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Waar gaan we naar toe?

Van transitie naar transformatie

Stelsel

- Transitie:
Overgang van
verantwoordelijkheden
naar gemeenten

Organisatie
- Transformatie:
Het opnieuw inrichten van
(werk)processen
Uitvoering

Periode 2015-2018

2015

• Organisatiebudget
• Landelijk gemiddelde had moeten zijn

9,6 mln
14,1 mln

2016

• Organisatiebudget
• Landelijk gemiddelde had moeten zijn

9,8 mln
14,1 mln

2017

• Organisatiebudget
• Landelijk gemiddeld had moeten zijn

11,3 mln
14,1 mln

2018

• Organisatiebudget
• Landelijk gemiddeld had moeten zijn

11,3 mln
14,1 mln

Effect:
Vanuit Benchmark: totaal14,4 mln te weinig
Met ‘fundament’ 5,6 mln incidenteel. Veel van
gevolgen zijn ingelopen.
Gevolgen:
- Winkel is open gehouden;
- Processen onvoldoende verankerd;
- Organisatie vooral geënt op uitvoering
- Te weinig medewerkers voor het werk:
- Wettelijke termijnen werden niet
gehaald;
- Minder uitstroom
uitkeringsgerechtigden
- Vicieuze cirkel door hoge werkdruk,
hogere ziekteverzuim etc.
- Onvoldoende geïnvesteerd in
integraliteit of innovatie of transformatie
(hogere zorgkosten)
- Onvoldoende geïnvesteerd in
samenwerking beleid en uitvoering

Programmabegroting en BARbegroting
Programmabegroting
• Domein Maatschappij:
circa 45 mln euro
• Circa 30% van
programmabegroting
• Ontwikkelingen:
• Stijging jeugdzorg
• Stijging aantal Wmo
• Lichte afname
bijstandsgerechtigden

BAR-begroting
• Domein Maatschappij:
circa 11,3 mln euro
• Circa 20% van de BARbegroting

De autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen Sociaal Domein aantallen
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Fundament

Toelichting:
- Betrof personeelskosten die voortkwamen uit het verleden.
Effect 2020 en verder:
- Dit onderdeel heeft geen verdere doorloop.

Fundament

Toelichting:
- Betrof het wegwerken van de achterstanden en de structurele stijging van het volume voor zowel de Wmo
als leerlingenvervoer als het KCC;
- Medio 2018 kon niet worden voldaan aan de wettelijke termijn van afhandeling van 6 weken;
- Sinds 2019 zijn alle achterstanden weggewerkt en wordt binnen de wettelijke termijn gehandeld.
Effect 2020 en verder:
- Het volume blijft een stijgende lijn tonen:
- Huidig fte: 11,3
- Structureel extra benodigd:
- 4 fte (wmo)
- 1,5 fte (KCC)
- Flexibele schil
Totaal

288.000
80.000
150.000
518.000

Fundament

Toelichting:
- De verwerking van alle dossiers, het maken van een segmentatie en de stijging van het volume het
hoofd bieden;
- De doelstelling is het volgen van de landelijke trend (op dit moment een uitstroom van 5,4%):
- RK 2018 daling van 2%
Effect 2020 en verder:
- Om landelijke trend te realiseren is het nodig om segmentatie aan te sluiten met arbeidsmarkt, inzetten
nieuwe instrumenten, meer klantmanagers en betere aansturing
- Huidig fte: 23,3
- Structureel extra benodigd:
- 7 fte (klantmanagers en 1 senior)
500.000

Fundament

Toelichting:
Een grote slag is gemaakt, 2019 en deels 2020 is nodig om dit af te ronden
Zichtbaar effect in informatie, meer inzicht, en lager benodigd weerstandsvermogen
Effect 2020 en verder:
Om het versterken van de bedrijfsvoering te borgen, is het noodzakelijk om aan de structuur van aansturing vast te
houden. Daarnaast is het noodzakelijk om op het onderdeel van ‘beleid en advies’ te investeren waardoor met een
integrale blik, innovatie te bewerkstelligen met een kwalitatief loongebouw.
Structureel extra benodigd:
3 fte (teamleiders)
264.546
Budget achterblijvende taken
252.136
Transformatiebudget
300.000
Totaal
814.000

Fundament
Kosten Barendrecht,
PercentageInleg
inlegGemeente Ridderkerk
Albrandswaard en Ridderkerk
autonome ontwikkelingen Wmo
288.500
56%
161.560
autonome ontwikkelingen Wmo
150.000
56%
84.000
autonome ontwikkelingen Inkomen
80.000
56%
44.800
autonome ontwikkelingen Participatie
500.000
67%
335.000
transformatie verankeren
300.000
40%
120.000
organisatie algemeen
264.546
40%
105.818
organisatie algemeen
252.136
40%
100.854
Totaal
1.835.182
952.033
Omschrijving

- Inleg conform systematiek BAR-organisatie:
- Organisatie: 40-20-40
- Autonome ontwikkelingen op basis van
werkelijk gebruik (nacalsulatie)

