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Opgave sociaal domein
Inwoner benaderen 

vanuit leefwereld
in plaats van wet

Professionele zorg 
voorkomen door 
een sterke sociale 
basis en preventie. 

Ondersteuning 
zo licht als 

mogelijk en 
gericht op zélf 

verder
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Terugblik
• 2014: schrijven beleidskader terwijl we nog ‘op het droge’ stonden

• 2015: transitie realiseren is ‘hoofd boven water houden’  

• 2016/2017: sociaal domein uitvoeren is ‘leren zwemmen’

• Vanaf 2017: transformatie blijkt weerbarstig en meer tijd te vragen dan gehoopt. Ook 

zien we een toename kosten jeugdzorg en Wmo

• 2018: financiele beeld verslechtert. Tekort van ca. € 10 mln structureel
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Aanscherping koers
• Wens om meer grip te krijgen en te kunnen sturen op transformatie

• Bestuursakkoord: “tekorten sociaal domein – ook daar opvangen”

• Condensatie van 4 jaar ervaring, gecombineerd met data = inzicht

• We weten waar we de verandering van moeten verwachten

• Geleid tot aanscherping visie: leidende principes en concrete 

ombuigingsmaatregelen
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Leidende principes
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Maatregelen
• Vooral gericht op transformatie 

• Zorg beschikbaar voor wie dat 

nodig heeft

• Behoud van kwaliteit

• Financiën zijn het kader

Leidende principes als kompas
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Transformatieplan
- Voor het realiseren van de transformatie is meer nodig dan het realiseren van 

de maatregelen. Denk aan:

• verder ontwikkelen van de uitvoeringsorganisatie

• vertalen leidende principes naar handelingskader

• verder vormgeven datasturing

Ambtelijke vraag: “hoe hangt alles nu samen en wat zijn onze prioriteiten?”

TRANSFORMATIEPLAN:

➢ schetst stip op de horizon;

➢ beschrijft langs welke lijnen we de transformatie in verder vormgeven;

➢ zorgt voor focus en samenhang;

➢ helpt om gericht te werken aan de opgave waar we voor staan.
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Transformatieplan


