2 juni 2014

Sociaal Domein
Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:
 Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet.
 Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en
Passend onderwijs.
 Verschillende ontwikkelingen maar het betreft vaak dezelfde
gezinnen.
 Bij alle ontwikkelingen gaat het niet alleen om transitie maar ook
over transformatie

Transitie en transformatie
 Versterken eigen regie bij de burger
 Zelfredzaamheid, participatie
 Inzet op preventie en vroegsignalering ter voorkoming van.
 In de eigen omgeving met inzet van het sociale netwerk
 Eén gezin/huishouden, één plan, één regisseur
 Integrale aanpak en maatwerk
 Gemeenten regelen zelf de toegang (indicatiestelling vervalt)

Verhaal Familie Huiszoon

Participatiewet
 Linda krijgt een uitkering aangezien er geen andere
middelen voor het bestaan zijn.
 De gemeente helpt haar bij re-integratie (begeleiding naar
werk).
 Sam is bekend bij leerplicht/RMC, die richten zich op een
gezamenlijke aanpak met het onderwijs.
2015: Dit verandert niet door de Participatiewet.
 Uitgangspunt is dat Linda kans maakt op een betaalde baan.
 Mochten er (nog) geen mogelijkheden zijn voor betaald werk
dan wordt zij gevraagd een tegenprestatie te leveren voor
de uitkering.

Wmo
Nu :
 De Wmo compenseert mensen met een beperking, zodat zij mobiel
zijn in hun woning. Linda krijgt aanpassingen in haar woning.
 Via maatschappelijk werk en welzijn wordt de sociale cohesie in de
wijken en dorpen gestimuleerd zodat Linda kan terugvallen op haar
omgeving.
 Activiteiten worden ingezet om mensen uit hun isolement te halen.
Linda kan daarvan gebruik maken.
Vanaf 2015:
 De gemeente regelt maatwerkvoorzieningen zodat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen, waaronder aanpassingen in
een woning.
 Er wordt nog sterker ingezet op deelname aan maatschappelijk
activiteiten om te zorgen dat mensen participeren in de samenleving.

Jeugd
Nu via de CJG’s:
Samen met Linda in kaart brengen welke problemen er spelen rondom
opvoeden en opgroeien.
 In kaart brengen wie er betrokken zijn.
 Contact met Veiligheidshuis en Leerplicht vanwege het spijbelen en
strafzaak Sam.
 Contact met het onderwijs van beide kinderen.
 Beleggen van een familienetwerkberaad.
 In overleg met betrokken partijen bemiddelen voor inzet van zorg.

Na 2015 komt daarbij:
 Inzet van begeleiding in de thuissituatie ter ondersteuning van Linda
maar ook specifiek gericht op de problematiek van Sam en Vera.
 Inzetten van specialistische begeleiding en/of dagbesteding voor
Sam.

Verschillende domeinen
 Dit gezin heeft met heel veel partijen te
maken.
 Allen zetten begeleiding of ondersteuning in
vanuit hun eigen domein.
 Elk domein heeft zijn eigen contactpersonen,
werkwijze, regelgeving en termijnen.

Perspectief Gezin Huiszoon
Linda wil gewoon:
 weten bij wie ze moet zijn.
 werken en een sociaal netwerk.
 Linda is bang dat de regie over haar gezin bij
haar wordt weggenomen

We stellen de burger centraal
Zelfredzaamheid en eigen initiatief
 We zorgen voor een range aan basisvoorzieningen, waar mensen zonder
indicatie en met weinig tot geen drempels terecht kunnen.
Sociaal netwerk
 Samen met zijn netwerk heeft hij de regie over de ondersteuning en zorg
die nodig is.
Specialistische ondersteuning
 wanneer dit nodig is.
Waar kan de burger terecht
 Burgers kunnen terecht bij reguliere loketten en aanbieders en bij de
gebiedsgerichte teams.
Aanpak
 Effectiviteit van de aanpak en de tevredenheid van de klant zijn leidend.

Professional
Wil bij de familie Huiszoon:
 Integraal en breed naar de situatie kijken.
 Vanuit samenhang ondersteunen en het gezin in de
eigen kracht zetten.
 Samenwerken met andere betrokkenen en het sociale
netwerk.
 Werken vanuit één gezin, één plan, één regisseur.

We geven de professional de
ruimte
 Professionals gaan in gesprek met de burger over de benodigde
ondersteuning.
 Professionals onderzoeken wat mensen zelf kunnen en welke
ondersteuning het sociale netwerk kan leveren.
 Professionals hebben, onder regie van de gemeente, het mandaat
om niet vrij toegankelijke ondersteuning in te zetten.

Gebiedsgerichte teams als aanspreekpunt/ regie:

 Professionals van verschillende organisaties met verschillende
deskundigheid.
 Gebiedsgerichte teams zijn netwerkorganisaties die flexibel
kunnen worden ingezet passend bij de (lokale) situatie.
 Werken samen met (huis)artsen.
 Bij meervoudige hulpvragen beslissen meerdere professionals
gezamenlijk, evt. met ondersteuning van deskundigen.

Gemeente
Wil voor de familie Huiszoon dat:




Zij als gezin zelfredzaam worden.
Linda weer participeert in de maatschappij.
Kinderen opgroeien tot burgers die ook in staat zijn dit te doen.

De kosten zo laag mogelijk houden en sturen op resultaten:






Linda werkt en kan haar gezin onderhouden.
Ze heeft een sociaal netwerk en kan haar kinderen zelf opvoeden.
Sam haalt een startkwalificatie en vergroot hiermee zijn kansen op
de arbeidsmarkt.
Hij gedraagt zich wenselijk en pleegt geen strafbare feiten.
Vera heeft een geschikte onderwijsplek dichtbij huis.

We kiezen als gemeente voor een regierol in de
uitvoering
Regisseur
 Overzicht over het gehele sociale domein, sturen op
maatschappelijke effecten, stimuleren van de samenwerking.
Opdrachtgever
 Inkoop van diensten, voorzieningen , ondersteuning en zorg.
 Sturen op prijs en kwaliteit.
 Controle en toetsing.
Ondersteuner
 Ondersteunen en faciliteren, randvoorwaarden regelen.
 Hulp en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij georganiseerd
(organiseren van de toegang).
 Vangnet voor kwetsbare burgers.
Uitvoerder
 Een aantal taken binnen het sociaal domein voert de gemeente zelf
uit op het gebied van werk, inkomen en zorg.

1 januari 2015
Transitie
 Overname van alle taken binnen het sociale domein door
gemeenten.
 Continuïteit van ondersteuning voor de burger in 2015.
Transformatie
 Op 1 januari 2015 is de transitie geregeld maar de wereld niet
veranderd. De cultuuromslag vraagt tijd.

Programma Sociaal domein Oosterschelderegio





Gemeenten bereiden zich gezamenlijk voor op de veranderingen in het
sociaal domein.
Zij bundelen bestuurskracht, capaciteit en kwaliteit.
In afstemming met andere regionale ontwikkelingen : GR de Bevelanden,
omvorming GR de Betho, herstructuring van de Zuidhoek.
Het programma richt zich met name op de samenhang tussen de
ontwikkelingen.

Perspectief gemeenteraad





Ingewikkelde materie.
Veel in een korte periode.
Onder tijdsdruk.
Overeenstemming met 7 of 13 gemeenten.

Vanuit het programma Sociaal Domein bieden we:
Mogelijkheid op kennis op te doen via
 Informatiebijeenkomsten
 Leergang (rol van de raadsleden en bestuurders)
 Werkbezoeken
Input leveren in de verschillende fasen
 Discussiebijeenkomsten

Hoe verder?
Programma Sociaal Domein
 Kadernota is vastgesteld.
 Kaders worden uitgewerkt tot beleid, contracten,
verordeningen, convenanten
Beleidsnota Sociaal Domein:
 Uiterlijk november 2014 vastgesteld door de
gemeenteraden.
 Tussentijds worden de raden geïnformeerd via
nieuwsbrieven of informatiebijeenkomsten.

Vragen???

