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De Opdracht

Regeerakkoord Rutte II: 
• Participatiewet (voorheen Wwnv): 2014

- langere termijn verlaging bijdrage wsw
- geen verplichte wsw meer
- alleen nieuwe instroom Wajong
- quotum

• Wmo: 
- Beperking huishoudelijke hulp (2014/2015)
- Begeleiding (2015) 
- Persoonlijke Verzorging (2015), 



De Opdracht (2)

Regeerakkoord Rutte II: 

• Decentralisatie Jeugd: 2015
• Decentralisatie financiële regelingen

* compensatie eigen risico, 

* aftrek specifieke zorgkosten, 

* wet tegemoetkoming chronisch zieken en   
gehandicapten

• Schaalvergroting naar 100.000 plus



Financiëel

Korting op macrobudgetten:
• Participatiewet: 1,8 miljard euro (verlaging

rijksbijdrage wsw, participatiebudget, ..)
• Wmo-taken: 

- Hulp bij huishouden - 75%
- Begeleiding en persoonlijke verzorging: 

- 25%
- Jeugdzorg: - 18%



Samenwerking

• VNG
• Focus-gemeente
• Provinciaal, regionaal en lokaal



Participatiewet

• Samenwerking AAT en Alescon-
gemeenten: Notitie Task Force

• Toekomst-visie en aanpak



Wmo-samenwerking

• Noord- en Midden Drenthe
• Provinciaal



Jeugdzorg

Drentse pilot Jeugd:
• Regio Noord en Midden Drenthe: 

Gebiedsgericht werken
Toegang (Bureau Jeugdzorg > CJG)

• Provinciaal/ Noord NL:
– Jeugdbescherming

– Jeugdreclassering
– Advies- en meldpunt kindermishandeling



Stand van zaken - Tynaarlo

• Visiedocument ‘Iedereen heeft Talent’ (apr
2012)

• Analyse
• Notitie Toegang



Analyse

• Zicht op doelgroep en zorgstromen, als
basis voor beleid

• Zicht op ‘samenloop’ – nog te verkrijgen
• Publieksversie



Toegang

Opbouw:
• Visie leidde tot schets
• Bundeling reacties
• Andere modellen: Assen, Emmen, Borger-

Odoorn
• Voor- en nadelen van modellen
• Afweging en advies



Doelgroep

• Huidige Wmo-clienten
• -/- 75% van hulp bij huishouden (2015)
• Begeleiding, Dagbesteding, Persoonlijke

verzorging
• Jeugdzorg en informatie & advies Jeugd
• Participatiewet: Wwb,  Wsw, Wajong-

instroom
• Minimafonds, bijzondere bijstand etc



Doelstelling Toegang

• Tynaarlo: uitgangspunten visie: 
– Integrale aanpak

– Uitgaan van Talenten
– Eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid

cliënt
– Naar lichtere vormen van ondersteuning

(kanteling)

– Focus op doelmatigheid





Andere Drentse modellen

Assen, Emmen, Borger-Odoorn:
-Onderscheid: mate waarin ondersteuning in 

wijken en buurten is georganiseerd: 
• Betrokkenheid zorgaanbieders (Emmen, 

Assen)
• Mate van sturing/ regie door gemeente

(inhoudelijk, financieel)
• Integraliteit gewaarborgd? 
• Terugtredende overheid



Advies

• Sturing om kanteling in gang te zetten
• Eerste jaren, daarna mogelijk meer

bevoegdheden naar veld
• Model Tynaarlo verder uitwerken: (pilot)

– formuleren ondersteuningsplan
– bestuurlijk aanbesteden

– samenwerking gebiedsgerichte werkers/ loket
– deskundigheid in front- en backoffice



Notitie Toegang: route / 
behandeling

• College 20 november 2012: richting
bepaald

• Informeren raad
• Inspraak (7 januari - 18 februari 2013)
• Pilot: 1) toegang 2) gebiedsgericht werken
• Na pilot, inspraak en definitieve

wetsvoorstellen heroverweging en besluit
(raad)

• Betrokkenheid raad, werkgroep?



Vervolg project Transities

• Toegang: Pilot, inspraak en besluitvorming
• Beleidsnotities en uitvoering (oa

verordeningen, aanbesteding, 
uitvoeringsorganisatie etc)



Vragen, opmerkingen?


