
Agenda

 

1. Introductie (wethouder Cora van Vliet) 

2. Stand van zaken transformatie 
o Marlies Wolberink (Domeindirecteur Maatschappij) 

3. Tussentijdse resultaten inzet WMO en Participatie
o Angelique de Leur (WMO-coördinator) 
o Eliane van der Wouden (Afdelingshoofd Participatie) 

Pauze 

4. Verhalen uit de praktijk (Leni Kielen) 

5. Hoe wil raad geïnformeerd blijven? (wethouder Cora van Vliet) 



Beweging en groei 
Domein Maatschappij
Oktober 2018



Waarom deze 
commissiebijeenkomst?

•Aanleiding

•Historie sociaal domein

•Van transitie naar transformatie

•Ons domein maatschappij

 



Bestuurlijke opdracht

•Integraal en gebiedsgericht werken

•Van zware naar lichte zorg

•Versterken preventie

•Uitgaan van eigen kracht van mensen

•Stevig (wijk)netwerk opbouwen



1. Transformatie

•Spanning tussen zorg en kosten

•Transformatie in essentie ‘gedaanteverwisseling’



1. Transformatie 
raadsbesluit juli 2018

I. Uitbreiding capaciteit/ verminderen wachttijden direct 

II. Implementatieplan integraal, wijkgericht werken Q3 2018

III. Neerzetten tijdelijke organisatiestructuur Q4 2018

IV. Herinrichting teams, werkwijzen, systemen 2019



1. Transformatie
zomer 2018

Wat hebben we vanaf 1 juli gedaan?

•Inlopen ontstane achterstanden WMO & Participatie

•Gestart inrichten voorbereidingsteam per wijkteam

•Gestart verbeteren managements- en 
sturingsinformatie 



1. Transformatie 
voorbereiding Q4

• Formuleren deelprojecten langs lijn in-, door-, uitstroom

• Vormgeven integrale toegang wijkteam: 

o Toevoegen WMO

o Toevoegen Schulddienstverlening

• Met partners samenwerking zorg-welzijn versterken:

o Meer preventie en vroegsignalering

o Meer vormen van lichte ondersteuning ontwikkelen



2. WMO

Vertrekpunt juli 2018 

Meldingen T/M Juli 2018 2017 2016 2015

Totaal 416 731 616 523

Mutaties T/M Juli 2018 2017 2016 2015

Totaal 809 1432 1223 837



2. WMO

Ontwikkeling augustus en september

Meldingen Augustus September > Juli > 
Augustus

> September

Totaal 936 1207 15,7 % 49,2 % 29,0 %

Mutaties Augustus September > Juli > Augustus >  September

Totaal 809 1432 22,8 % 43,0 % 16,4 %



2. WMO

Wachttijden

Meldingen en 
Mutaties

2017 T/m juni 2018 Juli en Augustus 
2018

September 
2018

Percentage 91,7% 78,3% 80,8% 79,7%



2. WMO

Toelichting extra inzet en wachttijden:

•Inzet 2,8 fte (start resp. half augustus/september/oktober)

•Lichte daling wachttijden september te verklaren door:

o Inhuur nog niet gestart

o Vakantieperiode

•Toestroom aantal meldingen met name in augustus 49,2 % en 
mutaties 43,0 %



2. WMO

Aandachtspunten plan van aanpak 2019: 

•Toename aantal meldingen 2018

•Toename aantal meldingen bij invoering abonnementstarief 

•Nu 424 verwijzingen Algemene schoonmaakvoorziening. 

•720 herindicaties hulp bij het huishouden. 

•Extra tijdsinvestering indicaties individuele begeleiding en hulp bij het 
huishouden in verband met controle geleverde prestatie

•Aantal meldingen dat leidt tot indicatie begeleiding/dagbesteding 
Ridderkerk 69,7%



2. Participatie

Doelen 2018:

1.Alle klanten in beeld en voorzien van een klantmanager

2.Elke nieuwe klant direct koppelen aan klantmanager

3.Alle klanten gesegmenteerd naar afstand tot de arbeidsmarkt

4.Nadere analyse klantenbestand



Aanpak
“Opwaarts bewegen” 

Niet-Job-ready
Kandidaten mét

en
zónder  
arbeids-

Potentieel

(nog) niet Job-
ready kanidaten

Jobready-
Kandidaten

& 
bijna

Jobready-
kandidaten

Kleinere caseloads

Intensieve begeleiding naar 
werk
Binnen 3 maanden aan het werk

Middelgrote caseloads

Begeleiding & coaching 
Inzet werkervaring en 
werknemersvaardigheden 

Grote caseloads

Activering 
Co-creatie met wijkteams

Instrumenten 

WSP
Sollicitatietraining
…
…

 

Caseload 

Werkervaringsplaatsen 
Empowerment 
…
…

Vrijwilligerswerk
…
…



2. Participatie

Waarom segmenteren?

•Beweging binnen klantenbestand is zichtbaar 

•Structuur ondersteunt co-creatie met wijkteams

•Instrumentarium beter aansluiten op doelgroep

•Basis voor passende caseload voor klantmanagers

•Competenties klantmanagers optimaal benut



2. Wachttijden participatie

Segmentatie klanten

 Segmentatie Totaal aantal 
uitkeringsgerechtigden 

Juli 2018 - 870

September 2018 201 862



2. Participatie

Resultaten participatie

•Aantal uitkeringsgerechtigden daalt

•Op dit moment in totaal 201 klanten gesegmenteerd

•Nog niet iedereen die we gesproken hebben is gesegmenteerd 
(bijvoorbeeld in afwachting van een medisch advies)

•Liggen op koers qua gestelde doelen

•Niet iedere klant wordt uitgenodigd: er komen veel klanten in 
beeld, waarvoor het proces korter wordt



2. Participatie

Quick wins

•Segmentatie leidt tot vervolgacties, zoals aanmelding bij 
wijkteams en bij werkervaringsplaatsen

•Geen onderscheid ontvangstruimte uitkeringsgerechtigden bij 
bezoek aan gemeentehuis

•Correspondentie meer dienstverlenend

•Optimaliseren vakmanschap, waaronder werken vanuit de BV IK 
o Wie ben ik

o Wat wil ik 

o Wat kan ik 



2. Participatie

Succes van de maand:

•Alleenstaande vrouw, 62 jaar 

•Medische beperkingen

•4 jaar geleden voor het laatst gewerkt

•Uitgenodigd voor gesprek over mogelijkheden

•Kort na het gesprek werden we gebeld dat zij een baan had!



3. Verhalen uit de praktijk



Afstemmen met raad

•Vorm

•Planning 
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