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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Als zes gemeenten werken wij sinds 2011 samen aan de transities en transformatie in het sociaal 

domein op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2015 

hebben wij die samenwerking geïntensiveerd en geformaliseerd in de Centrumregeling Sociaal 

Domein Flevoland, waarin de gemeente Almere de rol van centrumgemeente invult. De 

centrumregeling heeft betrekking op de inkoop/subsidiering van specialistische jeugdhulp, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering, de organisatie van Veilig Thuis Flevoland (VTF) en de 

coördinatie van regionale crisisdiensten. Daarnaast hebben we afgesproken dat de gemeente 

Almere de rol van centrumgemeente voor de Wmo-vangnettaken in de geest van deze 

centrumregeling vervult.  

1.2 Leidend principe 

Onze samenwerking ontstond bij aanvang meer vanuit moeten, dan vanuit willen. Toch hebben wij 

in 2016 na de evaluatie van de centrumregeling unaniem uitgesproken de samenwerking voort te 

willen zetten. Hiervoor hebben wij ons leidend principe veranderd. Niet omdat het oude geen 

waarde meer heeft, maar omdat het onze gezamenlijke bestuurlijke ambitie niet draagt. 

  

Het oude principe “Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet” legt meer nadruk op wat 

we niet samen doen, dan waar we gezamenlijk wél voor staan. De meerwaarde van regionale 

samenwerking wordt volgens ons door deze minimale invulling niet bereikt. De prikkel die ervan 

uitgaat is gericht op het veilig stellen van lokale belangen, in plaats van het realiseren van 

gezamenlijke belangen op basis van een gedragen visie. 

 

Hoewel wij alle zes voor dezelfde uitdaging zijn geplaatst, staan wij in beginsel allemaal zelf (in 

onze eigen gemeente) aan de lat voor de opgaven in het sociaal domein. De noodzakelijke 

transformatie – om te komen tot een (kwalitatief en kwantitatief) toereikend aanbod van zorg en 

ondersteuning voor onze inwoners – is iets waar wij allemaal aan werken en lokaal vorm aan 

geven. Met en voor onze inwoners; met en door onze partners. Juist omdat wij allemaal met deze 

zelfde opgave bezig zijn werken wij samen. Omdat we niet alles zelf kunnen of zelf willen doen.  

 

“Samenwerking met als doel meerwaarde te realiseren voor onze inwoners en partners in relatie tot 

de opgaven waar we lokaal allemaal voor staan”. Dat is ons nieuwe leidend principe. Vanuit het 

besef dat samenwerking op verschillende manieren, in verschillende gradaties en in verschillende 

coalities kan worden vormgegeven, maar altijd gericht moet zijn op het realiseren van een bijdrage 

met een positief effect op de opgave waar ieder van ons lokaal voor staat. Om zo te komen tot een 

(kwalitatief en kwantitatief) toereikend aanbod van zorg en ondersteuning voor onze inwoners. 

Hierbij richt onze samenwerking zich primair op de domeinen van de Jeugdwet en de Wmo. 

Vanzelfsprekend benaderen wij die domeinen niet geïsoleerd. Niet geïsoleerd van elkaar noch van 

andere aanpalende domeinen (zoals participatie, inkomen en veiligheid). 
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1.3 De strategische agenda 

De strategische agenda bevat bestuurlijk geformuleerde ambities voor onze samenwerking in het 

sociaal domein. Gedeelde ambities uitgewerkt in een Regionaal Programma Sociaal Domein op 

basis van concrete doelen, die vertaald zijn in te ondernemen activiteiten en op te leveren 

resultaten. De strategische agenda is het bestuurlijke kompas voor onze regionale samenwerking. 

Het is de bron voor bestuurlijke opdrachten van waaruit ambtelijk gewerkt kan worden.  

1.4 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk maakt hoofdstuk 2 inzichtelijk wat onze ambitie is en in welke doelen 

wij die ambitie vertalen. In hoofdstuk 3 zetten we onze aanpak uiteen, gevolg door de inrichting van 

de programmaorganisatie in hoofdstuk 4.  

 

Dit document is dynamisch van aard en wordt halfjaarlijks bijgewerkt. Dat betekent dat de doelen 

zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 algemeen van aard zijn. In de uitgewerkte opdrachten (terug te 

vinden in hoofdstuk 3 en de bijlagen) zijn deze doelen nader geconcretiseerd en uitgewerkt in 

activiteiten en resultaten. 
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2 Onze ambitie 

2.1 Programmadoel 

In Flevoland werken wij samen om te komen tot een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod 

van zorg en ondersteuning
1
 voor onze inwoners. Samenwerking is niet het doel, maar een middel 

dat moet leiden tot meerwaarde voor onze inwoners en partners in relatie tot de opgaven waar we 

lokaal allemaal voor staan.  

2.2 Doelstellingen 

Om te komen tot een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van zorg en ondersteuning voor 

onze inwoners, ondernemen wij zowel lokaal als regionaal diverse activiteiten. De regionale 

activiteiten zijn in drie gradaties of categorieën van samenwerking te ordenen: 

 

2.3.1 Categorie 1 - Verkennen en positioneren 

De activiteiten in de eerste categorie hebben een tweeledig doel. Op de eerste plaats gezamenlijke 

verkenning van nieuwe vraagstukken om kennis te delen en om elkaar te inspireren, maar ook om 

te bepalen of iets lokaal of regionaal moet worden opgepakt. Op de tweede plaats hebben de 

activiteiten tot doel onze krachten te bundelen ten behoeve van het versterken van onze positie 

naar anderen (bijvoorbeeld het Rijk of zorgverzekeraars) om zo ons programmadoel (beter) te 

kunnen verwezenlijken. 

 

Bij uitvoering van de jeugdhulp worden de 42 jeugdhulpregio’s gepositioneerd als de voornaamste 

wijze waarop het Rijk met de gemeenten overlegd. In 2017 is het Bestuurlijk overleg van 42 regio’s 

gestart waar Almere  als regiowethouder aanzit. Dit vraagt om goede bestuurlijke en ambtelijke 

afstemming op in dat overleg in te nemen standpunten en terugkoppeling 

 

2.3.2 Categorie 2 – Ontwikkelen en verbeteren 

In de tweede categorie is het leeuwendeel aan activiteiten van onze samenwerking te vinden. Hier 

brengen we op de eerste plaats de activiteiten onder die vragen om een gezamenlijke inhoudelijke 

benadering van (beleids)vraagstukken, gericht op het realiseren van ons programmadoel. Op de 

tweede plaats vinden alle activiteiten die gericht zijn op het continu verbeteren van ons gezamenlijk 

beleid en de uitvoering daarvan, op basis van ervaringen en nieuwe inzichten, een plek in categorie 

2.  

 

Centraal in categorie 2 staan de ontwikkeling van het Zorglandschap Jeugd en de ontwikkeling van 

het Regionaal Kompas 2018-2020. Twee bepalende trajecten voor onze samenwerking. Twee 

bepalende gezamenlijke trajecten voor het realiseren van een kwalitatief en kwantitatief toereikend 

aanbod van zorg en ondersteuning voor onze inwoners. 

 

                                                           

 

 
1
 Primair richt onze samenwerking zich op de domeinen van de Jeugdwet en de Wmo. Vanzelfsprekend benaderen wij die domeinen niet geïsoleerd. 

Niet geïsoleerd van elkaar noch van andere aanpalende domeinen (zoals participatie, inkomen en veiligheid). 
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Zorglandschap Jeugd 

In het traject Zorglandschap Jeugd wordt door gemeenten en aanbieders op regionale schaal 

gewerkt aan een duurzaam aanbod specialistische voorzieningen jeugdhulp, passend bij de doelen 

van de transformatie jeugdhulp. Via onderzoek en het delen van ervaringen hebben we een beter 

beeld gekregen van hoe de residentiele  jeugdhulp in Flevoland functioneert en welke ‘stip op de 

horizon’ gezet kan worden met betrekking tot het aanbod dat in de toekomst nodig is. In projecten 

werken we aan verbeterplannen voor verschillende onderdelen van het zorglandschap. In 2017 

wordt gewerkt aan: 

▪ Crisishulp op orde (er komt een bredere opdracht, buiten het zorglandschap jeugd om, 

voor een integrale crisisaanpak 0-100 jaar) 

▪ Uitstroom 24-uurszorg (met een belangrijke lokale component regie op perspectief 

plannen) 

▪ Stip op de horizon (inmiddels afgerond in juli 2017) 

 

Het traject Zorglandschap Jeugd krijgt een vervolg  in de (meerjarige) inkoop regionale jeugdhulp 

vanaf 2019, die nu regionaal wordt voorbereid. 

 

Regionaal Kompas 2018-2020 

In het traject Regionaal Kompas
2
 2018-2020 wordt het huidige Regionaal Kompas 2015-2017 

geëvalueerd en wordt een nieuw Regionaal Kompas voor de periode 2018-2020 opgesteld, waarin 

de adviezen van de commissie Toekomst Beschermd Wonen
3
 worden meegenomen. Op grond van 

de evaluatie en de adviezen van de commissie Toekomst Beschermd Wonen zijn in lijn met het 

programmadoel de volgende bestuurlijke doelen geformuleerd voor de periode 2018-2020: 

 Het voorkomen en verminderen van dak- en thuisloosheid van Flevolandse inwoners.  

 Het bieden van passende opvangmogelijkheden, aansluitend bij de 

ondersteuningsbehoefte van onze inwoners.  

 Het bieden van een passend ondersteuningsaanbod aan kwetsbare inwoners.  

 Het vergroten van de participatie en inclusie van kwetsbare inwoners.  

 Het verminderen en voorkomen van crises bij inwoners met een risico op verward gedrag.  

 Het meer voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het zorgdragen voor  

een passend hulpaanbod voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 Het voorkomen van verslaving en het versterken van het ondersteuningsaanbod aan 

inwoners met (chronische) verslavingsproblemen.  

 

Net als voor Zorglandschap Jeugd geldt ook voor het Regionaal Kompas dat veel activiteiten lopen. 

Zo is de samenwerking met partners verbeterd, zijn in alle gemeenten afspraken gemaakt met de 

woningcorporaties om huisuitzettingen te voorkomen en biedt het Leger des Heils ambulante 

woonbegeleiding bij dreigende huisuitzetting. Om de druk op de maatschappelijke opvang te 

verminderen is de capaciteit van de maatschappelijke opvang tijdelijk uitgebreid en is in de hele 

                                                           

 

 
2
 In het Regionaal Kompas komen alle regionale taken uit de Wmo samen, te weten maatschappelijke opvang, Veilig Thuis, Vrouwenopvang, 

Beschermd Wonen, Oggz, verslavingsbeleid, nazorg aan ex-gedetineerden en zwerfjongeren. 
3
 De commissie Dannenberg formuleerde in het rapport ‘Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’ een toekomstvisie op maatschappelijke 

opvang beschermd wonen, uitgangspunten voor een financieel verdeelmodel en samenwerking tussen gemeenten.  
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regio noodopvang voor gezinnen gerealiseerd. Daarnaast heeft onze regio met de komst van het 

Oranje Huis een volledige hulpverleningsketen voor de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling gekregen. Dit jaar vindt ook nog een uitvraag plaats onder de aanbieders van 

beschermd wonen, met als doel om in 2018 een meer gedifferentieerd aanbod te realiseren binnen 

het bestaande aanbod, zodat een geleidelijke afschaling mogelijk wordt. Tenslotte is een plan van 

aanpak ontwikkeld voor de hulp aan personen met verward gedrag. Het Regionaal Kompas 2018-

2020 wordt dit jaar nog afgerond en vertaald in concrete uitvoeringsplannen. 

 

Zorglandschap sociaal domein 

De trajecten Regionaal Kompas en Zorglandschap Jeugd zijn wij eerder gestart. Zij komen eind 

2017 tot resultaten. Wanneer deze trajecten zijn afgerond of in een volgende fase komen willen wij 

gaan toewerken naar verdere integratie van de domeinen
4
 onder de noemer zorglandschap sociaal 

domein, waarin zowel de transformatie opgave voor  jeugdhulp als BW/MO/VO is opgenomen
5
. 

 

Nu al zien wij op onderdelen noodzaak en mogelijkheden voor integratie. Concreet wordt daar nu al 

handen en voeten aangegeven op het thema Veiligheid op de onderdelen crisisdiensten, Veilig 

Thuis en Oranje Huis. Maar ook op andere onderdelen, zoals het aanbod voor jongvolwassenen 

(16-27 jaar), is verdere integratie van de domeinen Jeugd en Wmo wenselijk en noodzakelijk om te 

komen tot een toereikend aanbod van zorg en ondersteuning van onze inwoners. Sterker nog, er 

zal dan ook gekeken moeten worden naar verbindingen met aanpalende domeinen als bijvoorbeeld 

preventie (welzijn en gezondheid), arbeidsparticipatie, inkomen, armoede en schulden. 

 

In 2017 concentreren wij ons op veiligheid als eerste thema om de domeinen Jeugd en Wmo meer 

te integreren. Vanaf 2018 zal een verdere integratie van de domeinen Jeugd en Wmo in onze 

samenwerking vorm moeten krijgen, evenals de verbindingen met aanpalende domeinen. 

 

2.3.4 Categorie 3 – Uitvoeren 

In categorie 3 vinden we alle activiteiten die op basis van de centrumregeling of op basis van 

andere afspraken gezamenlijk worden uitgevoerd op regionaal niveau. Basis hiervoor vormt de 

centrumregeling en onderliggende dienstverleningshandvesten, mandaatbesluiten en volmachten. 

Of andere afspraken gericht op gezamenlijke uitvoering op regionaal niveau. Sturing op de 

activiteiten in categorie 3 vindt primair plaats via de lijn van het Directeurenoverleg Sociaal 

Domein
6
. Gelet op de continue wisselwerking tussen beleid en uitvoeren is de uitvoering wel als 

aparte categorie in het programma opgenomen. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
4
 Ook vanuit het Regionaal Werkbedrijf Flevoland oriënteren gemeenten zich op verbreding van de samenwerking. Insteek is dit in afstemming te 

organiseren.  
5
 De exacte aanpak, termijnen en fasering zijn nog onderwerp van uitwerking. 

6
 Zie daarvoor de herijkte overlegstructuur die op 13 april 2017 is vastgesteld door het BOSD. 
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3 Onze agenda 

3.1 Inleiding 

Een programma is een organisatievorm die gericht is op het realiseren van een strategische 

doelstelling, waarvoor diverse activiteiten in samenhang moeten worden uitgevoerd. Daarmee is 

het bij uitstek een organisatievorm voor onze samenwerking in Flevoland. Gelet op de reikwijdte 

van het Regionaal Programma Sociaal Domein zijn hier niet alle activiteiten tot in detail 

beschreven. Daarvoor wordt verwezen naar onderliggende (project- en/of uitvoerings-)plannen.  

 

Hierna is per categorie een overzicht van activiteiten opgenomen waarbij per activiteit een globale 

planning, verantwoordelijke eenheid en status is opgenomen. De activiteiten vallen uiteen in 

reguliere (doorlopende) activiteiten en (tijdelijke) bestuurlijke opdrachten. De lopende bestuurlijke 

opdrachten die in dit hoofdstuk in tabellen zijn opgenomen, komen in de bijlagen terug in 

uitgewerkte vorm. 

3.2 Veranderstrategie: action learning 

Om te komen tot een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van zorg en ondersteuning voor 

onze inwoners moeten onze activiteiten gestoeld zijn op een passende strategie. Transformeren 

gaat niet vanzelf en wordt niet gerealiseerd door het schrijven van plannen alleen. Verandering en 

vernieuwing komen tot stand via de uitvoeringspraktijk. Daarom staan wij in ons regionaal 

programma een actiegerichte aanpak van leren door te doen voor (action learning). Dit betekent dat 

we nieuwe kennis ontwikkelen door bestaande kennis voortdurend te toetsen aan de ervaringen uit 

de praktijk. We bouwen reflectiemomenten in om te leren en te ontwikkelen. Actie en leren gaan 

hierdoor samen. Deze aanpak gaat ons helpen om waar nodig de gewenste transformatie te 

versnellen door leerervaringen snel te vertalen in regionale afspraken en lokale inrichting.  

 

Randvoorwaarde in deze ontwikkeling is dat de snelheid niet ten koste mag gaan van onze 

(kwetsbare) inwoners. Op het moment dat wij bestaande voorzieningen te snel afbouwen, bestaat 

het risico dat nieuwe en alternatieve voorzieningen nog niet toereikend zijn voor onze inwoners. Het 

tempo van de transformatie moet recht doen aan de tijd die nodig is voor verandering en 

vernieuwing. 

 

De werkwijze van action learning hebben wij de afgelopen jaren met succes op onderdelen ingezet 

en willen wij de komende jaren meer structureel borgen in onze manier van werken en (be)sturen. 

3.3 Categorie 1 – Verkennen en positioneren 

Het realiseren van een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van zorg en ondersteuning 

voor onze inwoners is een opgave met zowel lokale als regionale aspecten. Om onze 

samenwerking in de regio van meerwaarde te laten zijn willen wij expliciet en bewust met elkaar 

bepalen wanneer en tot welke hoogte we onderwerpen lokaal of regionaal oppakken. Scherp 

maken wat we samen doen en wat niet. Verkennen waar we van elkaar kunnen leren met 
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betrekking tot lokale beleidstaken en hoe we elkaar op die taken kunnen inspireren. Dat is waartoe 

de activiteiten in categorie 1 onder de noemer verkennen worden ondernomen. 

 

Daarnaast hebben we als gemeenten andere partijen nodig om een kwalitatief en kwantitatief 

toereikend aanbod van zorg en ondersteuning voor onze inwoners te realiseren. We zijn afhankelijk 

van anderen en de keuzes die zij maken. Om samen met hen op te trekken en daar waar mogelijk 

onze invloed op hen te vergroten – ten einde onze ambitie te verwezenlijken – bundelen we onze 

krachten door middel van een regionale lobby- en positioneringsagenda (LPA). 

 

Onderstaande tabel maakt zowel de reguliere activiteiten als de lopende bestuurlijke opdrachten in 

deze categorie inzichtelijk. Ook de gewenste bestuurlijke opdrachten die (nog) niet zijn gestart zijn 

in het schema in beeld gebracht. 

 

Categorie 1 –  
Verkennen en positioneren 

2017 2018 
Wie Status 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Reguliere activiteiten 

Beleidsafstemming lokale taken         Beleidsteam In uitvoering 

Beoordelen nieuwe onderwerpen         Beleidsteam In uitvoering 

Terugkoppeling vanuit J42         Almere In uitvoering 

Bestuurlijke opdrachten (lopend) 

Regionale overlegstructuur (programma)         Regiosecretaris In uitvoering 

Bestuurlijke opdrachten (wensen) 

LPA uitvoeren         ? Nog starten 

LPA opstellen         ? Nog starten 

3.4 Categorie 2 – Ontwikkelen en verbeteren 

Zoals gezegd vormt deze categorie van activiteiten de spil van onze samenwerking. Hier bevinden 

zich alle reguliere activiteiten en bestuurlijke opdrachten die vragen om een gezamenlijke 

inhoudelijke benadering van (beleids)vraagstukken, gericht op het realiseren van ons 

programmadoel. Dit gaat zowel om nieuwe ontwikkelingen, als het continu verbeteren van 

bestaand beleid en huidige uitvoering. De veranderstrategie zoals geschetst op pagina 8 vormt in 

deze aanpak de rode draad.  

 

Categorie 2 –  
Ontwikkelen en verbeteren 

2017 2018 
Wie Status 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Reguliere activiteiten 

Input begroting en werkplannen Wmo         Beleidsteam In uitvoering 

Begrotingen Wmo-taken         Almere In uitvoering 

Werkplannen Wmo-taken         Almere In uitvoering 

Verantwoording Wmo-taken         Almere In uitvoering 

Afstemming beleid & uitvoering Wmo         Beleidsteam In uitvoering 

Afstemming activiteiten CMO-gemeenten         Beleidsteam In uitvoering 

Aanleveren input t.b.v. inkoopplan         Beleidsteam In uitvoering 

Inkoopplan Jeugdhulp         Aankoopcentrale In uitvoering 

Verantwoording Jeugdhulp         Aankoopcentrale In uitvoering 

Afstemming beleid & uitvoering Jeugd         Beleidsteam/AC In uitvoering 
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Bestuurlijke opdrachten (lopend) 

Zorglandschap Jeugd         J.P. Kleijburg In uitvoering 

Regionaal Kompas 2018-2020         I. Baas In uitvoering 

Integrale crisisaanpak 0-100         M. van Leeuwen In uitvoering 

Toekomstverkenning Toezicht Wmo         A. de Gier In uitvoering 

Bestuurlijke opdrachten (wensen) 

Zorglandschap sociaal domein         ? Nog starten 

Zorglandschappen Jeugd &BW/MO          ? Nog starten 

Zorg & veiligheid (project VNG)         K. van Julsingha In uitvoering 

Financieringsmodellen         ? Deels van start 

Monitoren, evalueren en innoveren         ? Deels van start 

 

Bovenstaande tabel maakt zowel de bestuurlijke opdrachten (lopend en gewenst) als reguliere 

activiteiten in deze categorie inzichtelijk. In de bijlage is een nadere toelichting op de bestuurlijke 

opdrachten opgenomen. 

3.5 Categorie 3 – Uitvoeren  

In de derde categorie vinden we alle activiteiten gericht op de uitvoeringspraktijk terug. Basis 

hiervoor vormt de centrumregeling en onderliggende dienstverleningshandvesten, 

mandaatbesluiten en volmachten. Of andere afspraken gericht op gezamenlijke uitvoering op 

regionaal niveau. Sturing op activiteiten in deze categorie vindt primair plaats via de lijn van het 

Directeurenoverleg Sociaal Domein. Gelet op de continue wisselwerking tussen beleid en uitvoeren 

is deze categorie wel in het programma opgenomen. 

 

Onderstaande tabel maakt zowel de bestuurlijke opdrachten als de reguliere activiteiten in deze 

categorie inzichtelijk.  

 

Categorie 3 –  
Uitvoeren 

2017 2018 
Wie Status 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Doorlopende activiteiten 

Inkoop/subsidiëring jeugdhulp         Aankoopcentrale In uitvoering 

Inkoop/subsidiëring Wmo         Almere In uitvoering 

Contract & leveranciersmanagem. Jeugd         Aankoopcentrale In uitvoering 

Contract & leveranciersmanagem. Wmo         Almere In uitvoering 

Financiële administratie         Aankoopcentrale In uitvoering 

Administratie regionale contracten         Aankoopcentrale In uitvoering 

Bestuurlijke opdrachten (lopend) 

Centrumregeling aanpassen         Regiosecretaris In uitvoering 

DVH’s, volmachten en mandaten         Regiosecretaris In uitvoering 
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4 Onze organisatie 

4.1 Regionale overlegstructuur 

Onder het motto “van inspanningsgericht naar programmagestuurd” heeft het Directeurenoverleg 

dit voorjaar een herijking van de regionale overlegstructuur op- en vastgesteld. Het BOSD heeft 

deze herijking in april 2017 overgenomen.  

 

De uitgangspunten voor de regionale samenwerking zijn als volgt geformuleerd: 

 Uitgangspunt voor de overlegstructuur is een meerjarig commitment. 

 Onderwerpen worden besproken en/of besloten op het juiste niveau.  

 Besluitvorming gebeurt op één tafel, oftewel er vindt maar één keer, op één plek, een 

besluit plaats over een onderwerp. 

 Voorkomen van onnodige dubbelingen in overleggen, qua agenda en qua samenstelling. 

 Er worden slimme verbindingen gelegd via linking pins tussen overleggen. 

 Er is een centraal punt waar de agenda wordt bewaakt en dat als knooppunt van de 

informatievoorziening fungeert. 

 ‘Slanke’ structuur. 

 Overleggen zijn gebaseerd op een concrete opdracht en een formulering van het beoogd 

resultaat. 

 Er wordt onderscheid gemaakt tussen beleid en uitvoering.  

 

Op basis van deze uitgangspunten hebben we een structuur neergezet, die wordt weergegeven in 

onderstaande afbeelding. 

 

 

Bij vaststelling van de herijkte structuur in april 2017 hebben wij de kolom Beleid & strategie nog 

niet vastgesteld en de regiosecretaris de opdracht gegeven om deze kolom in samenwerking met 

de leden van het AOSD nader vorm te geven op basis van de strategische agenda. De uitwerking 

zoals die nu in bovenstaande afbeelding is opgenomen is het resultaat van deze opdracht. In de 

volgende paragrafen volgt de nadere toelichting daarop. 
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4.2 Programmaorganisatie 

De afgelopen jaren is er een stevige inhoudelijke overlegstructuur ontstaan met een AOSD, WOSD 

en diverse werk- en begeleidingsgroepen. Deze structuur en het feit dat alle gemeenten ook in alle 

gremia vertegenwoordigd zijn, maakt dat de huidige manier van samenwerken als intensief wordt 

ervaren. Het streven is om dit vanuit het programma effectiever en efficiënter te organiseren. De 

wijze waarop de implementatie van het Verbeterplan bedrijfsvoering nu door de zes gemeenten 

wordt opgepakt dient daarvoor als inspiratie. 

 

Beleidsteam Regionaal Programma Sociaal Domein 

De programmaorganisatie bestaat in de basis uit één beleidsteam onder aansturing van de 

regiosecretaris. Het beleidsteam bestaat uit alle medewerkers van de zes gemeenten en de 

Aankoopcentrale die werken aan de uitvoering van de reguliere activiteiten en/of eventuele 

bestuurlijke opdrachten.  

 

In het beleidsteam bundelen wij de regionale capaciteit. Het team werkt in beginsel iedere eerste 

dinsdag van de maand op een vaste locatie samen aan de regionale opgaven. Op deze dag kan 

integraal, efficiënt en effectief worden gewerkt aan alle opgaven in het programma. In wisselende 

samenstelling wordt die dag aan de verschillende opgaven gewerkt. We vergroten zo onze 

slagkracht, faciliteren integraal werken, kennisuitwisseling en momenten ter inspiratie. Daarnaast 

maken we een enorme slag in termen van efficiëntie. Reisbewegingen worden teruggebracht en 

tijdsinzet is minder gefragmenteerd. 

 

Basisteams voor reguliere activiteiten 

Het beleidsteam werkt integraal, maar voor de specifieke taken op het gebied van jeugd en Wm 

worden binnen het beleidsteam een basisteam Jeugd en een basisteam Wmo geformeerd. Hier zijn 

eerst en vooral de reguliere activiteiten belegd. 

 

Projectteams voor bestuurlijke opdrachten 

De uitvoering van (tijdelijke) bestuurlijke opdrachten kan worden belegd in een basisteam, maar 

afhankelijk van de opdracht kan ook een tijdelijk projectteam worden opgezet. Hierin kunnen zowel 

mensen uit de vaste kern van het beleidsteam deelnemen, maar ook andere collega’s of externen. 

 

Het beleidsteam kent dus een vaste kern van mensen die integraal werkt aan de doorlopende 

activiteiten uit de drie categorieën. Daarnaast kan het team tijdelijk worden aangevuld met 

capaciteit, wanneer er bovenop de reguliere activiteiten bestuurlijke opdrachten uit te voeren zijn, 

die niet alleen door de vaste kern kunnen worden opgepakt. Er ontstaat een flexibele werkstructuur, 

die doelgericht en efficiënt concrete resultaten oplevert. 

 

Regiosecretaris 

Het programma en beleidsteam worden aangestuurd door de regiosecretaris. Deze trekt daarbij op 

met de trekkers van de twee basisteams, de manager van de Aankoopcentrale en indien relevant 

met trekkers van lopende bestuurlijke opdrachten. 
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De regiosecretaris is verantwoordelijk  voor de inhoudelijke en organisatorische sturing op het 

programma als geheel (zowel de uitvoering van de reguliere activiteiten als de uitvoering 

vastgestelde tijdelijke bestuurlijke opdrachten). Specifiek wordt daarbij gestuurd op kwaliteit, 

doelrealisatie, efficiënte inzet van middelen, risico’s en cultuur. Zie paragraaf 4.3 over 

programmasturing voor een nadere uitwerking. 

 

Het BOSD is voor de regiosecretaris het gremium voor wat betreft inhoudelijke afstemming of 

opschaling in het kader van beleid en strategie. Het DOSD is het gremium waar de regiosecretaris 

mee afstemt of naar opschaalt voor wat betreft inzet en capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) in het 

beleidsteam. 

 

Benodigde capaciteit en personele invulling 

Op basis van de doorlopende activiteiten en de bestuurlijke opdrachten dient de benodigde 

capaciteit en de personele invulling te worden geconcretiseerd. Dat vraagt in beginsel om een 

duidelijke uitwerking van doelstellingen en beoogde resultaten van de doorlopende activiteiten en 

de bestuurlijke opdrachten. Op basis hiervan kunnen opdrachten in de basisteams worden belegd 

en projectgroepen worden geformeerd. De capaciteit en bezetting worden daarna uitgewerkt door 

de regiosecretaris in een inrichtingsplan en vervolgens bekrachtigd door het DOSD. De bezetting 

wordt bepaald door dat wat de opdracht vraagt, niet vanuit de gedachte dat alle zes de gemeenten 

altijd direct bij elke opdracht betrokken moeten zijn. 

4.3 Programmasturing 

De sturing op het Regionaal Programma Sociaal Domein kent een viertal dimensies waarop de 

regiosecretaris sturing geeft, in afstemming met de trekkers van de basisteams, de manager van de 

Aankoopcentrale en de directeur van de centrumgemeente. 

 

Doelgerichtheid van het programma 

Programmasturing is sturing op doelrealisatie. Hierbij passen scherp en helder geformuleerde 

doelstellingen, vertaald naar concrete resultaten en afgebakende activiteiten die tot realisatie 

moeten leiden. Hierin past ook het periodiek evalueren en monitoren. Niet alleen op doel- en 

resultaatsniveau, maar ook op het niveau van activiteiten. Op die manier wordt ook op 

programmatisch niveau invulling gegeven aan action learning en het continu verbeteren van beleid, 

uitvoering en samenwerking. 

 

Efficiënt gebruik van middelen 

Het Regionaal Programma Sociaal Domein wordt gestuurd op basis van regie. Sturing op de 

efficiënte inzet van capaciteit behoort primair tot de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement 

binnen de individuele gemeenten. Op regionaal niveau vindt de sturing op inzet van capaciteit 

plaats in het DOSD en sturing op data vanuit de Aankoopcentrale. De regiosecretaris speelt hier 

een signalerende en adviserende rol in, met name op het moment dat nieuwe opdrachten zich 

aandienen, bestaande opdrachten wijzigen en op de daarvoor geëigende momenten in de planning 

en control cyclus. 
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Risico- en omgevingsmanagement 

De regiosecretaris heeft in overleg met het beleidsteam continu oog voor zaken die mis kunnen 

gaan. Dat wat goed loopt moet vooral kunnen blijven lopen en niet gehinderd worden. Risico- en 

omgevingsmanagement is daarom een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de 

regiosecretaris. Sturing op risico’s vindt primair plaats vanuit de programmalijn, waarbij opschaling 

afhankelijk van de inhoud naar DOSD of BOSD kan plaatsvinden. 

 

Cultuur en sfeer van samenwerking 

Een Regionaal Programma vraagt om verbondenheid en betrokkenheid. Op de gezamenlijke 

doelen en op elkaar. Zowel tussen de samenwerkende gemeenten en de Aankoopcentrale als 

tussen hen en de regionaal opererende partners. Cultuur maak je samen. Vanuit het programma 

wordt gestuurd op een cultuur van samenwerking vanuit een gedeelde visie en gezamenlijk doel. 

De sturing hierop door trekkers van de basisteams en de regiosecretaris is een van de belangrijkste 

sturingsdimensies van het programma. 
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BIJLAGE 1 – Uitwerking bestuurlijke opdrachten 

 

De volgende bestuurlijke opdrachten worden nader uitgewerkt op doelstelling, resultaten, 

activiteiten en bezetting. 

 

Bestuurlijke opdrachten die al lopen: 

1. Regionale overlegstructuur 

 Dit loopt al. Bestaande opdracht volgend uit evaluatie. 

2. Zorglandschap Jeugd 

 Dit loopt al. Bestaande opdracht (let op: wijziging oorspronkelijke opdracht 

crisishulp op orde – zie integrale crisisaanpak 0-100). 

3. Regionaal Kompas 2018-2020 

 Dit loopt al. Bestaande opdracht (let op: bestuurlijke doelen aangescherpt). 

4. Toekomstverkenning Toezicht Wmo 

 Dit loopt al. Bestaande opdracht. 

5. Integrale crisisaanpak 0-100 

 Dit loopt al. Bestaande opdracht. 

6. Centrumregeling aanpassen. 

 Dit loopt al. Bestaande opdracht. 

7. DVH’s, volmachten en mandaten aanpassen. 

 Dit loopt al. Bestaande opdracht. 

 

Bestuurlijke opdrachten die gewenst zijn: 

1. Zorglandschap Sociaal Domein 

a. Verhouding, planning en fasering Zorglandschap Jeugd en Zorglandschap 

BW/MO. 

 Dit nader uitwerken. 

b. Korte termijn: Zorg & Veiligheid. Integreren Jeugd en Wmo op thema Veiligheid 

(Veilig Thuis, Oranje Huis, crisisdiensten) en verbinden met veiligheidsdomein. 

 Dit loopt in tweede helft van 2017 in het ondersteuningsproject 

VNG. 

 Dit nader uitwerken voor 2018 en verder op basis van opbrengsten 

ondersteuningsproject. 

c. Langere termijn: verder integreren Jeugd en Wmo en verbinden met aanpalende 

domeinen (preventie, arbeidsparticipatie, inkomen, armoede, schulden). 

 Dit nader uitwerken met aandacht voor ontwikkelingen RWF. 

2. Financieringsmodellen 

a. Ontwikkeling rijksbijdragen in beeld brengen en consequenties voor (regionale) 

meerjarenbegroting. 

 Dit nader uitwerken door DOSD. 

b. Bekostigingsmodellen Jeugd, Wmo en VTF ontwikkelen 

 Dit loopt al op de afzonderlijke onderdelen. Integratie hiervan nader 

uitwerken. 

c. Financiële spelregels herbevestigen/doorontwikkelen 



           

| Strategische agenda | pagina 16 van 16 | 

 

 Dit loopt al in de herijking van het dienstverleningshandvest. 

3. Continu verbeteren 

a. Ontwikkelen kwaliteitsinstrumentarium en monitor 

 Dit nader uitwerken. 

b. Doorontwikkelen Flevomonitor 

 Dit loopt al. 

c. Transformatiewerkplaats Windesheim 

 Dit loopt al. Presentatie op 30 november in BOSD. 

d. Verminderen/vereenvoudigen administratieve druk 

 Dit nader uitwerken 

4. Lobby & positioneringsagenda 

a. Agenda opstellen (planning en boodschap): 

i. Bestuurlijke tafels (VNG, G32, J42 etc) 

ii. Landelijke overleggen en platforms 

iii. Inspecties 

iv. Justitiële keten & Veiligheidsregio (zie ook 3a) 

v. GGD 

vi. Provincie Flevoland 

vii. CMO 

viii. RWF 

ix. Zorgverzekeraar (Zvw) 

x. Zorgkantoren (Wlz) 

 Dit nader uitwerken. 


