
Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling
Jeugd, Participatie en Zorg (WMO)
Gemeente Den Helder
De meloen voorbij



Inhoudsopgave

De transitieDe bedoeling Samen keuzes 
maken

De transformatie



De bedoeling



Beperkend label
Verlies van regie

De weg niet weten
Meerdere keren het verhaal vertellen

‘Verkeerde’ hulp
Te laat zijn

Wat willen we niet meer?



Is onze wereld een systeemwereld?

Complex maatwerk

Maatwerk voorzieningen

Integrale toegang gemeente

Algemene voorzieningen

De inwoner op eigen kracht binnen het sociale netwerk

20%

Hoog complexe, 
meervoudige 
problematiek

Meervoudige 
problematiek

Enkelvoudige 
problematiek

Algemene 
levensloopvragen

80%
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Ons streven

Snel, duurzaam en betaalbaar



Even terug in de tijd: 
De transitie



De opdrachten van het Rijk

Slimmer en goedkoper 
organiseren

Dichter bij de 
burger

Bezuinigings
opdracht



Uitdagingen voor de organisatie

Nieuwe organisatieNieuwe taken

De decentralisatie betekende 

een groot nieuwe takenpakket 
voor de gemeente Den Helder

Nieuw werkveld Nieuwe partners

Bij de nieuwe taken horen 

nieuwe mensen, nieuwe 
organisatiestructuur, processen, 

systemen etc.

Het sociaal domein is een 

uitdagend domein. In Den Helder 
woont een grote, kwetsbare groep 

die we moeten helpen

Het sociaal domein gaat per 

defintie om samenwerking met 
professionals en inwoners, incl de 

geldstromen



Sturen met slecht zicht

Interventiemogelijk-
heden

Doelgroep

Wie heeft er allemaal, welke hulp 

nodig? Wat werkt goed? Wat niet?

Geldstromen

Wie helpt wanneer?  Welke hulp 

wordt er door wie geboden? 

Wat kost goede hulp? Wat zijn 

goede investeringen? 



Stap 1. Toegang

Stap 2: (Door)Verwijzen

Stap 3: Inschatting benodigde hulp

Stap 4: Start traject

Stap 5: Einde traject

Ons speelveld in beeld

Inwoner met 

zorgvraag



Zorg ??? ??? ??? ??? ???

Participatie ??? ??? ??? ??? ???

Gemeente Den Helder

Financiering van trajecten
Financiering van het voorveld

Grote opgaven, info ontbrak.. maar we zijn
wel financieel verantwoordelijk



Elk team kent z’n eigen uitdagingen

Zorg (WMO)Jeugd

Zoals de verwijzingen van huisartsen en de 
gecertificeerde instellingen

Participatie

Toename hulpvragen door o.a. vergrijzing, 
complexere problematiek en opnieuw een 

wetswijziging. 

Continue opzoek naar de juiste match



Over hoeveel inwoners gaat het? 

Aantal unieke klanten Jeugd Zorg Uitkeringen

2017 1643 3177 1749

2018 1693 3255 1618

2019 1686 3506 1579

2020 1396 3685 1632
<-
september

Jeugd: t/m juni + deel van juli Zorg: tot augustus



Cijfers (betreft alleen trajectkosten)    

Uitgaven
Jeugd Wmo Uitkeringen
begroot werkelijk Begroot werkelijk Begroot werkelijk

2017 €               15.462.780 €            16.445.069 € 17.143.091 € 16.705.935 € 24.457.146 € 24.459.612 

2018 €               16.360.000 €            17.300.000 € 17.429.475 € 18.402.199 € 24.403.910 € 23.829.000 

2019 €               17.940.000 €            18.550.000 € 21.512.400 € 21.541.745 € 23.067.867 € 23.034.912 

2020 €               18.500.000 €            20.400.000 € 22.178.500 € 25.304.100 € 24.161.915 € 24.200.000 



Te weinig grip op 
de inhoud

Te weinig grip op 
de financien

Door alleen de transitie zijn we in de 
knel gekomen: onze meloen



Het nu: De transformatie



We zitten niet stil

5 uitvoeringsplannenHet sociale verhaal 
van Den Helder

Nieuwe werken 
gestart



Zorg !!! ??? !!! ??? ???

Participatie ??? !!! ??? !!! !!!

Gemeente Den Helder

Wijkgericht werken

Financiering van het voorveld

Omgekeerde toets Digitalisering Helders PerspectiefSubsidies

Financiering van trajecten

Via uitvoeringsplannen 
meer grip op ons werkveld



Afdeling Strategisch doel van de 
gemeente

Laagdrempeligheid Juiste mensen 
op de juiste plek

Accurate zorg

Jeugd
Minder jongeren in Den Helder

zijn aangewezen op 
jeugdhulpverlening;

Snelle signalering Inzicht en regie
op inkoop

Top80

Zorg
Het aantal inwoners met 

problematische schulden is 
afgenomen en minder inwoners

leven in armoede;

Snelle signalering Inzicht en regie op 
beschikkingen

Top80

Participatie
Den Helder telt minder 

werklozen en
bijstandsgerechtigden

Snelle signalering Doorverwijzen naar 
voorveld

Top80

Sturen op resultaten: onze KPI’s



Midden in transformatie: 
Integraal en preventief

Eigen organisatieIntegrale aanpak

De kracht van samenwerking 
i.p.v. ieder voor zich

Samenwerking met 
het veld

Onze eigen organistie is versterkt
en groeit door

De samenwerking met het voorveld begint 
z’n vruchten af te werpen



Stap voor stap transformeren
S tr a te g i s ch e  k e uz e  =  N a a r  d e  v o o r k a nt  b e w e g e n

Beginstation: 

Meloen doorslikken
en koers houden
• Minder jongeren zijn in Den Helder aangewezen 

op jeugdhulpverlening
• Het aantal inwoners met problematische schulden 

is afgenomen 

• Minder inwoners leven in armoede
• Minder werklozen en minder 

bijstandsgerechtigden
• Zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en 

speelt meer in op hun (zorg)behoefte
• Inwoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen 

blijven wonen

2020:

1. Inrichten wijkteams: 
Preventief en 

laagdrempelig, de 

juiste mensen op de 
juiste plek

2. Digitaliseren en 
stuurinformatie 

verzamelen

3. Eigentijdse afspraken 
maken met partners:  

inkoop/subsidies

2021:

1. Meer inwoners sneller 
helpen doordat we 

weten wat er speelt in 

de wijk  
2. Sturen op actuele 

data en hierdoor 
maatwerk leveren

3. Overzichtelijk aanbod 

op stads- en 
wijkniveau creëren  

2022:

1. Aantal succesvolle 
trajecten neemt toe. 

We laten niet los, 

maar houden anders 
vast

2. We zijn ook digitaal 
dichtbij en 

benaderbaar

3. Resultaatgericht 
werken vanuit 

partnership 

2023:

Integrale dienstverlening binnen 
of dichtbij de eigen leefomgeving 
van de inwoner.



Let op de black box

AbonnementstariefCoa kids of JZ+

Het causaal verband tussen interventie en effect 
is soms diffuus. We zijn goed op weg, maar onze 

uitgaven onderschrijven dit niet

Door het ontbreken van de financiële prikkel, is er een 
toename in hulpvragen. Sturen op (financiële) 

zelfredzaamheid is lastig(er) gebleken 

We zetten in op bewustwording en versteviging van 
samenwerking met de inwoner. 

Corona

Corona



We zijn samen op weg 
We moeten samen (integraal) keuzes maken 



Drie voorbeelden

Juiste mensen op de 
juiste plek

Laagdrempeligheid

Onder de brug

Preventie en 
accurate zorg

Snelle en goede match €1000,- per week

Top 80!



Wat zijn de keuze mogelijkheden?
Antwoord op 2e Turap

Zet transformatie 
door

Slik de meloen door

Indien we ontwikkeling zouden afremmen of de 
stelselwijziging wordt nu weer teruggedraaid 
vanuit het Rijk, dan zullen we binnenkort weer 
aansluiten bij de conservatieve onderstroom in 

het zorgstelsel en verandert er te weinig. De 
tekorten zullen blijven oplopen en met 

beheersmaatregelen zullen we dan afbreuk 
doen aan de kwaliteit.

De veranderdruk neemt toe, maar we krijgen 
steeds meer zicht en grip op wat nodig is. Het 

vraagt moed, lef en vertrouwen om ondanks de 
knellende budgetten (integraal) te blijven sturen 

op een lerend stelsel en transformatie.



Jeugd

Zet transformatie door

Bezuinigen (bijv. snijden in bovenwettelijke 
taken) raden wij af. De bezuiniging op 

subsidies heeft ons in 2019 (en daarvoor) 
niet het gewenste resultaat opgeleverd. De 

zorgvraag kwam namelijk via de inkoop  
dubbel en dwars terug.

Rendement

JongerenPunt.
Praktijkondersteuners

Aanpak gecertificeerde instellingen
Intensieve procesregie/Gezinscoaches

Aanpak echtscheidingen
Veilig Thuis (ook WMO)

JeugdzorgPlus
Toezicht en Handhaving

Transformatieplan

Inzet praktijkondersteuners bespaart ons in 
2020 tussen €289.000 en €400.000 

&
De zwaardere categorieën van Jeugdhulp: 

-met intensieve procesregie boeken wij
direct inhoudelijk resultaat  en besparen 

€200.000
-JeugdzorgPlus: nul jongeren achter 

gesloten deuren  

Slik de meloen door

Voorbeelden



Participatie

Zet transformatie door

Door de Coronacrisis moeten wij onze 
ambitie tijdelijk bijstellen en snel 
herorganiseren met innovatieve 

oplossingen

Rendement

Regionalisering RMC/Leerplicht
Helder zicht op werk

Boksen naar een baan 
JeugdWerkt!

Preventie
Inburgering

Pilot De Pijler: reductie instroom bijstand

Opleidingsaanbod: snel en eenvoudig 
kunnen matchen

Slik de meloen door

Voorbeelden



Zorg (WMO)

Zet transformatie door

Bezuinigen (bijv. snijden in bovenwettelijke 
taken) raden wij af. De zorgvraag komt 
namelijk via de inkoop  dubbel en dwars 

terug.

Rendement

Doordat de achterstanden zijn weggewerkt kunnen 
we aan de slag met de 
doorontwikkeling van:

Vroege interventie en schuldhulpverlening

Digitale intake en mijndossier.nl voor de inwoner
Integrale wijkteams en samenwerking met 

maatschappelijk partners en zorgaanbieders
Van ‘Beschermd wonen’ naar ‘Beschermd thuis’. 

In 2019  een verlaging van subsidies. 
Leverde direct rendement van €400.000 

op. 
In 2020 hebben we binnen de eigen 

voorzieningen, met de tijdsgeest van nu 
wederom mogelijkheden gezien en 

verlagen we de uitgaven op vervoer naar 
verwachting met ongeveer €600.000. 

Slik de meloen door

Voorbeelden



Integrale aanpak

Top 80!
Management 

informatie
Meten is weten

Onze systemen matchen

Inkoop

Wij geloven erin dat we de 80 gezinnen met 
de meest complexe en duurste zorgvraag 

binnen twee jaar nieuw perspectief kunnen 
bieden en hiermee een besparing van 

€800.000,- kunnen realiseren 

We willen ons  hulpverleningslandschap 
overzichtelijker maken en partners 

systemisch en wijkgericht laten werken



Wat levert het op voor wie?

Voor de 
professionals en hun 

partners

Voor de inwoners Voor de 
gemeentelijke 

organisatie



Wat kunnen jullie van ons 
verwachten?

Planning Communicatie Voortgang



Wat verwachten wij van ons 
bestuur?

Inzet
Echt integraal werken 

=
Vanuit alle portefeuilles een bijdrage leveren

Bijsturen
Precies zoals de afgelopen jaren:
scherp blijven en sociaal besturen

Feedback
Focus op inhoudelijke en financiële resultaten



Vragen en gesprek


