning en burgers die gebruik 
maken van de huidige maatwerkvoorzieningen zijn bekend bij gemeente, Amaryllis en de aanbieders. Er is 
overlap tussen een beroep doen op zorg, hulp en ondersteuning en het ontvangen van een bijstandsuitkering 
(zie hoofdstuk 5).  

De alliantie krijgt tot taak een infrastructuur op te bouwen van laagdrempelige steun- en inloopvoorzieningen 
waar burgers terecht kunnen (zowel van professionals als vrijwilligers) in wijken en dorpen.  

We willen de alliantie per 1 januari 2020 operationeel laten zijn. 
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4.2.1 Sociale basis en aanvullende ondersteuning 
Aanpak vanuit de sociale basis gaat altijd vóór aanvullende ondersteuning. Alleen al om die reden zal de 
alliantie moeten investeren in het versterken en uitbreiden van de sociale basis. In hoofdstuk 2 zijn we al 
ingegaan op het grote belang van de sociale basis, hoe die versterkt kan worden en welke rol de gemeente 
daarin heeft. 
 
De rol van de aanbieders die momenteel binnen de Wmo ondersteuning bieden door ‘uurtje factuurtje’ (P*Q) 
verandert door hun inzet in de alliantie. Ondersteuning, die voorheen geboden werd op afstand van de 
infrastructuur die de sociale basis biedt, gaat fundamenteel kantelen naar een gebiedsgerichte insteek. 
Ondersteuning wordt zo licht en efficiënt mogelijk ingezet, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de 
netwerken van burgers en de aanwezigheid van vrijwillige hulp en de nabije activiteiten en 
ontmoetingsplekken. Categorale collectieve activiteiten worden opengesteld voor een veel breder palet aan 
burgers. De prikkel is niet meer om uren te maken en aanbodgericht te opereren maar om te doen wat nodig 
is.  
 
Voor de professionals betekent de nieuwe, indicatievrije aanpak dat veel minder administratief verantwoord 
hoeft te worden, wat nu 20 % van de beschikbare tijd vraagt. Geluiden uit het veld bevestigen dit beeld. 
 
Sociaal werkers van Amaryllis werken al gebiedsgericht en zoveel mogelijk in aansluiting op de sociale basis. 
Ook voor hen geldt dat een flinke administratieve last wegvalt. Sociaal werkers en maatwerkaanbieders 
worden verlost van de ongemakkelijke verhouding tot elkaar waarbij de ene partij (Amaryllis) de ander moet 
beoordelen om dat de indicatiedwang wegvalt. Dat geeft lucht om multidisciplinair samen te werken, zodat 
voorkomen wordt dat verschillende hulpverleners langs elkaar heen werken.  
 
Door de herijking van samenwerking en ontlasten van de wijkwerkers van de echte zware problematiek in een 
specialistisch team voor multiproblematiek kan de focus gericht worden op de samenwerking met alles wat de 
sociale basis biedt. Ervaringen vanuit LAB Noord en de Inclusieve Stad laten zien dat het mogelijk is om 
professionals en de sociale basis samen te laten werken vanuit het uitgangspunt mogelijk maken dat het kan in 
plaats van uitgaan van wat wettelijk mogelijk is. In beide aanpakken is sprake van echt maatwerk en wordt 
gewerkt aan afschaling en normaliseren en worden de professionals meer kostenbewust als ze inzicht krijgen in 
effectiviteit en kosten. Men gaat op zoek naar alternatieven en deze worden veel eerder gevonden. Zowel 
huishoudens met enkelvoudige als complexe (multi)problematiek kunnen via deze aanpak beter worden 
geholpen. De waardering voor deze aanpak door bewoners is hoog

6
. De opgedane ervaringen en de manier van 

werken zijn overdraagbaar naar andere werkers in de sociale basis en de aanvullende ondersteuning.  
In bijlage 1 beschrijven we de aanpak en de eerste resultaten van de aanpak Inclusieve Stad. We zullen hier in 
2018 vervolg aan geven om verdere ervaringen op te doen. De werkwijze zal richtinggevend zijn voor de 
alliantie. 

4.2.2 Rol van de gemeente 
De alliantie waarin de sociale basis en de aanbieders elkaar vinden en nauw met elkaar samenwerken vraagt 
vanuit de gemeente loslaten; met het vertrouwen in de alliantie dat burgers worden gecompenseerd voor de 
zorg die ze nodig hebben en tekorten ingeperkt kunnen worden.  
 
Kern in de positie van de gemeente is dat zij opdracht geeft aan de alliantie wat gedaan moet worden binnen 
de inhoudelijke en financiële kaders.  
Het hoe, de wijze waarop, is de verantwoordelijkheid van de alliantie. Voorbeelden van deze werkwijze zijn in 
onder andere Alphen aan den Rijn en Veenendaal terug te vinden. Ook Groningen gaat werken met een 
vergelijkbare vorm. 

De gemeente maakt geen onderdeel uit van de alliantie, maar er is wel sprake van partnerschap. Een goede 
aansluiting tussen de gemeente en de alliantie staat centraal. Door helder te zijn in taakverdeling elimineren 
we bureaucratie, systeemdenken, inefficiënte (en soms zelfs dubbele) taakuitvoering, een splitsing van het 
bestand in statische groepen én onnodige overdrachten, ieder vanuit de eigen rol en expertise. 

                                                                 
6
 Zie: ‘Doen wat nodig is voor inwoners; ervaringen uit de citydeal inclusieve stad’. Verwey Jonker Instituut, 

maart 2018 
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Een permanente dialoog tussen gemeente en alliantie is cruciaal om doorontwikkeling mogelijk te maken.  De 
gemeente heeft een faciliterende rol via accounthouders die het veld overzien en effent intern paden om het 
veld de mogelijkheden te bieden die het nodig heeft. De gemeente zal blijvend moeten investeren in de kracht 
van de samenleving. We hebben immers geleerd dat dit geen automatisme is. Het lerend vermogen van de 
gemeente zal hierin een belangrijke rol moeten spelen omdat de samenleving zich ook constant ontwikkelt. 

De gemeente werkt proactief aan het leggen van nieuwe verbindingen buiten de huidige partners met 
betrekking tot de Wmo om de werking en de financiering van de alliantie te verbreden. De gemeente is er 
verder om grensconflicten met andere wetten (Wet langdurige Zorg, Zorgverzekering) en partijen op te lossen.  

4.2.3 Breedte van de alliantie 
 

Algemene voorzieningen 
Binnen het sociaal domein wordt onderscheid gemaakt tussen algemene voorzieningen en 
maatwerkvoorzieningen (in de Jeugdwet individuele voorzieningen geheten). Een algemene voorziening is voor 
iedere inwoner van de gemeente beschikbaar en is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar 
persoonlijke omstandigheden. Een maatwerkvoorziening is persoonlijke hulp, wanneer algemene 
voorzieningen niet voldoende zijnen wordt alleen verkregen na een onderzoek door de gemeente. Dat is 
meestal een gesprek om vast te stellen welke ondersteuning iemand nodig heeft.  

Vrijwel alle ondersteuning van de gemeente Leeuwarden wordt op dit moment in de vorm van 
maatwerkvoorzieningen verstrekt, omdat algemene voorzieningen nu niet sterk genoeg ontwikkeld zijn om een 
sociale context te bieden die adequaat is. De alliantie gaat dit aanpakken: doel is om een zeer groot deel (zo 
veel als mogelijk) van de Leeuwarder ondersteuning als algemene voorziening te ontsluiten aan de Leeuwarder 
bevolking. Er wordt dan geen individuele toets meer uitgevoerd die leidt tot een beschikking 
ondersteuningsplannen, berichtenverkeer, declaraties etc. De mogelijkheden hiertoe zijn geclausuleerd en 
worden door jurisprudentie verder bepaald.  

Wij streven naar zo veel mogelijk algemene voorzieningen. De gemeente zal echter altijd 
maatwerkvoorzieningen mogelijk moeten blijven aanbieden. Dat houdt in dat er nog steeds een verordening 
moet zijn die inhoudelijke afwegingscriteria moet kennen om de doelgroep af te bakenen die in aanmerking 
kan komen voor een maatwerkvoorziening. Een goed georganiseerd verband aan algemene voorzieningen kan 
er voor zorgen dat een beroep op maatwerkvoorzieningen afneemt. Voorwaardelijk daarvoor is wel dat in 
“grensgevallen” de gemeentelijke verordening hiervoor (objectief) duidelijkheid schept in welke situaties een 
maatwerkvoorziening op zijn plaats is en wanneer niet. Voorbeelden elders laten zien dat een 
samenwerkingsverband aan algemene voorzieningen, bewonersinitiatieven en andere vormen lichte 
ondersteuningsvormen het aandeel aan maatwerkvoorzieningen heeft weten te verkleinen. Goede 
samenwerking binnen de alliantie is bepalend voor de mate waarin een beroep op maatwerkvoorzieningen kan 
worden voorkomen. 

Om de alliantie krachtig te laten functioneren worden reeds bestaande algemene voorzieningen in de alliantie 
ondergebracht zoals algemene gezinsondersteuning door wijkteams (Amaryllis), vrijwilligersinitiatieven, 
mantelzorg- en cliëntondersteuning, burgerinitiatieven, schuldhulp en accommodatiebeheer. Een breed palet 
vanuit de sociale basis.  

Professionele ondersteuning van jeugd- en jongerenwerk (door ambulant jongerenwerkers, buurtsportcoaches, 
Ontmoetingscentrum Jonge Ouders, Jimmy’s), buurthuisbeheerders en mantelzorg wordt ook in samenwerking 
met de sociale basis onderdeel van de alliantie. 

Wmo-taken 
Alle lokale taken inclusief de budgetten op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden 
aan de alliantie toegevoegd: de thuisondersteuning (begeleiding), dagbesteding, kortdurend verblijf, 
persoonlijke verzorging en de inloopfunctie GGZ.  

De taken op het gebied van vervoer kunnen nog niet aan de alliantie worden toegevoegd, maar  de alliantie 
krijgt wel de mogelijkheid nieuwe vervoersconcepten te ontwikkelen met vrijwilligers en/of met het openbaar 
vervoer. Een deel van het budget van het collectief vervoer wordt daarom aan de alliantie toegevoegd.  

De alliantie zal niet of nauwelijks behoefte hebben aan externe specialistische advisering vanuit een 
indicatiegedachte. De specialistische kennis die eventueel noodzakelijk en wenselijk is kan door de 
deelnemende partijen aan de alliantie prima geleverd worden. Een deel van het budget voor specialistische 
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advisering wordt daarom aan de alliantie toegevoegd. Het totale budget kan niet worden gebruikt omdat het 
budget ook voor andere sociale medische advisering binnen de gemeente wordt gebruikt. 

De onderdelen die vanuit de Wmo aan de alliantie worden toegevoegd zijn algemene voorzieningen die voor 
iedereen toegankelijk zijn. Na een lichte toets en een goed gesprek kan snel worden beoordeeld of en hoe 
iemand ondersteund kan worden. Het systeem van aanmelding, aanvraag, beschikking, bezwaar en beroep is 
hier niet langer noodzakelijk omdat de alliantie er voor zorgt dat een cliënt goed wordt gecompenseerd. 

Voor de algemene voorzieningen wordt geen eigen bijdrage gevraagd zoals dat nu is georganiseerd via het CAK. 
Het kan wel zijn dat er vanwege Rijksbeleid vanaf 2019 een ‘abonnementstarief’ voor gebruik van aanvullende 
ondersteuning wordt gevraagd. Daar zullen wij op aansluiten. 

Voor de Wmo-onderdelen die regionaal zijn ingekocht zoals beschermd wonen, maatschappelijke opvang en 
vrouwenopvang gelden de regionale afspraken en de alliantie zal dus nog wel adviezen moeten opstellen voor 
deze onderdelen. Hetzelfde geldt voor de landelijke ingekochte voorzieningen voor mensen met een 
zintuigelijke beperking. Het systeem van aanmelding, aanvraag, beschikking, bezwaar en beroep en de eigen 
bijdrage systematiek via het CAK is hier nog wel van toepassing. Wel zal Leeuwarden binnen deze 
voorzieningen scherper kijken dat er gewerkt wordt vanuit de bedoeling van de voorziening en mensen niet 
onnodig lang in deze voorzieningen verblijven. Ook hierbij zetten we in op afschaling en in veel gevallen zal dit 
teruggeleiding naar de gemeente van herkomst zijn in plaats van landen in een vervolgvoorziening in 
Leeuwarden. 

De onderdelen woningaanpassingen en hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen) worden geen 
onderdeel van de alliantie en kunnen net als nu via Publieke Dienstverlening worden aangevraagd. Het systeem 
van aanmelding, aanvraag, beschikking, bezwaar en beroep en de eigen bijdragesystematiek via het CAK is hier 
nog wel van toepassing.  

De lokale, regionale en landelijke voorzieningen die niet in de alliantie zijn opgenomen en nog via de meer 
traditionele lijn worden verleend zullen wel onder de loep worden genomen met als doel processen en de 
contractering te vereenvoudigen die aansluit op de alliantie en de cliënt.  

4.2.4 PGB en Wmo 
De wettelijke keuzevrijheid tussen de alliantie en PGB blijft bestaan. Mocht iemand niet tevreden zijn met het 
aanbod van de alliantie dan is er de mogelijkheid om te kiezen voor een PGB en zo de eigen ondersteuning 
buiten de alliantie in te richten. De keuzevrijheid wordt op deze wijze vormgegeven. Op een PGB is wel  het 
systeem van aanmelding, aanvraag, beschikking, bezwaar en beroep en de eigen bijdragesystematiek via het 
CAK van toepassing. Met aanbieders wordt verkend om PGB onder te brengen in de alliantie.  

4.2.5 Inhoudelijke sturing 
De toekomstrichting van de alliantie sluit aan bij de oorspronkelijke uitgangspunten van de decentralisaties: 

 Goede preventie en vroegsignalering 

 Passende en nabije zorg en ondersteuning en een vangnet voor wie dat nodig heeft  

 Inzet van eigen kracht, informele zorg en sociaal netwerk van de burger. 
 
De inhoudelijke sturing op de alliantie kent twee invalshoeken: 
A. De inhoudelijke indicatoren die onderdeel zijn van de lumpsum en periodiek worden verantwoord. Het 

belangrijkste ijkpunt daarin is het door de raad in 2016 vastgestelde Kwaliteitskader voor het sociaal 
domein. Daarnaast zullen we klanttevredenheid meten en het functioneren van de alliantie zelf in beeld 
brengen. 

B. De instrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft om de outcome van de alliantie in haar 
context te beoordelen, waaronder klachten, accountgesprekken. 

De inhoudelijke indicatoren die bij deze twee invalshoeken passen zijn in bijlage 2 opgenomen. 

4.2.6 Bekostiging en financiële sturing 
Vanaf 2015 is voor de gedecentraliseerde taken Wmo en Jeugd (tot eind 2017) vooral gekozen voor de P*Q 
methode en in enkele gevallen subsidiëring met afrekening achteraf. Tot nu toe heeft deze methode niet geleid 
tot de gewenste transformatie in beide domeinen en beheersing van de uitgaven. Dit is mede het gevolg van 
de open-eind regeling die de wetgever biedt en te weinig inhoudelijke sturing op de transformatie.   
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In de voorgestelde vorm van de alliantie heeft een totaal, gemaximeerd (lumpsum)budget voor meerdere 
voorzieningen dat ontschot kan worden ingezet voor de vooraf vastgestelde doelgroep(en). Met deze 
bekostigingsvorm ontstaat van beide kanten (gemeente en aanbieder) ruimte en vrijheid binnen de vooraf 
vastgestelde kaders. Hiermee worden de perverse prikkels als volume en omzet generen of zo min mogelijk 
zorg verlenen tot een minimum beperkt. 

Voor de lumpsum gelden de volgende kaders:  
• Een ontschot budget voor de doelgroep(en) waarmee werkers doen wat nodig is en zaken mogelijk kunnen 

maken om meer effect te bereiken en kosten te besparen. 
• Het budget wordt uitgekeerd als lumpsum: daar zal de alliantie het mee moeten doen. 
• Het budget is gebaseerd op: 

o Beschikbare middelen vanuit het rijk waarbij de raad het financieel kader bepaalt. 
o Het totaal aantal inwoners van de gemeente. 

• Wijzigingen in het volume hebben geen directe gevolgen voor het budget. Het budget is immers gebaseerd 
op het totaal aantal inwoners. 

• Het budget wordt jaarlijks aangepast aan: 
o  Het totaal aantal inwoners per 1 januari van het jaar waarin de zorg wordt geleverd. 
o De loon- en prijsontwikkeling. 

 
Er is daarbij niet direct sprake van een volledige vorm van populatiebekostiging. We zijn uitgegaan van 
beschikbare gemeentelijke budgetten (begrotingsbasis), en dat is niet hetzelfde als een budget op basis van de 
kenmerken van een populatie. Onder populatiebekostiging wordt waarde toegevoegd door slimme en 
gecoördineerde inzet van middelen. Waarde toevoegen en efficiënt aanwenden van middelen.  
Er kan voor een alliantie sprake zijn van een groeimodel richting populatiebekostiging. 

4.2.7 Verkenning met partijen in het veld 
Er is voor definitieve besluitvorming in het college gesproken met een groot aantal partijen om te verkennen 
hoe aanbieders aankijken tegen de gemeentelijke ideeën om te komen tot echte transformatie in het sociaal 
domein door het inrichten van (een) alliantie(s) voor sociale wijken en dorpen. Deze partijen dekken het 
overgrote deel van de zorg af die geboden wordt.  

De gesprekken vonden in de periode 24 april tot en met 9 mei 2018 plaats met directie/ Raad van Bestuur.  
Het betrof de volgende 2

e
 lijns aanbieders: 

Limor, Accare, Zorggroep Alliade, Kwadrantgroep, GGZ Fryslân, Thuiszorg Het Friese Land, Molendrift, 
Noorderbrug, Jeugdhulp Friesland, Zienn, J.P. van den Bent stichting. 

En daarnaast: 
Amaryllis, Vrijwilligers Alliantie Leeuwarden (Humanitas, Stichting AanZet, Buurtservicepunten, 
Support Fryslân) , GGD Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar. 

In bijlage 3 vindt u een kort overzicht van de belangrijkste uitkomsten. 
 
De belangrijkste conclusie uit de gesprekken is dat de beweging naar een vorm van alliantie breed gedragen 
wordt, zowel door de vrijwilligersorganisaties, als door uitvoerders in 1

e
 en 2

e
 lijn. Partijen geven aan dat zij  

van harte mee willen denken, graag meegenomen willen worden in het vervolg en (dat geldt voor de meesten) 
willen participeren in een alliantie.  
Het operationeel zijn van de alliantie per 1 januari 2020 wordt haalbaar geacht. 

4.2.8 Juridische aspecten van de alliantievorming 
Met het veranderen van de Aanbestedingswet is de mogelijkheid voor het bestuurlijk aanbesteden komen te 
vervallen, althans sterk veranderd in context. In ieder geval dient een gemeente zich voor een inkoop en 
aanbestedingstraject voor sociale diensten onder de nieuwe richtlijnen ook aan de basisbeginselen van 
transparantie en gelijke behandeling te houden en vooraf een aankondiging te doen. Het vooraf selecteren van 
de gemeente zonder een transparante selectie vooraf is niet meer mogelijk. Centrale vraag is dus of de 
gemeente zonder objectieve selectie van aanbieders de alliantie kan gaan vormgeven. Het antwoord op die 
vraag is vooraf: nee, dat kan niet. De uiteindelijke contracteringswijze is afhankelijk van de definitieve 
inhoudelijke vormgeving van de alliantie. 
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4.3    Wmo en de regio 
De vergrijzing van de bevolking, de extramuralisering en ambulantisering van de zorg, het langer zelfstandig 
thuiswonen, het scheiden van wonen en zorg en de nieuwe gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op 
het gebied van Jeugd en Wmo hebben gevolgen voor het sociale en het fysieke domein. Cliënten met een 
zorgvraag die voorheen in een intramurale setting zorg zouden ontvangen, krijgen meer en meer zorg in eigen 
omgeving. Andere ontwikkelingen waardoor de Friese gemeenten elkaar nodig hebben en niet los van elkaar 
kunnen opereren zijn de behoefte aan specialistische (verblijfs)voorzieningen, de geografische dekking van 
voorzieningen, krimp en urbanisatie. 

Van oudsher heeft Leeuwarden een speciale plaats en rol in het Friese (zorg)landschap, maar de 
ontwikkelingen reiken over de grenzen van de gemeente en soms zelfs over de provinciale grenzen heen. De 
gemeente Leeuwarden hanteert het 'lokaal tenzij' principe binnen het sociaal domein. Wij willen echter ook 
voor een goede zorg en ondersteuning van onze bewoners samen met andere gemeenten samenwerken. We 
willen blijven samenwerken binnen de gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Fryslân, zolang dat 
toegevoegde waarde heeft voor onze bewoners.  

Er is verder een nieuwe decentralisatie op komst van de centrumgemeente naar lokale gemeente. Er wordt 
landelijk een discussie gevoerd over welk deel van de Beschermd Wonen (BW) naar de Wet langdurige Zorg 
(WLZ) gaat en hoe de budgetten gaan worden verdeeld over alle gemeenten. De wijziging kan grote financiële 
en inhoudelijke consequenties hebben die vragen om nieuwe afspraken over wie wat doet, hoe wij willen 
samenwerken met gemeenten (qua inkoop, beleid, wonen, gebiedsontwikkeling en financiën), maar ook met 
zorgaanbieders (zorglandschap) en natuurlijk de cliënten. De inschatting is nu dat 30% van BW naar de WLZ 
overgaat. Vanaf 2022/2023 wordt er rond de € 40 mln. verdeeld over de 20 gemeenten. Een goede verdeling 
en goede afspraken zijn essentieel. 

Om de gewenste transformatie en bezuinigingen te realiseren is het een optie in Leeuwarden in overleg met de 
regio op termijn over te gaan op een andere wijze van sturing, gekoppeld aan een andere bekostiging. Het 
alliantiemodel dat we lokaal willen hanteren kan hiervoor een optie zijn. 

Deze mogelijke wijziging kunnen wij niet alleen en vraagt ook om kennis en ruimte van onze collega-
gemeenten en SDF. Wij vragen ruimte omdat de wijziging consequenties kan hebben voor onze samenwerking. 
Wij kunnen ook van elkaar leren. Wij vragen andere gemeenten met ons mee te denken en mee te werken.  

Een en ander kan op langere termijn (2022/2023) consequenties hebben voor de samenwerking tussen 
gemeenten en daarmee SDF. SDF is nu verantwoordelijk voor de inkoop, beleidsvoorbereiding en de financiën 
(budgetverantwoordelijkheid) van de centrumgemeente taken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
beleidsontwikkeling. Naast een goede sturing op de verschillende budgetten, een goede scheiding tussen wat 
een lokale verantwoordelijkheid is en wat er regionaal wordt gefinancierd is ook noodzakelijk. Alleen zo kunnen 
wij tot een Friese en Leeuwarder transformatie komen waar wij allen voordeel uit kunnen halen. Wij willen hier 
als Leeuwarden ook een financiële prikkel aan toevoegen en in 2020 € 450.000 op het Leeuwarder deel van de 
regionale kosten voor Wmo (Beschermd wonen) bezuinigen. 
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5. Werk en Participatie 
 
 

5.1    Werk en Participatie: Iedereen in Beweging!  
Iedereen die kan werken, gaat ook aan het werk! Een standpunt gebaseerd op de overtuiging dat het voor 
ieder mens belangrijk is om te werken: van nut te zijn, dagritme te hebben, onder de mensen te zijn, 
perspectief te hebben en bovenal: je eigen broek te kunnen ophouden.  Of het nou om betaald werk gaat of 
om vrijwilligerswerk, werk is de manier om te participeren en weer onderdeel te worden van de samenleving. 
Weer meedoen en gezien worden is een belangrijke factor voor de bestaanszekerheid. Onderzoek wijst uit dat 
werk en participatie zorgt voor een afname van de zorgkosten en een verhoging van de gezondheid van onze 
inwoners. Dit krijgen we alleen samen voor elkaar: de bijstandsgerechtigde, de werkgevers, de 
onderwijsinstellingen, de sociale basis, de alliantie en de gemeente.   
 
In 2017 zijn we gestart met de aanpak ‘Iedereen in beweging’. Deze aanpak is gestoeld op drie uitgangspunten: 
persoonlijk, krachtig en maatwerk.  
 
Persoonlijk:  
We kennen de bijstandsgerechtigden goed, koppelen hen aan vaste aanspreekpunten bij de gemeente en gaan 
uit van persoonlijk en regelmatig contact. Hierdoor weten we wat nodig is om hen via de kortst mogelijke route 
te begeleiden naar duurzaam werk, onderwijs of ondernemerschap.  
 
Krachtig:  
We werken doelgericht, altijd gefocust op uitstroom of het maximaal haalbare qua participatie. De 
begeleidingstrajecten zijn intensief, kortdurend en gericht op concrete vervolgstappen. En we zijn duidelijk; 
afspraak = afspraak.  
 
Maatwerk:  
Werkgevers, onderwijsinstellingen, de sociale basis, de alliantie en de gemeente zorgen samen voor een 
dekkend en effectief palet aan instrumenten, altijd gericht op maximale participatie en passend bij de behoefte 
van de bijstandsgerechtigde. Die is verschillend, dus onze dienstverlening is dat ook.  
 
We zien de resultaten terug in de landelijke benchmarkcijfers; onze uitstroomcijfers zijn gestegen en inmiddels 
hoger dan vergelijkbare gemeenten. In 2018 verwachten we al 200 extra personen uit te laten stromen. De 
komende jaren continueren en intensiveren we deze werkwijze. De instroomcijfers blijven echter achter, die 
dalen minder snel dan vergelijkbare gemeenten. Daarom zetten we extra in op het verlagen van instroom. Met 
het beperken van de instroom en het maximaliseren van de uitstroom bewerkstelligen we de benodigde 
structurele daling van het bijstandsbestand (zie hoofdstuk 6 voor een nadere financiële uitwerking). 

5.2    Continueren en intensiveren aanpak op uitstroom 
We zetten de ingezette lijn ten aanzien van het terugbrengen van het aantal losse projecten volop door. We 
gaan naar een compact, dekkend en effectief palet aan instrumenten dat we goed kennen en waar we in 
vertrouwen. We innoveren dit palet continu met partners om tot maximaal resultaat te komen.  We hebben 
ons hele bestand goed in beeld en kiezen voor de kortste route naar duurzaam werk. Daarbij is de vraag vanuit 
de arbeidsmarkt ons uitgangspunt. Immers: geen uitstroom zonder banen. We overbruggen met werkgevers de 
kloof tussen vraag en aanbod van arbeid in Leeuwarden. Dit zien we als een gezamenlijke maatschappelijke 
opgave. 
 

 Eerst werk: een kort en intensief programma gericht op solliciteren, presenteren en netwerken voor 
mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met bijvoorbeeld uitzendbureaus zorgen we er 
voor dat zij zo snel mogelijk uitstromen naar reguliere vacatures. 

 ‘Vizier op Werk’: samen met werkgevers en onderwijsinstellingen ontwikkelen we korte, intensieve 
voorbereidingstrajecten richting banen waar in de markt vraag naar is. Bijvoorbeeld, horeca, zorg, bouw, 
zakelijke dienstverlening. Hierdoor kunnen bijstandsgerechtigden zich gericht ontwikkelen naar een 
concreet perspectief: betaald werk! Demografische en economische ontwikkelingen vragen hier om. 
Beschikbaarheid van arbeid wordt steeds meer een vestigingsplaatsfactor in de afweging van bedrijven om 
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te investeren in Leeuwarden en daarmee randvoorwaardelijk voor een gezonde economie. Terug naar 
school: we vinden het belangrijk dat jongeren naar school gaan en dat ze hun opleiding afmaken. Ook het 
versterken van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van groot belang. 

 Werken met loonwaarde: de Participatiewet heeft in 2015 een belangrijke impuls gegeven om met andere 
instrumenten er voor te zorgen dat ook mensen met een arbeidshandicap toegang tot de arbeidsmarkt 
krijgen. Hierbij is loonwaarde gekoppeld aan de juiste context, de werkomgeving is leading geworden voor 
de aanpak. 

 Ondernemerschap:  ondernemerschap is een belangrijke uitstroomroute uit de bijstand. We begeleiden 
ondernemende bijstandsgerechtigden richting daadwerkelijk ondernemerschap, zelfs als ze daarmee niet 
direct volledig uitkeringsonafhankelijk worden. Ook gedeeltelijk je eigen inkomen verdienen middels 
ondernemerschap is belangrijk én kan een eerste stap zijn richting volledige uitkeringsonafhankelijkheid.  

 
Als gemeente focussen we vanuit onze rol op het kennen van alle bijstandsgerechtigden en het kiezen van de 
kortst mogelijke route richting werk en/of participatie. We intensiveren onze aanpak door de komende twee 
jaar het gehele bijstandsbestand te screenen en op de juiste route te zetten. We zorgen er voor dat iedereen 
toewerkt naar het bereiken van het maximale plafond voor wat betreft werk of participatie.  

Voor een deel van de doelgroep betekent dit directe uitstroom naar werk of doorstroom naar de 
begeleidingsprogramma’s richting werk, onderwijs of ondernemerschap. Voor een ander deel van de doelgroep 
is participatie (momenteel) het hoogst haalbare met als doel meedoen, het daarmee verlagen van 
zorgconsumptie en het opschakelen richting werk zodra mogelijk. We werken hierbij samen met de alliantie en 
sociale basis.  

We vragen hen om in dialoog met vrijwilligersorganisaties voldoende plekken voor participatie en werk te 
bieden, zodat een inclusieve arbeidsmarkt ontstaat. Juist hierdoor kan de gemeente op haar beurt ook 
daadwerkelijk voor alle bijstandsgerechtigden de best passende route kiezen. De sociale basis fungeert zo als 
voorportaal voor het programma Vizier op Werk, zodat bijstandsgerechtigden vervolgens bij werkgevers aan de 
slag kunnen. We zien dat er succesvolle initiatieven starten zonder gemeentelijke inbreng. Dit stimuleren we, 
zodat het participatievraagstuk breed in de maatschappij opgepakt wordt. Iedereen is van waarde en voor 
iedereen moet een plek in de samenleving zijn. Ook statushouders zullen we explicieter ondersteuning bieden 
richting de arbeidsmarkt. We volgen landelijk de ontwikkelingen rondom de mogelijke wijzigingen van de Wet 
Inburgering waarbij gemeenten hopelijk meer regie krijgen.  
 
De huidige herijking van de dagbesteding laat zien dat er in de sociale basis genoeg alternatieven te vinden zijn 
waar geen indicatie dagbesteding voor nodig is. Dit zetten we door. Hiermee stoppen we duurdere vormen van 
dagbesteding waar het niet noodzakelijk is. Ook kunnen mensen met de instrumenten vanuit de 
Participatiewet eerder naar (deels) betaald werk geleid worden. Daarnaast voorziet onze integrale 
armoedeaanpak in een totaalpakket van interventies waarbij niet alleen gewerkt wordt aan meer inkomsten, 
maar juist ook aan minder uitgaven. Zo werken we aan perspectief, brengen we ook op dit onderdeel 
consistentie aan in onze brede focus naar werk en zorgen we voor een echt inclusieve arbeidsmarkt en 
samenleving.  

5.3    Preventie en een strenge poort 
Voorkomen is beter dan genezen, dus het begint bij preventie. We richten het huidige aanvraagproces anders 
in, waarbij ‘eerst werk’ ook hier het uitgangspunt is. Voor hen die zelfstandig in staat zijn om aan de slag te 
komen of anderzijds in hun levensonderhoud te kunnen voorzien houden we de poort dicht. Dit stelt ons in 
staat onze middelen maximaal in te zetten voor hen die onze ondersteuning wel nodig hebben. 
 
Als een inwoner een uitkering aanvraagt, onderzoeken we direct of er een baan beschikbaar is. Daarbij vragen 
we een actieve inzet van de bijstandsgerechtigde. Hierdoor verliezen we geen waardevolle tijd tijdens de 
behandelingsperiode van de uitkeringsaanvraag. De uitkeringsaanvraag, het inkomensdeel, loopt parallel aan 
de begeleiding naar werk. Want we weten; hoe langer in de bijstand, hoe lastiger het is om er weer uit te 
komen.  
 
We zijn secuur in de beoordeling of iemand recht heeft op een uitkering. En juist bij de uitkeringsaanvraag is dit 
van belang. Er blijft een uitkering voor hen die het echt nodig hebben. Maar voor hen die zelf in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien zijn we streng. Dit vanuit de wetenschap dat mensen er zelf baat bij hebben 
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om hun inkomen te verdienen. Vanuit het perspectief van eigenwaarde, maar zeker ook om armoede te 
voorkomen. 
 
Ook zetten we in op het begeleiden van gevestigde en arbeidsongeschikte ondernemers in tijdelijk zwaar weer. 
Hiermee voorkomen we niet alleen dat zij zelf een bijstandsuitkering aan moeten vragen, maar mogelijk ook 
hun werknemers. 
 
We gaan nog intensiever samenwerken met het UWV, zodat we inwoners met een WW-uitkering waar 
mogelijk nog voordat ze een bijstandsaanvraag indienen naar werk begeleiden. Want ook voor deze groep 
geldt: voorkomen is beter dan genezen. 

5.4    Werk als consistente focus 
Alles staat in het teken van de kortste route naar duurzaam werk. Deze focus voeren we consistent en breed 
door. Onze programma’s, ons beleid, onze regelingen en onze handelingen zijn ondersteunend aan deze 
doelstelling. Daar waar mogelijk nemen we belemmeringen weg en creëren we de juiste prikkels. Tegelijkertijd 
is de context waarin bijstandsgerechtigden zich bewegen niet volledig door ons als gemeente beïnvloedbaar en 
zijn we sterk afhankelijk van landelijke wetgeving. De in individuele gevallen mogelijke armoedeval is hier een 
voorbeeld van. Niet ondersteunend aan de doelstelling, daarmee onwenselijk, maar niet direct beïnvloedbaar. 
In die situaties proberen we onze invloed landelijk aan te wenden. Leeuwarden is landelijk een belangrijke 
gesprekspartner voor het Rijk. Ook in die gevallen zien we werk als oplossing. Wellicht niet direct voor de korte 
termijn op financieel vlak, maar zeker op de lange termijn.  

5.5    Landelijke wetgeving 
Naast onze inzet om de omvang van het bijstandsbestand naar beneden te brengen, blijven we alert op 
landelijke ontwikkelingen. De ontwikkelingen rondom de landelijke participatiemiddelen, het macrobudget 
BUIG en de bijbehorende verdeelsystematiek volgen we op de voet en beïnvloeden we waar mogelijk, zodat 
we de opgave goed geëquipeerd aan kunnen gaan.  
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6. Financiën 

6.1    Wmo en Jeugd 
De afgelopen drie jaren zijn in de Financiële Kaders Sociaal Domein 2015, 2016 en 2017 maatregelen met de 
gemeenteraad afgesproken om het tekort in het Sociaal Domein te beperken. Met deze maatregelen is de 
afgelopen jaren al voor € 20 mln. van de benodigde € 30 mln. aan ombuigingen gerealiseerd. Met deze 
maatregelen is het nog niet mogelijk gebleken om de taken Wmo en Jeugd binnen het rijksbudget uit te 
voeren. Over twee jaar volgt een herijking van de verdeelmodellen, maar daar kunnen we niet op wachten. 

Ter illustratie van de omvang van de opgaaf: het rijksbudget Jeugd steeg voorafgaand aan de decentralisaties 
ieder jaar met 5,9%, gemeenten hebben bij de start 15% korting ter verwerking gekregen en sindsdien geen 
volumestijgingen meer gehad. Op Wmo en Jeugd blijven we in Leeuwarden per 2018 geconfronteerd met een 
structureel financieel tekort van € 10-12 mln. dat op basis van de rekeningcijfers 2017 is tegenomen tot € 13,6 
mln.  

Het totale tekort van € 13,6 mln. heeft een structureel karakter dat € 1,6 mln. hoger is dan het tekort waarmee 
in het collegeprogramma is gerekend.  Dit structurele tekort is in het collegeprogramma voor € 4,4 mln. gedekt 
buiten het sociaal domein. Hiermee blijft voor het sociaal domein een taakstelling over van € 9,6 mln., in te 
vullen met deze herijking (collegeprogramma € 7,6 mln.  + € 2 mln. extra tekort uit jaarrekening 2017).  

Het extra tekort uit de rekeningcijfers 2017 is opgenomen in de regel ‘Taakstelling vanwege Rekening 2017’. 
Daarbij is rekening gehouden met staand beleid dat het tekort in 2019 verder kan oplopen. Ook dat moet 
gedekt worden via een extra taakstelling.  

Van de totale taakstelling van € 9,6 mln. op Wmo en Jeugd is € 1 mln. in 2018 gerealiseerd.  

6.2    Taakstellingen sociaal domein 
 

Tabel 1 

Structurele taakstelling 2018 2019 2020 Totaal 

Taakstelling volgens 
collegeprogramma 

1.000.000 
(gerealiseerd)  

1.000.000 5.600.000 7.600.000 

Taakstelling vanwege Rekening 2017 1.600.000 400.000  2.000.000 

Totaal taakstellingen 2.600.000 1.400.000 5.600.000 9.600.000 

 
Toelichting: 
Tabel 1 geeft de financiële opgave, waarbij rekening is gehouden met doorwerking van het rekeningresultaat 
2017 (extra tekort € 1,6 mln.) met een mogelijke doorwerking van extra € 4 ton naar 2019. Dit geeft een totale 
financiële opgave van € 9,6 mln. structureel. 
 
Tabel 2 

Realiseren taakstellingen 2018 2019 2020 2021 Totaal 

Volgens collegeprogramma:      
* Participatiebudget 1.000.000 

(gerealiseerd) 
   1.000.000 

* Regiotaken Beschermd wonen   450.000  450.000 
* Per saldo ombuiging Wellzo  300.000 450.000  750.000 
Alliantie Wmo   3.600.000  3.600.000 
Sturen op kosten Jeugd  1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000 
Bedrijfsvoering Leeuwarden   500.000  500.000 
Efficiency  Amaryllis  500.000   500.000 

Totaal realiseren taakstellingen 1.000.000 1.800.000 6.500.000 1.500.000 10.800.000 

Totaal te realiseren taakstellingen 2.600.000 1.400.000 5.600.000  9.600.000 
Saldo -1.600.000 400.000 900.000 1.500.000 1.200.000 
Incidenteel effect in de jaarschijven -1.600.000 -1.200.000 -300.000 1.200.000  
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Toelichting: 
 Tabel 2 vermeldt het realiseren van deze opgave volgens de aanpak: 

o De onderdelen conform het collegeprogramma  
Van het collegeprogramma is de opgave op regiotaken Beschermd wonen van € 4,5 ton 
gehandhaafd. Er van uitgaande dat de budgetten Beschermd wonen per 2020 worden verdeeld 
over de gemeenten.  
De ombuiging op Wellzo van per saldo € 7,5 ton is gehandhaafd. Dit komt voort uit beëindigen 
van de subsidie aan Wellzo (€ 2,2 mln.) minus de investering in steunstructuur in en rondom 
school en minus een bijdrage in het budget van de alliantie. Omdat de subsidie per 1 juli 2019 
wordt beëindigd is de fasering in twee jaren aangegeven. 

o Een alliantie Wmo  
De ombuiging als gevolg van de alliantie Wmo van € 3,6 mln. is 14% op het totaal beschikbare 
budget van de alliantie op basis van de gemeentelijke budgetten 2018. 

o Sturen op kosten Jeugd  
De ombuiging als gevolg van ‘sturen op kosten Jeugd’ heeft deels een werking in 2019 en 2020. 
Doorwerking met extra ombuigingen in 2021 is opgenomen. De totale ombuiging op Jeugd is 
daarmee 14% op het totale Jeugdbudget. 

o Een taakstelling op de bedrijfsvoering Sociaal domein Leeuwarden  
De bezuiniging op de bedrijfsvoering in het Sociaal domein vindt plaats als gevolg van met name 
de alliantie Wmo. Dit heeft effect op reductie van administratie, indicering, berichtenverkeer e.d. 

o Een efficiencytaakstelling op Amaryllis  
De taakstelling op Amaryllis is mogelijk door besparingen op de bedrijfsvoering en als gevolg van 
wijzigingen in de opdracht aan Amaryllis voortvloeiend uit dit Koersdocument. 

 Dit geeft een totaal beeld van structureel € 10,8 mln. aan het realiseren van de bezuinigingen.  
Dit is een voldoende bezuinigingsbedrag met een ‘overwaarde’ van € 1,2 mln. ten opzichte van de vereiste 
€ 9,6 mln. structureel. Het structurele beeld is daarmee sluitend, waarbij de overwaarde nodig is om een 
niet 100% hardheid van maatregelen te compenseren en om de weerstandscapaciteit van de gemeente te 
versterken. 

 Aandachtspunt in de opstelling zijn resterende incidentele tekorten in de jaarschijven 2018, 2019 en 2020 
van respectievelijk € 1,6 mln., € 1,2 mln. en € 0,3 mln. Dit totaal van € 3,1 mln. moet opgevangen worden 
uit de algemene middelen en/of door extra incidentele maatregelen. 

 

6.3    BUIG 
Naast de tekorten op Wmo en Jeugd heeft Leeuwarden ook een grote opgave op de BUIG, de gebundelde 
uitkeringen voor de inkomensvoorziening. De afgelopen jaren zijn deze rijksmiddelen namelijk teruggelopen, 
terwijl (landelijk en lokaal) het aantal bijstandsgerechtigden toenam. Het gevolg is een financieel tekort. In 
2018 zullen we als gemeente € 90,2 mln. aan uitkeringen verstrekken, terwijl we hiervoor maar € 74 mln. van 
het Rijk ontvangen. In onderstaande grafiek is deze ontwikkeling meerjarig goed te herkennen.  
 

 

 
De stijgende uitgaven aan uitkeringen passen bij de (landelijke) trend van een stijgend bijstandsvolume. Het 
Rijksbudget dat Leeuwarden hiervoor beschikbaar krijgt is de afgelopen jaren echter niet evenredig 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Uitgaven BUIG 51,74 59,14 64,84 70,87 76,77 77,86 83,16 87,2 90,2

Rijksbijdrage BUIG 45,74 45,83 54,96 63,7 73,63 73,93 76,35 73,8 74,04
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meegestegen met de uitgaven. Deels heeft dit te maken met een te laag macrobudget dat het Rijk beschikbaar 
stelt, 35% van het tekort in Leeuwarden wordt veroorzaakt door landelijk onvoldoende beschikbaar gestelde 
middelen (in 2018 € 5,6 mln.). Daarnaast wordt het tekort veroorzaakt door een voor Leeuwarden ongunstig 
uitpakkend verdeelmodel. 

Ten opzichte van Rijksbudget heeft de gemeente in 2018 een tekort van € 16,2 mln. op de BUIG. Alhoewel het 
Rijk daar een deel van afdekt via het vangnet, blijft er een netto tekort van ruim € 6 mln. ten laste van de 
gemeente. In het collegeprogramma 2018-2022 is daarvan € 3 mln. structureel gerepareerd en zijn voor de 
komende jaren voor het restant incidentele middelen gereserveerd.  

De uitdaging BUIG is groot, de uitgaven moeten substantieel worden verlaagd. De komende jaren focussen we 
op het beperken van de instroom in de bijstand en het toeleiden van bijstandsgerechtigden naar werk. Het 
bijstandsbestand moet dalen, dus prioriteit ligt op het inzetten van hen die binnen afzienbare tijd richting werk, 
onderwijs of ondernemerschap begeleid kunnen worden. Deze financiële opgaven zijn verwerkt in het 
collegeprogramma. Het collegeprogramma bevat ook maatregelen op andere terreinen dan het sociaal domein 
voor een sluitend financieel beeld. 

De in Leeuwarden te behalen kostenbesparingen moeten financieel hard zijn, oftewel hiermee moet een 
navolgbaar voordelig effect behaald kunnen worden om het hoofd te bieden aan de structurele tekorten. 

6.4    Vulling budget alliantie 
Een aantal budgetten op het gebied van de Wmo wordt aan de alliantie toegevoegd. Dat betekent dat de 
thuisondersteuning (begeleiding), dagbesteding, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, de huishoudelijke 
hulptaak en de inloopfunctie GGZ onderdeel worden van de alliantie. Professionele ondersteuning van jeugd- 
en jongerenwerk (door ambulant jongerenwerkers, buurtsportcoaches, Ontmoetingscentrum Jonge Ouders, 
Jimmy’s), buurthuisbeheerders en mantelzorg worden ook in samenwerking met de sociale basis onderdeel 
van de alliantie. 

De inschatting is dat het totaalbudget voor de alliantie, inclusief het aandeel Amaryllis, tussen € 30-35 mln. zal 
bedragen. 

6.5    Risicoparagraaf 
In deze paragraaf worden de belangrijkste kernrisico’s benoemd en de conclusies die daaraan qua sturing en 
beheersing kunnen worden verbonden. 
 
Voorafgaand daaraan willen we in algemene zin het volgende onder de aandacht brengen.   
Met dit Koersdocument wordt op hoofdlijnen de richting van het beleid voor de komende jaren geschetst. Na 
vaststelling van het Koersdocument wordt deze beleidsrichting voor de te onderscheiden onderdelen vertaald 
naar concrete uitvoeringskaders met bijbehorende besturingsinstrumentarium. Teneinde zo snel mogelijk met 
deze vertaalslag voortgang te kunnen boeken, voor een deel wordt hier inmiddels al aan gewerkt, is het in de 
eerste plaats van belang dat de politieke besluitvorming over het Koersdocument  tijdig tot een heldere 
afronding komt.  
 
Tijdens deze beweging van ‘richting naar inrichting’ zal de haalbaarheid van de verschillende onderdelen van 
het Koersdocument nader getoetst en zichtbaar worden en kunnen risico ’s beter getaxeerd worden. Het is niet 
uitgesloten dat tijdens dit proces, waarbij voor een groot deel ook externe partners zijn betrokken, inzichten 
ontstaan die noodzaken tot een bijstelling van het richtinggevende kader van dit Koersdocument. Wijzigingen 
die ook kunnen leiden tot een bijstelling van het financiële perspectief van het Koersdocument en alsdan 
vragen om aanvullende maatregelen om de financiële positie gezond te houden.  
 
Met het oog op deze onzekerheden zullen wij parallel aan de inrichting en borging van de verschillende 
onderdelen van het Koersdocument een terugvalscenario formuleren dat kan worden ingezet op het moment 
dat duidelijk is dat de uitwerking van het Koersdocument leidt tot bijstelling van de inhoudelijke en financiële 
koers. We zullen u bij de behandeling van de begroting 2019 nader informeren over dit terugvalscenario en het 
moment van eventuele toepassing ervan. Een tweede algemene beheersmaatregel die wij voorstellen is om de 
meeropbrengst van de voorgestelde maatregelen ad € 1,2 mln. (zie tabel 2 hierboven) om te zetten in een 
structurele stelpost van gelijke omvang die kan worden benut om onvoorziene tegenvallers op te vangen. 
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Daarmee wordt in aanvulling op de algemene reserve als incidentele weerstandscapaciteit ook structurele 
weerstandscapaciteit gecreëerd.  
 
Hieronder worden de kernrisico’s van de te onderscheiden onderdelen van het koersdocument nader 
toegelicht. 

6.5.1 Wmo  
In het Koersdocument worden twee werkwijzen voorgesteld om de uitgaven voor de Wmo en Jeugdzorg te 
verlagen waardoor deze weer binnen de budgettaire kaders komen. De financiële doelen zijn daarmee duidelijk 
en voor het realiseren daarvan is het dus nodig dat de werkwijzen gaan werken als bedoeld. Daarmee is ook 
het kernrisico aangegeven, namelijk dat het functioneren van de voorgestelde werkwijzen bedreigd of 
belemmerd wordt met als gevolg dat het financiële doel, de kostenreductie, niet gerealiseerd wordt. 
 
Voor de Wmo is het model waarvan de kostenreductie verwacht wordt de lumpsumfinanciering van een 
alliantie van partijen die de zorgverlening in het kader van de Wmo gaan uitvoeren. Op basis van vooraf 
vastgestelde criteria wordt een bedrag beschikbaar gesteld aan de alliantie waaruit alle activiteiten in het kader 
van de uitvoering van de Wmo betaald moeten worden. Het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld past binnen 
de gemeentelijke financiële kaders en taakstellingen en een tussentijds beroep op de gemeente voor extra 
middelen wordt niet gehonoreerd. Lumpsumfinanciering als instrument voor kostenbeheersing werkt alleen als 
door alle betrokken partijen onder vrijwel alle omstandigheden vastgehouden wordt aan de beschikbaar 
gestelde financiële ruimte. Daarmee is dan ook het grootste (financiële) risico aangegeven, namelijk dat de 
druk (op de gemeente) zo groot wordt dat overgegaan wordt tot het beschikbaar stellen van extra middelen als 
gevolg van de complexiteit van problematiek bij cliënten. Opgave is dan om de kans dat die druk ontstaat zo 
klein mogelijk te maken en mocht die druk desondanks ontstaan, deze te kunnen weerstaan.  
 
Wat kan er gedaan worden om de kans op grote druk om tussentijds de budgetten te verhogen te 
minimaliseren? Een aantal, voor de hand liggende zaken zijn: 

 Vooraf tussen de partijen volstrekte duidelijkheid over wat er verwacht wordt (plat gezegd: vooraf duidelijk 
maken voor welke geluiden we ons over en weer doof zullen houden). 

 Zeer veel ruimte aan de alliantie geven om zelf te bepalen hoe binnen de financiële kaders gebleven kan 
worden omdat de financiële kaders prioritair zijn aan andere kaders. 

 In het verlengde hiervan: een doorleverplicht opleggen aan de alliantie indien het beschikbare budget 
uitgeput is. 

 Een deel van het beschikbare budget reserveren voor calamiteiten. 

 Een egalisatiesysteem afspreken waarbij, binnen bepaalde marges, positieve en negatieve afwijkingen over 
de looptijd van de overeenkomst worden verrekend.  

 Omdat er gestart wordt met een taakstelling moet door de alliantie vooraf een vertrouwenwekkend inzicht 
aan de gemeente geboden worden dat binnen de beschikbare budgetten de Wmo uitgevoerd kan worden. 

 
Verder kan een er verzoek komen voor extra middelen in verband met prijs- of volumestijging. Hierover 
worden afspraken met de alliantie gemaakt in het kader van het vaststellen van het totaalbudget. 
 
Voor inhoudelijke risico’s, bijvoorbeeld als de kwaliteit van zorg en de keuzevrijheid van cliënten in het geding 
is, worden contractuele afspraken gemaakt met de alliantie.  Dit raakt ook het wettelijke kader en moet 
zorgvuldig worden afgehecht.  
 
Door de alliantie veel vrijheid, verantwoordelijkheid en ruimte te geven om binnen de kaders te operen ligt het 
risico op de loer dat bepaalde doelgroepen onvoldoende aandacht krijgen door priotering en ‘winstdenken’. 
Met de alliantie worden afspraken gemaakt over de resultaten. Tussentijdse monitoring moet inzicht geven in 
het gedrag van de alliantie. 
 
Op operationeel niveau kunnen ook maatregelen getroffen worden maar die komen in het Koersdocument 
verder niet aan de orde. Gedacht moet dan worden aan informatieverstrekking, bevoorschotting en periodieke 
overleggen. 
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6.5.2 Jeugdzorg 
Voor het reduceren van de kosten van de Jeugdzorg wordt gekozen voor een werkwijze waarbij met het oog op 
de kostenreductie langs twee lijnen wordt gewerkt: 
1. het versterken van de steunstructuren rondom jeugdigen met de school in het middelpunt. De verwachting 

is dat door het (verder) versterken van deze steunstructuren het gebruik van (duurdere) 2
e
 lijns 

zorgvoorzieningen afneemt. 
2. de gemeente gaat op een aantal manieren de toegang tot de zwaardere en daardoor ook duurdere vormen 

van jeugdzorg beperken door verwijzingen door instellingen, die in dat proces ook een positie hebben als 
verwijzer, mede te beoordelen en te bepalen. De extra bemoeienis van de gemeente is er met name op 
gericht om te toetsen of de veelal dure vormen van jeugdzorg noodzakelijk zijn. 

 
Het risico dat de kostenreductie niet gerealiseerd wordt is dan op hoofdlijnen te herleiden tot: 
 
a.  De preventieve werking alsmede het klein houden van de problematiek door het versterken van de 

steunstructuren blijft uit. Daarnaast kan het volume groeien doordat er vanuit preventieve maatregelen 
een beter zicht is op cliënten met problemen. We zagen dit ook na de invoering van de wijkteams. Deze 
risico’s laten zich moeilijk beheersen. Het kostenreducerende effect van maatregelen als voorgesteld moet 
zich in de praktijk bewijzen en de evaluatie ex-ante is daarbij de belangrijkste beheersmaatregel. Waarop 
zijn de verwachtingen met betrekking tot de kostenreductie gebaseerd en onderscheidt het zich van de 
hoop op minder kosten. Het is verder van groot belang dat de kostenontwikkeling op de voet gevolgd wordt 
nadat de maatregelen van kracht zijn geworden en vergeleken kunnen worden met de kosten in de periode 
toen die maatregelen nog niet golden. Daaruit moet snel de conclusie worden getrokken of het werkt of 
niet, zodat er bijsturing kan plaatsvinden. Dat betekent dat een adequaat systeem van monitoring en 
bewaking ook hier, evenals bij de andere maatregelen, een cruciale randvoorwaarde vormt.  

 
b.  Als kostenreductie door de beoogde extra bemoeienis van de kant de gemeente uitblijft, cq. sturen op de 

toegang, kan dat slechts komen doordat die bemoeienis niet tot inhoudelijk andere oordelen heeft geleid of 
doordat de gemeentelijke inbreng en toets niet tot andere, goedkopere verwijzingen hebben geleid.  
De kans op het eerste moet gereduceerd worden door vooraf te toetsen waar de verwachting op gebaseerd 
is. In dit geval is dat met name de vaststelling dat in Leeuwarden, in vergelijking met andere gemeenten, 
door meer jeugdigen van duurdere vormen van zorg gebruik gemaakt wordt. Verondersteld wordt dat dat 
hogere gebruik van zorgvoorzieningen komt doordat bij eenzelfde problematiek in Leeuwarden onnodig 
naar duurdere vormen van zorg wordt verwezen. Meer bemoeienis van de kant van de gemeente moet dat 
veranderen. Het risico op het uitblijven van de kostenreductie is dan vooral de kans dat de invloed en 
inbreng van de gemeente onvoldoende gewicht in de schaal legt of overruled wordt door die van andere 
partijen die de over toegang tot zorg gaan. Die kans kan gereduceerd worden door met de andere partijen 
te proberen tot overeenstemming te komen of, indien dat onvoldoende soelaas biedt en als stok achter de 
deur, de gemeentelijke positie te gebruiken een reductie van kosten af te dwingen. Tevens is van groot 
belang dat er een stevige verbinding komt tussen de benodigde strakke sturing op lokaal niveau en de 
collectieve taakopdracht die is ingebracht in de Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 
2018. De 20 Friese gemeenten gaan tempo maken met de transformatie van het jeugdzorglandschap 
middels het actieplan Zorg voor Jeugd. De aanpak is gericht op het sturen op de toegang tot zorg en het 
doorontwikkelen van het aanbod. 

 
Alle maatregelen en inzet moeten behelzen dat, als de kostenreductie uitblijft, dat uiteindelijk alleen 
toegeschreven kan worden aan onvoldoende sturing van de kant van de gemeente. De combinatie van sturen 
op de toegang en het doorontwikkelen cq. transformeren van het aanbod door de aanbieders is daarbij 
cruciaal. 

6.5.3 BUIG 
Voor BUIG blijft een financieel risico aanwezig. Het Rijk dekt tekorten boven de zogenaamde ‘vangnetgrens’. In 
2018 ligt die grens als volgt: het Rijk vergoedt 50% van een tekort boven 5% van de Rijksbijdrage en 100% van 
een tekort boven de 12,5%. Het verwachte tekort in Leeuwarden van € 16,2 mln. is 21,9% ten opzichte van de 
Rijksbijdrage. Dit is ver boven de vangnetgrens in Leeuwarden die op ruim € 6 mln. staat. Leeuwarden zal over 
2018 dus naar schatting € 10 mln. ontvangen als afdekking van het tekort. Leeuwarden houdt een netto tekort 
van ruim € 6 mln. Daarvan is in de begroting € 3 mln. structureel afgedekt. Dat betekent dat een financieel 
risico resteert van ruim € 3 mln. op de BUIG. Dit is afgedekt met incidentele middelen. De aanpak zoals 
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geschetst in dit Koersdocument moet in 2021 uiteindelijk leiden tot evenwicht tussen uitgaven en het 
begrotingsbudget, inclusief de structurele inzet van € 3 mln. aan gemeentelijke middelen.  
 
Essentieel bij de sturing op de BUIG-opgave is dat heel kort cyclisch getoetst wordt of de toegepaste 
maatregelen/projecten voor een daling zorgen die, geredeneerd vanuit de budgetten, nodig is. Wanneer dit 
niet het geval is dat onmiddellijk overgeschakeld kan worden naar nieuwe projecten en maatregelen. Inrichting 
van een krachtig instrumentarium om deze behoefte aan ‘sturing en control’ te ondersteunen is dan ook een 
belangrijke beheersmaatregel.  
 

Tot slot 
Op grond van het hiervoor geschetste globale risicobeeld zullen voor de onderscheiden onderdelen de meer 
specifieke detailrisico’s de komende tijd uitgewerkt worden volgens de reguliere risico-aanpak (NAR) en 
opgenomen worden in de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2019.  
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Bijlage 1 

 
Inclusieve Stad als aanpak 
Het afgelopen jaar deed Leeuwarden mee aan de City Deal Inclusieve Stad. De bedoeling van de City Deal is 
mensen de mogelijkheid bieden om mee te doen in de samenleving. De deelnemende steden lanceerden in 
samenwerking met de ministeries verschillende experimenten in één gebied in hun stad. In Leeuwarden was 
dat Oud Oost. Het experiment bestond op hoofdlijnen uit: 

1. inzicht krijgen in de financiering en ontschottingsmogelijkheden 
2. professionalisering voor het mogelijk en betaalbaar maken van maatwerk 
3. alternatieve vormen van schuldenaanpak/beschermingsbewind. 

Ad 1 Financiering en ontschotting  
Nieuwe financieringsmodellen zijn cruciaal voor het welslagen van de transformatie, want verkokerde 
financiering is vaak de belangrijkste reden voor bureaucratie. Met behulp van data kan er meer zicht komen op 
de financieringsstromen in een wijk. In Oud Oost is onderzocht hoeveel geld de gemeente investeert binnen 
het sociaal domein breed. Dat blijkt ruim € 30 mln. te zijn waarvan de helft van de kosten bestaat uit 
inkomsensbijstand en het resterende overgrote deel van de kosten zit in specialistische voorzieningen van 
jeugd en Wmo. Ook de Friesland zorgverzekeraar blijkt ca. € 30 mln. te investeren. Als we dit optellen gaat er 
ca. € 60 mln. om in een wijk met 12.000 inwoners. Er wordt dus binnen het sociaal domein aanzienlijk 
geïnvesteerd in een gebied, maar alles is verkokerd. We lijken dus meer een probleem te hebben in een 
verkokerde werkwijze dan puur een financieel probleem.  
Verder is het gebruik van de voorzieningen en de kosten per voorzieningen onderzocht. Daarbij is te zien dat 
van de sociale basis met algemene voorzieningen veel gebruik wordt gemaakt en de kosten beduidend lager 
zijn dan specialistische voorzieningen. Dat bevestigt dat het gebruik van de sociale basis goedkoper is en dus de 
moeite waard is om in te investeren.  
 

 
In bovenstaande tabel is de verdeling van gemeentelijke uitgaven binnen het sociaal domein in Oud Oost 
zichtbaar gemaakt.  
 
Er is ook op hoofdlijnen onderzocht hoeveel een voorziening gemiddeld kost in Oud Oost. Onderstaande is op 
hoofdlijnen een weergave van het gebruik van de voorzieningen en de kosten per voorzieningen. Daarbij is te 
zien dat van de sociale basis (nulde lijn) met algemene voorzieningen veel gebruik wordt gemaakt en de kosten 
beduidend lager zijn dan specialistische voorzieningen. Dat bevestigt dat het gebruik van de sociale basis 
goedkoper is en dus de moeite waard is om in te investeren.  
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Om ontschot te kunnen werken is er binnen het experiment een resultaatvolgend budget geïntroduceerd 
waarbij de sociaal werker volledig maatwerk kan leveren los van Wmo, jeugd of participatie. Dit konden ze 
doen voor een heel huishouden en niet alleen per individu. Hierbij worden de schotten tussen 18-/18+ 
beslecht. Er kan ook sneller en kostenbewust gehandeld worden in het belang van het beoogde resultaat. Er 
hoeft namelijk niet gewacht te worden op een beschikking voordat er ondersteuning geleverd kan worden. 

Ad 2 Professionalisering maatwerkaanpak 
Vijf deelnemers van het team Oud Oost volgden de Topklas City Deal van het Instituut voor Publieke Waarden 
(IPW). Daar leerden ze maatwerk inzichtelijk maken. Bij maatwerk is er ruimte om te stoppen met het bieden 
van hulp via  ‘standaard geschotte maatwerkvoorzieningen’, maar wordt gekeken naar wat de werkelijke 
integrale oplossing moet zijn. We willen betere hulp bieden met minder budget waarbij mensen zo optimaal 
mogelijk mee kunnen doen (= inclusiviteit). Daarbij is in eerste instantie onderzocht wat maatwerk kost en 
oplevert. Daarbinnen werd onderscheid gemaakt in: 
- De huidige kosten (wat zijn de kosten op dit moment voor een huishouden?) 
- De dreigende kosten (wat gebeurt er als we hetzelfde blijven doen?) 
- De kosten van de maatwerkoplossing (wat kost een alternatieve aanpak?) 
- De kostenbesparing. 
 
Onlangs is bij een zevental complexe casussen gebleken dat de maatwerkaanpak de helft goedkoper is dan het 
standaard aanbod met een directe besparing van ca. € 100.000 in termen van voorzieningen. Als wij de 
voorzieningen niet meer inkopen, zijn de besparingen reëel en in te boeken. Het inzetten van maatwerk 
bespaarde dus gemiddeld ca. € 15.000 per casus, terwijl mensen wel krijgen wat ze nodig hebben. Dit komt 
overeen met de uitkomsten bij andere gemeenten die de maatwerkaanpak bij grotere volumes aan 
multicomplexe huishoudens al hebben toegepast. Voor deze zeven casussen kwam dat neer op € 362.000 
besparing. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat de dreigende kosten gebaseerd zijn op risico 
inschatting en daarmee op aannames. En dat de winst niet altijd neerstrijkt binnen de gemeente, maar ook 
daarbuiten. Het laat zien wat maatwerk kan opleveren vanuit effectiviteit en het gewenst effect. Waar die 
besparingen op de begroting van bijvoorbeeld de verzekeraar terecht komen, kan de verzekeraar mede 
investeerder zijn. Naast besparingen laat landelijke onderzoek dat is uitgevoerd door het Verweij Jonker 
Instituut zien dat zowel de uitvoerde professionals als bewoners tevreden zijn over de maatwerkaanpak. 
 
Door te experimenteren met nieuwe vormen van financiering, data verzameling, collectieve oplossingen met 
bewoners (in plaats van specialistische oplossingen in de zorg) en daar van te leren, willen we duurzaam 
transformeren in het sociale domein. Als randvoorwaarden is het nodig dat beleid voor de uitvoering 
toepasbaar is en dat we verstandige kostenbewuste professionals hebben die kunnen doen wat nodig is met 
mandaat en integraal budget. Inmiddels is gebleken dat binnen de wettelijke kaders veel meer maatwerk 
mogelijk is dan we nu toepassen, maar dan moet de ruimte wel worden gezien en genomen. Dit gaat over een 
andere manier van denken en doen die toepasbaar is voor alle casussen die om maatwerk vragen.  
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Schulden en beschermingsbewind 
In 2017 is in samenwerking met het CJIB de pilot ‘Samenwerken bij Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften(Wahv)-vorderingen’ gestart. Inwoners die hun boetes wel willen maar niet kunnen 
betalen, kunnen via de pilot voor het ongedaan maken van de in rekening gebrachte verhogingen op de boetes 
in aanmerking komen. In ruil hiervoor verrichten de inwoners een maatschappelijk taak die bijdraagt aan het 
realiseren van een duurzame stabiele financiële situatie. Per 1 december 2017 is het project ‘radicale 
schuldpreventie’ (onder projectleiderschap van Pieter Hilhorst van Amargi) gestart. Tijdens deze pilot worden 
tot 1 januari 2019 150 huishoudens met financiële vragen gekoppeld aan vrijwilligers. Deze vrijwilliger helpt het 
huishouden met het krijgen van overzicht over de financiën. 

Vervolgaanpak 
In 2018 wordt op basis van de leerervaringen van 2017 de maatwerkaanpak verder uitgerold door het toe te 
passen op casuïstiek die daarom vraagt. Dit zijn casussen die inhoudelijk niet in het systeem passen en om een 
maatwerkoplossing vragen en casuïstiek die daar vanuit financieel oogpunt om vraagt (top 50 meervoudige-
complexe casussen). Casuïstiek die via een ‘fast lane’ opgelost kunnen worden kunnen die route gewoon 
blijven volgen of waar nodig via de omgekeerde toets opgepakt worden. De maatwerkaanpak wordt uitgerold 
door het inrichten van een research-development team bestaande uit de gemeente en Amaryllis. De les van 
2017 is dat het experiment vraagt om goede randvoorwaarden: 

- In tijd: voldoende formatie Amaryllis/gemeente en een eenvoudig werkproces  
- Geld: ontschot budget en implementatie budget 
- Mandaat: besluitvorming zo laag mogelijk, beschikkingsvrij, aanpassen verordening (t.z.t.)  
- Kwaliteit: coaching en training/ omgekeerde toets/ selectie expertise/ samenwerking beleid-praktijk. 

 
Met de juiste randvoorwaarden is er een basis waarop passende fasering van de uitrol naar andere teams 
bepaald kan worden in een plan van aanpak. Uit de casuïstiek wordt op basis van data patronen onderzocht om 
te verkennen of knelpunten ook op grotere schaal in het systeem opgelost kunnen worden. Deze lessen 
kunnen meegegeven worden aan de allianties in de populatiebekostiging. Een stap verder is om met andere 
partijen als de verzekeraar of corporatie te komen tot een gezamenlijke financiering voor maatwerk, omdat we 
beter kunnen laten zien dat het voordeel van de aanpak vaak niet alleen bij de gemeente terecht komt. In 2018 
geven we ook een vervolg aan de samenwerking met deze partijen in het oplossen en voorkomen van 
schulden.  
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Bijlage 2 

 

Sturing op de alliantie 
 
De sturing op de alliantie kent twee invalshoeken: 
A. De inhoudelijke indicatoren die onderdeel zijn van de lumpsum en periodiek worden verantwoord. Het 

belangrijkste ijkpunt daarin is het door de raad in 2016 vastgestelde Kwaliteitskader voor het sociaal 
domein. Daarnaast zullen we klanttevredenheid meten en het functioneren van de alliantie zelf in beeld 
brengen. 

B. De instrumenten die de gemeente tot haar beschikking heeft om de outcome van de alliantie in haar 
context te beoordelen.  

 

Ad A. Inhoudelijke indicatoren alliantie 
1. Kwaliteit (zie het Kwaliteitskader Sociaal Domein, raadsbesluit 12-09-2016)   

 Resultaatgericht 

 Persoonsgericht  

 Beschikbaar en toegankelijk (waaronder voorkomen van wachtlijsten) 

 Continuïteit 

 Integrale benadering van huishouden en omgeving 

 Eigen regie voorop en individuele inkleuring. 
 
2. Functioneren van de alliantie   

 Risicoanalyse eigen organisatie alliantie  

 Klanttevredenheid stakeholders 

 medewerking aan Burgerinitiatief 

 ketenverantwoordelijkheid binnen budgetplafond is leidend 

 professionele inzet is altijd tijdelijk.  
 
3. Klanttevredenheid (onafhankelijk extern,  binnen de alliantie is een eigen meetinstrument)  

 Zeggenschap van (en luisteren naar de wensen van) de cliënt (binnen de grenzen van de verordening) 

 Bejegening 

 Behalen van beoogd resultaat. 
 

B. Instrumenten gemeente voor de context 
4. Klachten (klachtafhandeling binnen de gemeente ten behoeve van onafhankelijkheid) 
5. Accountgesprekken 
6. Sociale Index   
7. Focus groepen 
8. Externe audits. 
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Bijlage 3 

 

Uitkomsten marktverkenning Alliantie 
 
Gesproken is met de volgende 2

e
 lijns aanbieders: 

 Limor, Accare, Zorggroep Alliade, Kwadrantgroep, GGZ Fryslân, Thuiszorg Het Friese Land, Molendrift, 
Noorderbrug, Jeugdhulp Friesland, Zienn, J.P. van der Bent stichting 

En daarnaast: 
 Amaryllis, Vrijwilligers Alliantie Leeuwarden (Humanitas, Stichting AanZet, Buurtservicepunten, Support 

Fryslân) , GGD Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar. 

Centrale uitkomst 
 Alle partijen zijn bereid om mee te denken over de vorming van een alliantie en belangstellend om er 

in te participeren. Uiteraard moet er nog veel uitgewerkt worden en moet daar de tijd voor genomen 
worden, maar deze vorm van transformatie van het sociaal domein kan op enthousiasme rekenen, 
omdat vertrouwen de basis is in plaats van sturing en control en omdat schotten verdwijnen. 

 Start van een (of meerdere) alliantie per 1-1-2020 wordt door de partijen als haalbaar gezien. 

 Het werken met “P*Q” en het ‘indicatiecircus’ moeten afgeschaft worden vanwege de grote 
administratieve last en het beperken van echt integraal maatwerk. 

 Hoe alliantie(s) er uit komt te zien moet in dialoog met de partijen tot stand komen; niet eenzijdig 
door de gemeente opgelegd. 

 Aantal partners binnen de alliantie(s) moet niet te groot zijn; participatie op basis van 
gelijkwaardigheid. 

 Gemeente maakt geen deel uit van de alliantie, maar is wel initiator en partner.  

 Het sociaal wijkteam (Amaryllis) is onderdeel van de Alliantie, maar niet meer in de leidende rol. 

Sociale basis 
 De sociale basis (vrijwilligersorganisaties) moet als volwaardige partner deel uitmaken van de alliantie. 

 Investeren in versterking en facilitering van de sociale basis is noodzakelijk voor de continuïteit 

 Ook betrekken van (studenten van) MBO en HBO en onderzoekscapaciteit NHL/Stenden. 

 Samenwerking met en stimuleren van bewonersinitiatieven als kans voor wijk/dorp. 

 Geen streven naar ‘alle vrijwilligers onder één dak’ (eigen identiteit van organisaties).  

 Gemeente moet één centraal aanspreekpunt hebben voor sociale basis. 

 Met een alliantie komt de zorg meer op natuurlijk plekken (wijk/dorp, onderwijs).  

Financieel / inhoudelijk 
 Een gemaximeerde lumpsum is werkbaar en leidt tot creativiteit, mits er sprake is van een meerjarige 

overeenkomst en van een werkgebied met voldoende volume. 

 Resultaatverplichting (outcome) binnen lumpsum (het “wat”): gemeente moet duidelijke eisen stellen 
(indicatoren) en de reikwijdte aangeven (wat valt er wel en niet binnen de opdracht aan de alliantie), 
maar moet zich niet bemoeien met het “hoe”.  

 Aandacht voor “financiële schotten” met de zorgverzekeringswet en de WLZ. 

 Alliantie kan (binnen zijn budget) nieuwe producten en arrangementen gaan aanbieden en daarmee 
bijvoorbeeld de ketenaanpak versterken. 

 Het aantal aanbieders is nu veel te groot en in een aanbodgerichte modus. Levert geen samenwerking, 
maar concurrentie op. 

 Stroomlijnen en samenvoegen van dagbestedingsactiviteiten en breder inzetten van voorzieningen. 

 Verbinding met onderwijs versterken. 

 Meer samenwerken met praktijkondersteuners van huisartsen om directe verwijzing te beperken. 

 Meedoen/participatie (met toestroom naar betaald werk) als leidend principe. 

 Partijen zien mogelijkheden om een deel van het jeugddomein (selectie van zorgprofielen) binnen de 
alliantie te halen, zodat integraal gezins-gericht ondersteund kan worden en ook systeeminterventies 
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in wijk/dorp en school uitgevoerd kunnen worden. Voorkomt latere dure residentiële zorg en 
intergenerationele problematiek.  

 Binnen de lumpsum een voorziening opnemen voor de aanpak van de kleine hoeveelheid zeer 
problematische gezinnen; dit mogelijk inzetten als aparte populatiebekostiging met 
resultaatverplichting. 

Mitsen en maren 
Door de gesprekspartners worden ook waarschuwingen en aandachtspunten meegegeven bij de vorming van 
een alliantie: 

 zonder vertrouwen (tussen gemeente en alliantie en tussen alliantie-partners onderling) zal de 
alliantie niet slagen.  

 De juridische basis van een alliantie (samenwerkingsafspraken) moet stevig zijn en niet tot conflicten 
leiden over bijvoorbeeld de verdeling van het geld. 

 De te behalen (outcome)resultaten moeten helder neergezet worden, evenals het beschikbare 
(eventueel af te bouwen) budget. Als dat niet gebeurt ligt teleurstelling op de loer. 

 Het komen tot een gezamenlijke visie als basis voor samenwerking in een alliantie is een proces waar 
de tijd voor genomen moet worden en waar transparant over gecommuniceerd moet worden. 

 Er blijven cliënten die een geheel eigen, specialistische zorg en ondersteuning vereisen. Hoog 
specialistische zorg buiten de alliantie houden, maar alleen inzetten als het echt nodig is. 

 Het werken binnen de alliantie zal van de wijkteams deels een andere aanpak vergen dan nu; dit heeft 
consequenties voor Amaryllis. 

 Voorkomen moet worden, dat P*Q doorgeschoven wordt naar de verhouding hoofdaanbieder-
onderaanbieder. 

 De alliantie moet geen ‘eenheidsworst’ worden; de kracht moet liggen in verschillende 
disciplines/deskundigheden, die elkaar makkelijk kunnen vinden en met elkaar kunnen schakelen; 
inhoudgestuurd. Waken voor bureaucratie, institutionalisering en “productdenken”.  

 We moeten erkennen, dat we niet alle sociale problemen op kunnen lossen.  
 


