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Kwetsbare burgers zijn het meest gebaat bij ondersteuning 

dicht in de wijk in hun directe leefomgeving.  

 

En dat dicht in de wijk georganiseerde ondersteuning in een 

vroege fase voorhanden is, zodat eerder wordt geboden, 

escalatie van problemen wordt voorkomen. 

 

De juiste ondersteuning voor de juiste persoon op het juiste 

moment 

 

 

Transformatiedoelen 



Meer integrale 

verwerving door reductie 

van het aantal segmenten 

/ kavels en het verbinden 

van Wmo en Jeugdwet 

en Participatiewet op 

basis van de vraag van 

inwoners 

Resultaatgerichte 

sturing: aanbieders 

prikkelen om meer 

resultaatgericht te 

werken, waar mogelijk 

via bekostiging of andere 

prikkels 

 

Transformatie en 

vernieuwing: sterker 

sturen en prikkelen van 

aanbieders op 

transformatie en 

vernieuwing van hulp en 

ondersteuning 

 

Ambities voor de verwerving   

 



Administratieve 

lastenverlichting voor 

zowel aanbieders als 

gemeenten door 

vereenvoudig van 

(financiële) 

verantwoording 

Bewaken budgettair 

kader door actief 

testuren op het 

organiseren van de hulp 

en ondersteuning binnen 

de beschikbare 

budgetten 

 

 

Ambities voor de verwerving   

 



 

Indeling in segmenten 







Participatiegesprek 

Indeling klantgroep 

Overbrugbare afstand tot 
de arbeidsmarkt 

Directe bemiddeling naar 
werk  

Re-integratie partners: 
begeleiding, 

Klantmanager: regierol. 

Re-integratie 
voorzieningen, 
garantiebanen 

Re-integratie partners: 
begeleiding 

Klantmanager: regierol 

Onoverbrugbare afstand 
tot de arbeidsmarkt 

Beschut 
werk/arbeidsmatige 

dagbesteding 

Re-integratie partners en 
partners in de stad: 

Begeleiding 

Klantmanager: regierol 

 

Participeren en 
begeleiding: 

vrijwilligerswerk,  
dagbesteding. 

Partners in de stad: 
begeleiding 

Klantmanager: regierol 



Resultaatsturing 

• Drie basis criteria: uitval, 

cliënttevredenheid en doelrealisatie 

 

• Versterking toegang op alle domeinen 

 

• Versterking sturing op resultaat 



Bekostiging: prikkels 

 

 
Elk bekostigingsmodel kent zijn eigen positieve en negatieve prikkels!  

 

 Volume (aantal cliënten): leiden de prikkels tot ↑ overproductie of ↓ 

onderproductie 

 

 Inzet (directe middelen per cliënt): werkt die ↑ kostenopdrijvend of juist of ↓ 

kostendrukkend? 

 

 Kwaliteit (van het resultaat): wordt deze ↑ omhoog of ↓ omlaag gedreven 

door de prikkels? 

 

 Toegankelijkheid (selectie): maken de prikkels het economisch interessant 

om lastige gevallen te weren of (te) snel door te verwijzen ↓ of is de 

toegankelijkheid hoog ↑? 
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