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SAMENVATTING 
Per 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, participatie en maat-

schappelijke ondersteuning van rijks- en provincietaken naar gemeenten een feit. De gemeente Bor-

ger-Odoorn heeft, in samenwerking met Pro Facto, een evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie maakt 

inzichtelijk welke doelen met het beleid waren beoogd. Daarnaast is gekeken op welke manier de 

werkzaamheden nu worden uitgevoerd. Er wordt als het ware een ‘foto’ gemaakt van de huidige 

situatie die wordt vergeleken met de oorspronkelijke doelen van het beleid. Komt de praktijk van nu 

overeen met hoe het ooit in beleid was bedoeld? Wat gaat goed en wat kan beter? Binnen de evalu-

atie is aandacht voor het beleid, de uitvoering en de (keten)samenwerking. Externe partijen, zoals 

welzijnsorganisatie Andes, de gemeente Emmen en zorgaanbieders, zijn niet in de evaluatie meege-

nomen.  

Doelboom  

Vanaf 2012 tot op de dag van vandaag ontwikkelt de gemeente Borger-Odoorn beleid voor van het 

sociaal domein. De figuur  hieronder bevat de verkorte versie van de doelboom die aan de hand van 

de bestudeerde beleidsdocumenten is opgesteld. De figuur geeft het hoofddoel en de uitgangspun-

ten weer.  

Beleid 

Bij de oorspronkelijke uitgangspunten ‘regierol van de gemeente’ en ‘preventief handelen’ is zicht-

baar dat de zoektocht naar verdere invulling van deze uitgangspunten nog steeds gaande is. Van het 

uitgangspunt van wederkerigheid (mensen zetten hun talenten in voor de lokale gemeenschap) lijkt 

de gemeente afstand te nemen. De nadruk lijkt in de beleidsstukken verschoven te zijn naar preven-

tief handelen; hoewel hieraan aandacht wordt besteed is dit in de praktijk nog minder zichtbaar en 

merkbaar. Zowel door de stichting als door de gemeente wordt de behoefte gevoeld aan een herij-

king op het gebied van het beleid. Partijen hebben behoefte aan duidelijkheid over of het beleid toe-

komstbestendig is, breed gedragen is en vooral aan afspraken over wie wat doet. Er is onduidelijk-

heid over de verhouding de gemeente en de stichting nu er meerdere manieren zijn waarop zij zich 

aan elkaar hebben verbonden.  

Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn 

Om de doelen van het beleid te realiseren heeft de gemeente ervoor gekozen om (een groot deel 

van) de uitvoering van het sociaal domein onder te brengen bij een externe stichting: de Stichting 

Sociale Teams Borger-Odoorn. De sociaal werkers van de stichting werken in vier teams (drie sociale 

teams en een team werk) en maken gebruik van het gemeentelijke regenboogmodel. Het regen-

boogmodel laat zien welke vormen van hulp- en dienstverlening er zijn. Daarbij is onderscheid ge-

maakt tussen de zwaarte van de hulp, de invloed die dit heeft op het gezin of de hulpvragen en de 

kosten van de hulp die ingezet wordt .   

Werkwijze 

De sociaal werkers stellen volgens dit model – samen met de inwoner – een ondersteuningsplan op. 

Het cluster ASD is vervolgens verantwoordelijk voor het opstellen van beschikkingen. De beschikking 

wordt afgegeven conform het advies van de sociale teams. Voor de motivering wordt verwezen naar 

de inhoud van het ondersteuningsplan. Dit plan wordt apart van de beschikking verzonden.   

Inrichting  

Uit de evaluatie komt naar voren dat de keuze voor het werken met een onafhankelijke stichting 

breed wordt gedragen binnen zowel de gemeente als de stichting. De teams geven aan dat het re-

genboogmodel een goede basis is om een onderbouwde beslissing te nemen en ervaren hierin ook 
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de vrijheid om hun eigen keuzes te maken. Het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ wordt 

breed gedragen en uitgevoerd.   

Inwoners 

De inwoners zijn positief. Zij vinden het over het algemeen een prettig idee dat (zorg)gesprekken niet 

met medewerkers van de gemeente hoeven te worden gevoerd en zijn tevreden over de mate van 

ondersteuning en zorg die zij hebben ontvangen. Uit de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek 

over Wmo-ondersteuning blijkt dat een grote meerderheid van de respondenten (zeer) tevreden is 

over de verleende ondersteuning. De veronderstellingen die destijds ten grondslag lagen aan de keu-

ze om de (sociale) teams onder te brengen in een onafhankelijke stichting lijken daarmee valide ge-

weest te zijn. Uit het onderzoek blijkt ook nadrukkelijk dat er gedreven en bevlogen mensen in het 

sociaal domein werken; de klant staat centraal.  

Prestatieafspraken 

De (prestatie)afspraken die tussen de gemeente en de stichting zijn gemaakt zijn niet optimaal. Er 

ontbreken (voldoende) meetbare doelen, afspraken en prestatie indicatoren (kwantitatief en kwali-

tatief). Gevolg is dat college en gemeenteraad onvoldoende in staat zijn te sturen, regie te voeren, 

kaders te stellen en te controleren  

Intern 

De afdeling MO is op ambtelijk niveau verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid met 

betrekking tot de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015. De visiedocumenten zijn gezamen-

lijk opgesteld, maar gaandeweg zijn gemeente en stichting ieder hun eigen weg ingeslagen en leeft 

bij de stichting het idee dat de gemeente weinig feeling meer heeft met de praktijk van het sociaal 

domein. Onder de sociale teams leeft de wens om (meer) betrokken te worden bij het opstellen van 

beleid. Via de in 2019 gestarte beleids- en uitvoeringsoverleggen leveren de teamleiders van de 

stichting wel een bijdrage aan nieuw of veranderend beleid.   

Belang van de samenleving  

In het verlengde hiervan leeft bij de stichting ook het gevoel dat de gemeente weinig feeling meer 

heeft met het regenboogmodel en met de visie dat niet de rechtmatigheid, maar het belang van de 

samenleving leidend is. Dat laatste houdt in dat beschikking in juridisch opzicht onjuist mogen zijn als 

ze in het voordeel van de burger uitpakken. Van de bezwaarschriften heeft minimaal 70% van de 

bezwaren geleid tot een nieuw besluit. Dat lijkt strijdig met het uitgangspunt dat het belang van ‘de 

samenleving’ leidend moet zijn. De sterkere wens van de gemeente om rechtmatigheid voorop te 

zetten heeft geleid tot de (ervaren) verhoging van de administratieve en werkdruk. Ook de toene-

mende financiële druk op de budgetten in het sociaal domein speelt hierbij een grote rol.   

Voorliggend veld 

De stichting vraagt zich af of het voorliggend veld wel (voldoende) aansluit op de behoeften van de 

cliënten en is geneigd zelf voorzieningen op te zetten. Het voorliggend veld bestaat uit algemeen 

toegankelijk voorzieningen zoals initiatieven die vanuit het dorp of de wijk worden georganiseerd. 

Maar ook door gemeente, Andes of andere organisaties opgezette voorzieningen vallen onder dit 

veld. Er is het een en ander aan voorliggend veld in kaart gebracht, maar dit wordt door de teams als 

onvoldoende, en daarmee onbruikbaar, ervaren. Door de onduidelijkheden en beperkte mate van 

beschikbaarheid van informatie is een situatie ontstaan die onwenselijk is in relatie tot het regen-

boogmodel. Het is onduidelijk op welke voorzieningen in de lagere bogen een beroep gedaan kan 

worden en daardoor worden deze niet ingezet. Dit heeft (soms onnodige) inzet in de hogere bogen 

als gevolg.  
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Samenwerkingsketen 

De samenwerkingsketen binnen het sociaal domein kent de volgende partijen: de Raad van Toezicht 

van de stichting, het bestuur van de stichting, de teamleiders van de stichting, de drie sociale teams 

en team werk, de overallcoördinator, de accountmanager, cluster ASD, afdeling MO, cluster VSO, 

cluster FIA, de afdelingshoofden (MO en ASD hebben een ander afdelingshoofd), het management-

team, het college en de raad. Daarnaast zijn er ook nog externe partijen/factoren als welzijnsorgani-

satie Andes, de gemeente Emmen en huisartsen. De keten is lang en bestaat uit veel partijen. Dit 

maakt dat er sprake is van veel overleg- en afstemmingsmomenten in het beleids- en uitvoeringspro-

ces, wat zorgt voor stroperigheid.   

Onderlinge verhoudingen 

De verhouding tussen de partijen binnen de keten is geregeld in het mandaatbesluit, de uitvoerings-

overeenkomst en de piofach-overeenkomst. De uitvoeringsovereenkomst ziet op de feitelijk invulling 

van de taken die volgen uit het mandaatbesluit. In de piofach-overeenkomst is neergelegd in welke 

mate de gemeente de stichting ondersteunt in piofach-onderdelen. Op basis van deze documenten 

verhouden de gemeente en de stichting zich op vier manieren tot elkaar:  

1. als opdrachtgever en opdrachtnemer;  

2. als mandaatverlener en gemandateerde;  

3. als faciliterend en gefaciliteerde;  

4. als ketenpartners.  

Uitvoeringsproblemen  

In de basis is de inrichting van het sociaal domein goed, maar in de praktijk doen zich uitvoeringspro-

blemen voor. De ‘radertjes’ die de samenwerking in gang moeten houden zijn bijna of geheel gestopt 

met draaien. Hierdoor ontstaat ruis en frictie tussen betrokken partijen. Het maakt ook dat zowel de 

stichting als de gemeente eigenstandige keuzes maken en een eigen invulling van beleid kiezen. De 

beleidscyclus (pdca-cyclus) komt hierdoor in het geding.  

Rolverdeling 

Doordat de samenwerking is geregeld in verschillende documenten en daaruit verschillende verhou-

dingen tussen partijen voortvloeien, bestaat er verwarring over de rolverdeling tussen betrokken 

partijen. Uit de evaluatie komt naar voren dat de gemeente zich vooral als opdrachtgever ziet, terwijl 

er vanuit de stichting meer vanuit de ketenpartner gedachte wordt gewerkt. Een complicatie hierbij 

is dat verschillende personen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de piofach-overeenkomst 

en de uitvoeringsovereenkomst. Ook wordt de uitvoering van de taken bemoeilijkt door een organi-

satorische keuze. De overallcoördinator en de accountmanager zijn geen leden van het manage-

mentteam, hebben geen zelfstandige bevoegdheden en hebben geen mogelijkheden en/of mandaat 

gekregen om mensen (en de stichting) daadwerkelijk aan te sturen of processen te herorganiseren. 

Er is bij alle gesprekspartners behoefte aan meer regie op de keten: iemand die de gehele keten 

overziet, stichting en gemeente scherp houdt op de (gedeelde) visie en kan bijsturen waar nodig.   

Samenwerking 

De samenwerking binnen de gemeente en tussen de stichting en verschillende gemeentelijke afde-

lingen loopt over het algemeen goed. Zo geven de sociale teams en ASD aan dat de samenwerking op 

het gebied van beschikkingen goed verloopt: de lijnen zijn kort, er zijn geen belemmeringen om vra-

gen te stellen en het contact verloopt snel. Ondanks dat de stichting op afstand zit, heeft het cluster 

ASD niet het idee dat ze informatie mist om een goede beschikking op te stellen. Ook de samenwer-
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king tussen de stichting en VSO loopt over het algemeen goed. Er bestaat wel onduidelijkheid over de 

mate van inzet die gevraagd mag worden, en door wie (de eigen manager of rechtstreeks vanuit de 

stichting). Ook de rol van de kwaliteitsmedewerker van de stichting is onduidelijk waar het gaat om 

juridische vraagstukken en beleid.    

Privacy 

Het verbreden van hulpvragen en het integraal werken in het sociaal domein zoals Borger-Odoorn 

voorstaat wordt bemoeilijkt door de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat 

de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 onvoldoende grondslag geven om gegevens te 

delen tussen de gemeente en de teams. Het college heeft onlangs een privacyprotocol vastgesteld 

met daarin afspraken over welke gegevens wel en niet uitgewisseld mogen worden tussen de ge-

meente en de teams. Wetgeving om de integrale werkwijze die ook het rijk voorstaat, mogelijk te 

maken wordt in 2020 verwacht.  

Financiële administraties  

De kosten van de stichting zoals die blijken uit de gemeentelijke boekhouding wijken af van de kos-

ten uit de boekhouding van de stichting zelf. Deze verschillen zijn te verklaren doordat de gemeente 

kosten heeft gemaakt voor de stichting die niet in de boekhouding van de stichting tot uitdrukking 

komen. Dit komt doordat de gemeente in de afgelopen jaren nog verantwoordelijk was voor een 

gedeelte van de huisvestingskosten en de kosten van de ICT.   

Kosten sociaal domein 

De kosten van het sociaal domein in de periode 2015-2019 stijgen, terwijl de uitkeringen van uit het 

rijk afnemen. Er bestaan daarmee tekorten en de gemeente kan haar principe van budgetneutraliteit 

niet langer hanteren.  

Aanbevelingen 

Op basis van de bevindingen worden de volgende aanbevelingen gedaan:  

Algemeen 

1. Blijf werken met de gekozen inrichtingsvorm, de stichting, de sociale teams en het regen-

boogmodel. 

Gemeenteraad  

2. Zorg ervoor dat de huidige visie op het sociaal domein toekomstbestendig, geactualiseerd, bij 

alle partijen bekend en breed gedragen wordt. Vertaal ook de visie op het voorliggend veld 

door en voer deze visie uit. Zorg daarbij nadrukkelijk voor aansluiting tussen beleid en uitvoe-

ring. Zoek daarbij in gezamenlijkheid balans tussen de visie, de administratieve druk, de eisen 

die vanuit de rechtmatigheid worden gesteld en de financiële druk op de budgetten in het 

sociaal domein.  

3. Stel meetbare doelen en prestatieindicatoren (kwantitatief en kwalitatief) op. 

College 

4. Volg de beleidscyclus (pdca-cyclus) consequenter zodat beleid en uitvoering met elkaar ver-

bonden blijven. Dit geldt voor alle bij beleid én uitvoering betrokken partijen. 

5. Onderzoek of de boekhoudingen en registratiesystemen van gemeente en stichting voldoen-

de op elkaar aansluiten en daarmee voldoende vergelijkbaar zijn. Zo niet, pas de administra-

tie(s) aan.  
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6. Maak keuzes in wie de regie voert op de keten en in het monitoren, leg deze vast en voer 

deze keuzes uit.  

7. Voer regie waar nodig en laat los waar het kan. Wees daarbij consequent en rolvast in het 

uitgangspunt dat de gemeente het beleid maakt. 

8. Maak afspraken over de rolverdelingen in de keten, zowel binnen de stichting, binnen de 

gemeente als onderling. Handel vervolgens overeenkomstig de beschreven rollen.  

9. Sluit één overeenkomst met de stichting waarin de inhoudelijke en de piofach onderdelen 

zijn opgenomen met meetbare prestatieindicatoren. Laat daarbij de overeenkomst zo veel 

mogelijk aansluiten bij de praktijk. Heroverweeg daarin de facilitering van piofach-taken en 

de juridische ondersteuning. Maak in de overeenkomst meetbare afspraken over wat een 

goed werkbare caseload is. 

10. Beoordeel de gevolgen van de huidige en in 2020 verwachte privacywetgeving en pas het 

handelen hier zo nodig op aan.  

11. In deze evaluatie zijn externe partijen, zoals Andes en zorgverleners, niet meegenomen, maar 

zij zijn wel belangrijke partijen. Verricht aanvullend onderzoek naar de samenwerking met de 

externe partijen. Verricht daarbij nader onderzoek naar de effecten van het gevoerde beleid.  

Bedrijfsvoering 

12. Maak de keten korter en overzichtelijker. Breng de opties van de plaatsing van de interne 

onderdelen in de kortere keten in beeld en neem daarover een besluit.  

13. Stuur de keten binnen de gemeente aan door één persoon in plaats van twee. Maak voor de 

nieuwe functie van ‘ketencoördinator’ een competentieprofiel en functiebeschrijving inclu-

sief de benodigde bevoegdheden en doorzettingsmacht om de coördinatierol waar te kunnen 

maken.  

14. Wijs deze ‘ketencoördinator’ in de samenwerking met de stichting aan als aanspreekpunt bij 

de gemeente.  

15. Werk met een overkoepelend overlegorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers uit de ver-

korte keten.  

16. Zorg in bezwaarzaken altijd voor afstemming tussen uitvoering en een afvaardiging van be-

leid, stichting en juridisch, zodat alle aspecten worden belicht en ook hier de visie wordt uit-

gedragen.  

17. Zorg voor de inbedding van een kwaliteitscontrole binnen de gemeente, bijvoorbeeld door 

een kwaliteitsmedewerker aan te stellen bij de gemeente en beschrijf de rol van deze kwali-

teitsmedewerker.  

18. Onderzoek de mogelijkheden om in de beschikkingen een onderbouwing van de beslissing op 

te nemen.   
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1. 

Inleiding 
Per 1 januari 2015 zijn de drie grote transities oftewel decentralisaties van rijks- en provincietaken 

naar gemeenten een feit. Hieronder vallen de decentralisatie van de jeugdzorg, de introductie van de 

Participatiewet en de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van 

mensen met een beperking (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015/Wmo 2015). Daarmee is de 

gemeente verantwoordelijk voor de doelstelling dat jongeren/jeugdigen en mensen die (tijdelijk) 

verminderd zelfredzaam zijn zo veel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij en zo veilig en 

zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. 

We willen inzicht verkrijgen in wat er goed gaat en wat er beter kan binnen het sociaal domein. Tijd 

om de huidige werkwijze, conform de gemaakte afspraken en het ‘Bestuursprogramma 2018-2022’, 

te evalueren.  

1.1 Doelen 

In deze evaluatienotitie kijken we terug op de afgelopen jaren waarin per 1 januari 2015 de drie de-

centralisaties zijn doorgevoerd. We maken inzichtelijk welke doelen beoogd waren, dus wat wilden 

we bereiken? Wat gaat goed en wat kan beter? Het betreft een voortgangsevaluatie, zodat we een 

beeld krijgen van waar we nu staan en kunnen bijsturen waar dat nodig is. De evaluatie leidt tot con-

clusies en aanbevelingen.  

1.2 Onderzoeksvragen 

Binnen de evaluatie is aandacht voor het beleid, de uitvoering (organisatie, mensen en middelen), de 

samenwerking (keten) en de resultaten (de inwoners). Deze onderwerpen zijn verdeeld over drie 

‘hoofdpijlers’: de gemeente, de stichting en de keten. Onderstaand worden per pijler de onderdelen 

benoemd waarvoor nadrukkelijk aandacht is tijdens de evaluatie.  

GEMEENTE 

vigerende wet- en regelgeving, juridisch kader, (bestuurlijke) visie, beleid(sdoelen) en gemaakte af-

wegingen, inrichting werkwijze, regiefunctie gemeente, monitoring, inkoop inhoud vs. sturing op kwa-

liteit en financiën, bezwaar en beroep.  

STICHTING 

regenboogmodel, inhoudelijke inkoopovereenkomst, werkwijze in de praktijk, verhouding stichting-

gemeente (advies vs. beschikking), piofach, juridische ondersteuning, klantervaringen. 

KETEN 

verhouding stichting-gemeente (beleid vs. uitvoering) (keten-)samenwerking, werkwijze, over-

drachtsmomenten, overlegstructuren, financiën, uitwisseling kennis en kunde, ontschotting, kwali-

teitszorg. 

1.3 Afbakening  

De evaluatie van het sociaal domein betreft de uitvoering van de taken op het terrein van de Jeugd-

wet, de Wmo 2015, de Regeling chronisch zieken en beperkten, de Regeling € 5,00 tegemoetkoming 

in kosten schoonmaakondersteuning, de bijzondere bijstand voor niet-uitkeringsgerechtigden en de 
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re-integratie in de Participatiewet en de webwinkel.
1
 Alle andere uitvoeringstaken in het sociaal do-

mein behoren nadrukkelijk niet tot deze evaluatie.  

De taken die bij de gemeente Emmen zijn belegd ten aanzien van algemene en bijzondere bijstand 

voor uitkeringsgerechtigden zijn niet geëvalueerd. We evalueren ook niet de deelovereenkomst die 

met de gemeente Emmen is gesloten.  

Deze notitie brengt bestaande wet- en regelgeving in beeld en maakt inzichtelijk welke (gemeentelij-

ke) uitgangspunten aan de uitvoering van deze taken ten grondslag zijn gelegd. Daarnaast bekijken 

we op welke manier de werkzaamheden nu worden uitgevoerd. We maken als het ware een ‘foto’ 

van de huidige situatie. We vragen ons niet af of de bestuurlijke uitgangspunten de juiste zijn (ge-

weest). Deze onderwerpen kunnen in nader onderzoek aan bod gaan komen. Ook de besteding van 

de zorggelden bekijken en beoordelen we niet inhoudelijk. Er wordt niet getoetst op de rechtmatig-

heid van de uitgevoerde werkzaamheden en/of beschikkingen.  

Externe partijen (behoudens de stichting) en hun werkzaamheden worden niet betrokken in deze 

evaluatie. Voorbeelden zijn welzijnsorganisatie Andes, de gemeente Emmen en zorgverleners. We 

hebben dus ook geen onderzoek gedaan naar de mate waarin het huidige zorgaanbod passend is.  

1.4 Onderzoeksverantwoording  

Het onderzoek is uitgevoerd door een ambtelijke projectgroep van de gemeente Borger-Odoorn. De 

projectgroep bestaat uit: Yvonne Meijer (projectleider), Wietse Leistra, Annette Toepoel, Anne Huls-

hof, Job Wolters, Anita van der Schuur, Martin Bauerhuit en Ida Hofstede (projectsecretariaat). Ook 

Chantal Ridderbos-Hovingh van onafhankelijk onderzoeksbureau Pro Facto uit Groningen is toege-

voegd aan de projectgroep; zij heeft het praktijkonderzoek (hoofdstukken 4 en 5) uitgevoerd en op-

getreden als projectadviseur om op deze manier de onafhankelijkheid van het onderzoek te borgen. 

Het praktijkonderzoek is in samenwerking met haar collega’s Attie Schout, Stef Roest, Mark Beukers 

en Heinrich Winter uitgevoerd.  

Het onderzoek bestaat uit een documentstudie, (groeps-)gesprekken, vragenlijsten, inwonersbijeen-

komsten, casestudy’s en een vergelijking met andere gemeenten. Een toelichting op de onderzoeks-

methoden is te vinden in bijlage 1. Een overzicht van alle gesprekspartners is opgenomen in bijlage 2.  

De bevindingen van het onderzoek zijn in een bijeenkomst gedeeld met de projectgroep met als doel 

conclusies en aanbevelingen te formuleren. De onderzoeksbevindingen zijn in de vorm van stellingen 

voorgelegd aan de deelnemers. Soortgelijke bijeenkomsten hebben ook plaatsgevonden met de 

stuurgroep en met de stichting (bestuurder en teamleiders). De teksten van de hoofdstukken 2 tot en 

met 6 zijn voor een inhoudelijke feitencheck neergelegd bij de leden van de projectgroep, de leden 

van de stuurgroep en de stichting.  

1.5 Leeswijzer 

Het volgende hoofdstuk gaat in op het beleid van de gemeente Borger-Odoorn met betrekking tot 

het sociaal domein. Er wordt als het ware een foto van het beleid geschetst en de beoogde doelen en 

doelbereiking worden besproken. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens aandacht besteed aan de in-

richting en organisatie van het sociaal domein. In dit hoofdstuk worden tevens de financiën bespro-

ken. Het vierde hoofdstuk geeft inzicht in de wijze waarop het sociaal domein in de praktijk functio-

                                                           
1
 De Regeling chronisch zieken en beperkten, de Regeling € 5,00 tegemoetkoming in kosten schoonmaakondersteuning en de webwinkel 

worden in de verdere rapportage aangehaald onder de gezamenlijke noemer: regelingen.  

Martien
Markering



          Evaluatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 

12 

 

neert (bevindingen). Dit is een weergave van hoe het er in de praktijk daadwerkelijk gaat. Hierbij 

wordt ingegaan op de gemeente, de stichting, de keten/samenwerking, de piofach inclusief de juridi-

sche ondersteuning en het aantal toegekende maatwerkvoorzieningen. Hoofdstuk 5 besteedt aan-

dacht aan het bewonersperspectief. Het zesde hoofdstuk zet de conclusies en aanbevelingen op een 

rij.  
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2. 

Beleid   
In dit hoofdstuk behandelen we het beleid van de gemeente Borger-Odoorn op het sociaal domein. 

In paragraaf 2.1 worden de drie grote decentralisaties in het sociaal domein besproken. Paragraaf 2.2 

bevat een reconstructie van het beleid van Borger-Odoorn vanaf 2012: een feitelijke en chronolo-

gische weergave van de hoofdlijnen van het beleid op het sociaal domein. In paragraaf 2.3 worden de 

doelen en uitgangspunten die volgen uit paragraaf 2.2 schematisch weergegeven in een doelboom. 

De onderlinge samenhang tussen doelen, uitgangspunten en middelen lichten we toe. Het doel van 

dit hoofdstuk is inzichtelijk maken hoe Borger-Odoorn de inrichting en werking van het sociaal do-

mein voor zich zag bij het opstellen van het beleid. 

2.1 Decentralisaties 

Het doel van het Rijk met de decentralisaties was om het beleid efficiënter en effectiever te laten 

uitvoeren door de gemeenten. Tevens sluiten de decentralisaties goed aan op de veranderende 

maatschappij; van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Als gevolg van de decentralisaties 

kregen gemeenten allerlei nieuwe taken. 

De Wmo 2015 heeft als doel mensen van 18 jaar of ouder zoveel mogelijk zelfstandig deel te laten 

nemen in de maatschappij. De Wmo 2015 verplicht gemeenten om kwetsbare en hulpbehoevende 

inwoners van 18 jaar of ouder te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteu-

ning. De Wmo 2015 legt de nadruk op zelfredzaamheid en participatie. Dit houdt in dat inwoners met 

een hulpvraag niet als vanzelfsprekend een beroep kunnen doen op gemeenten, maar eerst zelf bin-

nen het eigen sociale netwerk moeten proberen tot een oplossing te komen.  

In het kader van de Jeugdwet zijn gemeenten sinds de decentralisaties verantwoordelijk voor onder-

steuning, hulp en zorg aan jeugdigen, gezinnen en medeopvoeders. Deze hulp moet laagdrempelig 

worden aangeboden. Het uitgangspunt van de Jeugdwet is, net als bij de Wmo 2015, dat er zoveel 

mogelijk gestuurd wordt op eigen kracht en het sociale netwerk van de jeugdigen en hun ouders. De 

wet gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen, hun ouders en het eigen sociale net-

werk en heeft preventie tot doel. Daarnaast moet ondersteuning integraal worden toegepast en door 

de nabijheid van gemeenten moet eerder de juiste hulp op maat worden aangeboden.  

Het jeugdzorgstelsel wordt mogelijk op (korte) termijn gewijzigd. Dit kondigen de 

ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker aan in een kamerbrief van 17 oktober 

2019. Zij stellen dat de beloften van de Jeugdwet nog onvoldoende zijn ingelost. 

Kinderen met complexe problemen ontvangen nog niet altijd op tijd de hulp die ze 

nodig hebben: er is een hoge werkdruk onder jeugdprofessionals en er wordt veel 

tijd verloren aan administratieve taken. Het kabinet gaat bepalen welke zorg een 

taak van de gemeente blijft en welke zij aan een regio of zelfs nog groter verband 

moet overlaten. Dit moet kosten en tijd besparen. De planning is om medio 2020 

een wetsvoorstel gereed te hebben voor externe consultatie. Er bestaat dus nog 

geen duidelijkheid over de concrete invulling van de plannen. 

De Participatiewet richt zich op mensen met arbeidsvermogen die afhankelijk zijn van (tijdelijke) on-

dersteuning om in hun bestaan te voorzien of om aan een baan te komen. Voor een deel gaat het om 

groepen die ook vóór de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 onder verantwoordelijk-
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heid van de gemeente vielen, maar ook groepen die voorheen onder socialezekerheidsregelingen 

vielen waar gemeenten niet verantwoordelijk voor waren, vallen nu onder de Participatiewet. Daar-

naast zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor jonggehandicapten met arbeidsvermogen. Zij 

zouden voorheen instromen in de Wajong en onder de verantwoordelijkheid van het UWV vallen. De 

doelen van de Participatiewet zijn: iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe leiden, meer uni-

formiteit aan de onderkant van de arbeidsmarkt en het verminderen van de uitkeringsafhankelijk-

heid. 

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor deze drie wetten en de overkoepelende doelstel-

ling: jeugd en mensen die (tijdelijk) verminderd zelfredzaam zijn moeten zo veel mogelijk mee kun-

nen doen in de maatschappij en zo veilig en zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. Borger-

Odoorn is in 2012 gestart met de voorbereiding op de decentralisaties van 2015. Op welke wijze Bor-

ger-Odoorn invulling heeft geven aan de drie decentralisaties bespreken we in de volgende para-

graaf. 

2.2 Een foto van het beleid 

Deze paragraaf is opgedeeld in drie subparagrafen: voorafgaand aan de decentralisaties (2012-2013), 

ten tijde van de decentralisaties (2014-2015) en na de decentralisaties (2016 en verder). Naast deze 

op tijd gebaseerde onderverdeling, valt de keuze voor deze perioden ook te verklaren als gekeken 

wordt naar de inhoud van het beleid. Voorafgaand aan de decentralisaties werd vooral nagedacht 

over de basis van het beleid. In deze periode bepaalde de gemeente haar visie en kaders voor het 

sociaal domein. In de jaren 2014-2015 is voortgeborduurd op de visie en uitgangspunten die volgden 

uit het beleid van de voorgaande periode. Er werd nagedacht over de wijze waarop uitvoering kon 

worden gegeven aan de visie en uitgangspunten. Tot slot werd in de periode na de decentralisaties 

het beleid bijgeschaafd en doorontwikkeld. De visie en uitgangspunten worden niet ter discussie 

gesteld in deze periode. 

2.2.1 Voor de decentralisaties (2012-2013) 

Vanaf 2012 is Borger-Odoorn begonnen met de voorbereidingen op de drie decentralisaties. Er werd 

nagedacht over wat de kern van het beleid voor het sociaal domein zou moeten zijn. In de kadernota 

‘Meedoen naar vermogen’ werden de visie en uitgangspunten van het sociaal domein van Borger-

Odoorn vastgelegd. De volgende visie werd in de kadernota geformuleerd: 

“Het is aan mensen zelf (en hun omgeving) om iedereen op een gezonde wijze te 

laten meedoen, jong en oud, gezin of alleenstaande. Waar dat echt niet lukt, zal 

de gemeente aanvullende acties ondernemen en het mogelijk maken om dit als-

nog (zoveel mogelijk) voor elkaar te krijgen.” 

In het verlengde van deze visie zijn in de kadernota de uitgangspunten geformuleerd van het sociaal 

domein. Door deze uitgangspunten te formuleren en te hanteren wil de gemeente invulling gaan 

geven aan de geformuleerde visie. Deze uitgangspunten luiden als volgt: 

� decentraal wat kan en centraal wat moet; 

� zo dichtbij en zo licht mogelijk;  

� problemen worden integraal aangepakt;  

� iedereen doet naar vermogen mee;  

� wederkerigheid: mensen zetten hun talenten in voor de lokale gemeenschap;  

� eigen kracht en eigen mogelijkheden worden zoveel mogelijk benut;  

� er wordt zoveel mogelijk preventief gewerkt;  

� de gemeente is regisseur.  
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De ambitie van de gemeente is om maatwerkvoorzieningen te leveren en vraaggestuurd te werk te 

gaan. Hierbij zijn de uitgangspunten leidend. De gemeente denkt dat dit het beste kan worden be-

reikt aan de hand van het keukentafelgesprek. Om hieraan uitvoering te geven bestaat het idee tot 

het oprichten van interdisciplinaire gebiedsteams per leefgebied. De gebiedsteams zorgen met het 

keukentafelgesprek voor de toegang tot hulp en dienstverlening, zo dicht mogelijk bij de cliënt. Ook 

zijn de teams verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van informele zorg in het leef-

gebied en het uitdragen van de uitgangspunten van het beleid. De teams zullen integraal en vraagge-

richt te werk gaan en zij dienen te werken aan de hand van de gestelde uitgangspunten. Naast deze 

uitgangspunten wordt in de nota benoemd dat het van belang is dat in de toekomst integraal wordt 

samengewerkt binnen het sociaal domein en dat de financiën met betrekking tot het sociaal domein 

ontschot dienen te worden.   

Om verder te onderzoeken hoe de uitgangspunten gewaarborgd kunnen worden in de praktijk, zijn in 

2012 meerdere pilots gestart om de gemeente voor te bereiden op de decentralisaties. De pilots 

waren vooral gericht op het vinden van dwarsverbanden tussen verschillende onderdelen van het 

sociaal domein. Vanwege het tijdelijke en experimentele karakter van de pilots zal de inhoud van 

deze pilots hier niet uitvoerig worden besproken. 

Het samenbrengen en visualiseren van visie en uitgangspunten voor de herinrichting van het sociaal 

domein leidde in 2013 tot het ontwikkelen van het regenboogmodel. Het regenboogmodel is leidend 

voor de vormgeving van de transitie. Het model geeft de oplopende zwaarte, de oplopende impact 

voor de inwoner en de oplopende kosten van de soorten hulp- en dienstverlening in een oogopslag 

weer. De waarde van het model ligt in het overzicht dat het geeft van de vele beschikbare vormen 

van hulp- en dienstverlening in het sociaal domein. Daarnaast geeft het model inzicht in de verhou-

dingen tussen verschillende voorzieningen. Met het model is de basis gelegd voor het gezamenlijk en 

ontschot aanpakken van de drie decentralisaties. 

Het regenboogmodel is een visualisatie van de visie van de gemeente. Het model brengt tot uitdruk-

king dat bij elke situatie het gezin/huishouden centraal staat. Elke situatie wordt vraaggericht bena-

derd en er wordt niet in termen van afzonderlijke decentralisaties gedacht. Met andere woorden: de 

aanpak voor elke situatie wordt bepaald aan de hand van de vraag die volgt uit het keukentafelge-

sprek en niet vanuit de kaders van de instanties. Situaties worden integraal benaderd, men gaat uit 

van de eigen kracht van de inwoner en zorg wordt zo dichtbij en licht mogelijk ingezet. 

Het model geeft met de bogen aan dat er verschillende vormen van ondersteuning bestaan met elk 

een eigen mate van zwaarte en impact. Het regenboogmodel heeft een getrapte werking: elke situa-

tie zal van binnen naar buiten worden benaderd. De binnenste boog van de regenboog staat voor het 

gezin/huishouden. Hiermee wordt aangegeven dat elke zorgvraag begint bij het gezin/huishouden. 

Tevens is deze boog de eerste mogelijke vorm van ondersteuning: er zal aan de hand van de vraag 

worden gekeken of aan ondersteuning vorm kan worden gegeven binnen het gezin/huishouden. 

Wanneer dit niet mogelijk is zal worden opgeschaald naar een hoger gelegen boog. Allereerst zal 

naar een oplossing worden gezocht binnen het sociale netwerk van het gezin/huishouden. Als hier 

ook geen oplossing wordt geboden, wordt opgeschaald naar de algemene voorzieningen. Mocht ook 

dat niet voldoende hulp bieden, dan wordt gekeken naar mogelijkheden vanuit collectieve voorzie-

ningen en individuele voorzieningen. Dit model is het uitgangspunt, maar wanneer de zorgsituatie 

vraagt om directe inschaling in een van de hogere bogen, moet maatwerk worden geboden en kun-

nen lagere bogen overgeslagen worden. 
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Figuur 2.1: het regenboogmode oud 

 

Figuur 2.2: het regenboogmode nieuw
2
 

De visie en de uitgangspunten van het beleid voor het sociaal domein zijn in de periode 2012-2013 

vastgelegd. Zoals in de kadernota ‘Meedoen naar vermogen’ staat beschreven kiest de gemeente 

                                                           
2
 Toelichting op de wijzigingen: de termen zijn algemener gemaakt, zodat het model actueler blijft. De boog algemene voorzieningen is 

groter gemaakt en voorzien van een andere kleur (de boog was zalmkleurig). De boog vormt daardoor een soort van ‘brug’ tussen het gezin 

en sociaal netwerk en de collectieve en individuele voorzieningen. In de bogen staat minder tekst om de leesbaarheid te vergroten. 
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voor een integrale benadering waarbij het gezin/huishouden centraal staat. Oplossingen worden zo 

eenvoudig en zo lokaal mogelijk gezocht, gebruikmakend van de eigen kracht van burgers en hun 

omgeving. Dit wordt aan professionals overgelaten. Deze manier van werken is uitgewerkt en gevisu-

aliseerd in het regenboogmodel. De gemeente heeft hierbij slechts een regisserende rol: de gemeen-

te bepaalt het speelveld en de randvoorwaarden maar bemoeit zich niet met de uitvoering. 

2.2.2 Op expeditie: transitie en transformatie 2014-2015 

Waar in de periode 2012-2013 vooral werd nagedacht over de inhoud en uitgangspunten van het 

beleid, werd vanaf 2014 nagedacht over de wijze waarop de uitvoering van het beleid kon worden 

vormgegeven. Het basisdocument voor deze periode is het programmaplan ‘Op expeditie in het soci-

aal domein’. Het programmaplan bevatte als het ware de agenda voor ‘de expeditie’ en vindt haar 

verdere uitwerking in twee basisdocumenten: ‘De gemeente als nuchtere noaber – beleidsplan soci-

aal domein 2015-2016’ en de visienota ‘Anders vasthouden’. In deze documenten worden op hoofd-

lijnen de kaders uitgezet, maar wordt benadrukt dat het beleid steeds gemonitord en geëvalueerd 

moet worden om te zien of er tussentijds moet worden bijgestuurd. De expeditie wordt als metafoor 

gebruikt en benadrukt dat de gemeente het eindpunt duidelijk voor ogen heeft, maar de weg naar 

dit eindpunt is niet volledig uitgestippeld. Men zal in de periode 2014-2015 op expeditie gaan om de 

juiste balans in het sociaal domein te vinden. 

Het beleidsplan 2015-2016 ‘De gemeente als nuchtere noaber’ is de inhoudelijke omschrijving van de 

wijze waarop Borger-Odoorn het sociaal domein wilde gaan inrichten met ingang van 2015. In dit 

beleidsplan wordt de visie uit de kadernota ‘Meedoen naar vermogen’ herhaald. Alle uitgangspunten 

uit de kadernota worden in het beleidsplan omschreven. Zo worden de termen zelfregie, eigen 

kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nader toegelicht en wordt nogmaals bena-

drukt dat participatie een centrale rol speelt in het sociaal domein. Om dit te bevorderen gaat de 

gemeente zich richten op het zo dichtbij en toegankelijk mogelijk organiseren van zorg. Hierbij zal 

worden ingezet op zelfredzaamheid en wederkerigheid en zal alleen ondersteuning plaatsvinden 

indien het eigen sociale netwerk deze ondersteuning niet kan bieden. Op deze wijze wil de gemeente 

invulling geven aan de uitgangspunten wederkerigheid en decentrale, zo dichtbij en zo licht mogelij-

ke zorg. In het kader van ‘Meedoen naar vermogen’ wordt aandacht besteed aan de krappe arbeids-

markt in Drenthe en het knelpunt dat het aanbod aan personeel onvoldoende aansluit op de speci-

fieke vraag vanuit de werkgevers. Hierom wil de gemeente zich richten op een betere verbinding 

tussen onderwijs en werkgevers en wil men laaggeletterdheid in de gemeente tegengaan door sa-

menwerking tussen deskundige instellingen en andere betrokken organisaties, zoals de Wmo-raad 

(nu: de Adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn). In het kader van preventie wordt ingegaan op de 

24-uurs anonieme telefonische hulpdienst die vanuit de VNG landelijk wordt belegd en het advies 

van de Wmo-raad om een vertrouwenspersoon sociaal domein in te stellen. Tevens wordt de wens 

uitgesproken om meer in te zetten op de preventieve werking van informele ondersteuning, bijvoor-

beeld door meer gebruik te maken van het voorliggend veld. De integrale aanpak van problemen 

moet plaatsvinden aan de hand van het regenboogmodel. Hierbij moet sprake zijn van het ‘één gezin, 

één plan, één regisseur’ principe. 

Om deze uitgangspunten te waarborgen wordt besloten tot het oprichten van een stichting bestaan-

de uit drie sociale teams. Begin 2014 werd al de pilot ‘sociaal team Nieuw-Buinen’ gestart om erva-

ring op te doen met het werken met een gebiedsteam. Met het startdocument sociale teams en de 

oprichting van de stichting Sociale teams Borger-Odoorn worden de drie sociale teams in de leefge-

bieden Borger, Exloo/Odoorn, Nieuw-Buinen en De Monden mogelijk gemaakt. Het startdocument 

gaat in op de organisatie en implementatie van het (wettelijk) vereiste instrumentarium om de socia-

le teams per 1 januari 2015 te operationaliseren. Tevens worden de doelstellingen en kaders met 

voorwaarde schepend
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betrekking tot het sociaal domein benoemd. Het idee: de sociale teams zullen het sociaal domein 

ontschot oppakken aan de hand van het regenboogmodel. Dit betekent dat zij vraaggericht te werk 

gaan door de vraag in keukentafelgesprekken te achterhalen. Hierbij wordt niet gedacht in termen 

van afzonderlijke decentralisaties. Elke zorgsituatie start bij het gezin en/of huishouden waarbij de 

vraag, het intrinsieke vermogen en de motivatie van het gezin/huishouden centraal staan. De sociale 

teams indiceren en staan open voor alle vragen met betrekking tot het sociaal domein. Daarnaast 

geven zij invulling aan het uitgangspunt van ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Om dit te kunnen 

bewerkstelligen dienen de medewerkers van de sociale teams te werken op basis van het zoge-

noemde T-shaped professionalism.  

Het idee achter het T-shaped professionalism is dat iedere medewerker een be-

paald specialisme inbrengt, maar zich daarnaast in de breedte van het sociaal 

domein als generalist ontwikkelt. Dit bewerkstelligt dat de medewerker in staat is 

om complexe aanvragen te regisseren.  

 

Figuur 2.3: schematische weergave van het T-shaped concept 

Om de sociale teams de ruimte te geven bij het uitvoeren van hun taken die volgen uit de kadernota 

en het startdocument sociale teams wordt mandaat aan het bestuur van de stichting Sociale teams 

Borger-Odoorn verleend. In het mandaatbesluit wordt mandaat verleend voor het voeren van het 

keukentafelgesprek, het inwinnen van gegevens, het doen van onderzoek, het voorbereiden van 

besluiten, het eenmalig opschorten van de beslistermijn en alle overige correspondentie. Het man-

daatbesluit is te vinden in bijlage 3. Hierbij stellen de sociale teams de indicaties. Het cluster Admi-

nistratie Sociaal Domein (ASD) van de gemeente stelt op basis van de indicaties de beschikkingen op. 

Daarnaast wordt de stichting ondersteund door de gemeente Borger-Odoorn in de piofach-

onderdelen en op juridisch gebied. Het idee hierachter is om de sociale teams zoveel mogelijk de 

ruimte te geven om de transformatie vorm te geven en zich in de beginfase zo min mogelijk bezig te 

moeten houden met randzaken. De bedoeling is dat deze ondersteuning plaatsvindt tot 2017, waar-

na verder zal worden gekeken op welke wijze hieraan invulling gaat worden gegeven in de toekomst. 
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Het streven is dat de stichting in 2017 een volledig zelfstandige juridische entiteit is. Dit is uitgewerkt 

in de notitie ‘Facilitering piofach en juridische ondersteuning’. 

De nieuwe manier van werken binnen het sociaal domein, waarbij de stichting op afstand in mandaat 

van het gemeentebestuur werkt, moest vervolgens gaan landen zowel binnen de gemeentelijke or-

ganisatie als in het maatschappelijk veld. De beleidsregel ‘Anders vasthouden’, over regie en sturing 

in het sociaal domein is het startdocument over de wijze waarop de gemeente regisseert en stuurt 

binnen het sociaal domein. De kern van de nota: de zoektocht naar een balans tussen vasthouden en 

loslaten in het sociaal domein. Oftewel, aan de ene kant als gemeentebestuur grip houden op wat er 

gebeurt op het gebied van hulp- en dienstverlening, aan de andere kant voldoende (noodzakelijke) 

ruimte bieden aan de hulp- en dienstverleners. De gemeente herhaalt de ambitie uit eerdere be-

leidsdocumenten om een regisserende rol te vervullen door te sturen op kwaliteit van zorg en op 

financiën, terwijl zij de stichting op uitvoeringsniveau ruimte biedt. De overgang naar de zelfstandige 

juridische entiteit van de stichting zal gefaseerd plaatsvinden. 

Ook in 2015 is een programmaplan opgesteld: ‘Betrokken Borger-Odoorn’. Dit programmaplan was 

bedoeld om de expeditie in het sociaal domein door te ontwikkelen en bij te sturen waar nodig. Het 

doel van het programmaplan is om zowel het beleid als de uitvoering door te ontwikkelen. Preventie, 

eigen kracht, vraaggericht werken en ‘één gezin, één plan, één regisseur’ staan hierbij centraal. Daar-

naast wordt een betere regierol van de gemeente ten doel gesteld en wordt toegewerkt naar een 

ontschotte informatievoorziening en een ontschot budget voor het sociaal domein. Het programma 

bevatte twee hoofdprojecten en zeven deelprojecten. De hoofdprojecten waren ‘Anders handelen’ 

en ‘Anders vasthouden’. Daarbij focuste ‘Anders handelen’ zich op het voortzetten van de nota ‘De 

gemeente als nuchtere noaber’. Het project ‘Anders handelen’ gaat in op een verdere implementatie 

van het regenboogmodel, het komen tot beleid dat beter aansluit bij de wensen van de samenleving 

aan de hand van sociale marketing en het verder doorontwikkelen van de visie van de gemeente. 

‘Anders vasthouden’ geeft een verdere invulling aan de gelijknamige visienota en bestaat uit vier 

deelprojecten. In deze projecten wordt ten doel gesteld de piofach-taken verder af te bakenen en af 

te bouwen, de financiën verder te ontschotten en de wijze waarop regie wordt gevoerd aan te 

scherpen door middel van monitoring en doorontwikkeling. De visie van de gemeente met betrek-

king tot haar regierol in het sociaal domein wordt geconcretiseerd in het eindproduct maatwerk in 

regie in het sociaal domein. De focus zal in de toekomst komen te liggen op de samenleving, flexibili-

teit en handelen met lef. Risico’s en rechtmatigheid zijn hierbij van belang maar het belang van de 

samenleving is leidend. De volgende regiefilosofie wordt vastgesteld: 

‘’De regierol komt enerzijds tot uiting in intrinsiek motiverende activiteiten, waar-

bij motiveren, stimuleren, verleiden en investeren in een goede relatie van cruciaal 

belang zijn. Anderzijds in extrinsiek motiverende activiteiten zoals wet- en regel-

geving, het opstellen van beleid en het maken van (financiële) afspraken waarover 

verantwoording wordt afgelegd. Er wordt creatief gezocht naar de best passende 

(maatwerk)oplossing. Hierbij is niet de rechtmatigheid maar het belang van de 

samenleving leidend. Daar waar dit leidt tot risico’s vindt er een bewuste afwe-

ging plaats.’’  

2.2.3 Na de decentralisaties 2016-heden 

Begin 2016 is de notitie ‘Voortschrijdend inzicht, van meten naar weten in het sociaal domein’ vastge-

steld. In deze notitie wordt vastgelegd welke indicatoren worden gewogen om de kwaliteit van de 

zorg te kunnen meten. Hiermee zet de gemeente een stap richting het sturen op de kwaliteit van 

zorg vanuit een regiepositie.  
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Voor de jaren 2017-2020 is het beleidsplan ‘Vanzölf saomen!’ vastgesteld. Dit beleidsplan is verbon-

den met en bouwt voort op eerder geschreven beleidsplannen, projectplannen en notities. Het plan 

is tot stand gekomen in overleg met inwoners en partners. Het beleidsplan is opgebouwd aan de 

hand van de bogen van het regenboogmodel: gezin en sociaal netwerk, algemene voorzieningen, 

collectieve en individuele voorzieningen. Hiermee wordt het belang van het regenboogmodel nog-

maals onderstreept. Daarnaast worden meerdere project- en uitvoeringsplannen vastgesteld voor de 

eerstvolgende twee jaar. Er worden geen visies of uitgangspunten benoemd als zodanig maar het 

document gaat verder op de weg die is ingeslagen in eerdere beleidsdocumenten.  

Zoals gesteld zijn in het beleidsplan meerdere project- en uitvoeringsplannen geformuleerd. De pro-

ject- en uitvoeringsplannen zijn verschillend van karakter: ambities, evaluatie van pilots, verkennen-

de gesprekken met inwoners en partners of hele concrete uitvoeringspunten. Daarnaast zijn enkele 

overkoepelende doelstellingen vastgesteld. Zo gaat sociale marketing meer ingezet worden om beter 

aan te sluiten bij de wensen van de inwoners van de gemeente om regie te kunnen voeren op de 

kwaliteit van zorg. Tevens wil de gemeente duidelijker in kaart brengen welke budgetten gekoppeld 

zijn aan wettelijk verplichtingen en welke budgetten vrij besteedbaar zijn. Op deze manier kan het 

budget voor het sociaal domein verder worden ontschot en kan er beter regie worden gevoerd op 

financiën. Met betrekking tot preventie wil men het beleid verder door ontwikkelen. Dit vindt onder 

andere zijn weerslag in het visiedocument ‘Gezonde levensstijl als basis’. Hierin wordt benadrukt dat 

de gemeente de preventieve kracht van sport, bewegen en een gezonde leefstijl in het sociaal do-

mein optimaal wil benutten. Daarnaast wil de gemeente zich in het kader van preventie richten op 

een betere samenwerking tussen de stichting en het voorliggend veld. Tot slot wordt het belang van 

het verder ontwikkelen van naoberschap benoemd, mede door middel van monitoring en dooront-

wikkeling van beleid. 

In de jaarstukken 2017 en 2018 wordt deze lijn doorgetrokken. Het belang van de verdere dooront-

wikkeling van het regenboogmodel wordt onderschreven. Tevens wil de gemeente zich nog meer 

inzetten op het gebied van preventie. Hierbij spelen projecten als de aanpak van laaggeletterdheid, 

de Brede School en de preventieve werking van sport, bewegen en een gezonde leefstijl een rol. 

In het adviesrapport ‘Vanzelfsprekend Meedoen!’, vastgesteld door het college op 4 april 2017, wordt 

de nadruk gelegd op het belang van meedoen omdat hier een preventieve werking vanuit gaat. Ie-

mand die meedoet aan de samenleving is vaak zelfredzamer en kan meer op eigen kracht. Om te 

komen tot een brede preventieve aanpak vond de gemeente het belangrijk dat re-integratie in of in 

de nabijheid van de sociale teams gepositioneerd zou worden. Op basis van het adviesrapport ‘Van-

zelfsprekend Meedoen!’ heeft het college besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de re-integratie 

van werkzoekenden door de stichting Sociale teams Borger-Odoorn uitgevoerd zou worden. In 2018 

wordt team werk ondergebracht bij de stichting. 

In 2017 is ook besloten dat de uitvoering van de leerplicht met ingang van 1 januari 2018 uitgevoerd 

zal worden door de gemeente Borger-Odoorn zelf. Voorheen werd samengewerkt met de gemeen-

ten Emmen en Stadskanaal. Omdat de gemeente in wil zetten op preventie en de leerplichtambte-

naar hierin een rol kan spelen, lag het voor de hand om leerplicht ‘dichterbij’ te organiseren. Hier is 

ook een rol voor de stichting weggelegd. Tussen de leerplichtambtenaren en de stichting bestaat een 

samenwerkingsovereenkomst. Hieruit volgt dat de leerplichtambtenaar samen optrekt met de soci-

aal werker, in het kader van ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Door de intensieve samenwerking 

met de sociale teams wordt er ingezet op preventieve jeugdhulp. Door deze samenwerking komen 

de kinderen niet alleen in beeld via scholen en/of de ouders maar ook via de sociale teams en is het 

mogelijk om er vroeg bij te zijn. 

Martien
Markering

Martien
Markering

Martien
Markering

Martien
Markering

Martien
Markering

Martien
Markering

Martien
Markering



          Evaluatie sociaal domein gemeente Borger-Odoorn 

21 

 

Met het oog op het uitgangspunt van preventie heeft de gemeente in 2018 besloten de opbouwwerk 

taken van Andes uit te breiden. Welzijngroep Andes heeft al vanaf 2015 van de gemeente Borger-

Odoorn de opdracht gekregen om het opbouwwerk handen en voeten te geven. Dit in nauwe sa-

menwerking met het sociaal team en andere partijen in het veld. Opbouwwerk is preventief; het 

werkt aan het versterken van het voorliggend veld. Door te werken aan leefbare dorpen en buurten 

waar bewoners elkaar kennen zijn die informele netwerken sterker. Hierdoor is de kans groter dat er 

geen of minder beroep gedaan wordt op professionele zorg. De stichting en Andes worden geacht 

hierbij samen te werken; met de stichting is afgesproken dat zij de signalen opvangen en deze door-

geven aan Andes. 

Ten tijde van het oprichten van de stichting Sociale teams Borger-Odoorn was ten doel gesteld om de 

stichting een volledig zelfstandige juridische entiteit te laten zijn in 2017. Toch is in 2017 besloten tot 

een inkoopovereenkomst piofach, juridische ondersteuning en (financiële) administratie tussen de 

gemeente en de stichting. Besloten wordt dat gedurende 2017 de punten personeel, organisatie, het 

sluiten van inkoopcontracten, de financiën en de huisvesting zullen worden afgebouwd. De piofach-

onderdelen die bij de gemeente blijven zijn informatisering, automatisering, inkoop zorgpartijen, 

communicatie, monitoring en juridische ondersteuning. De overeenkomst heeft gelding tot 31 de-

cember 2019, maar kan eenmalig met een halfjaar worden verlengd. 

Daarnaast is op 15 maart 2019 een inhoudelijke inkoopovereenkomst (overeenkomst activiteiten 

uitvoering taken sociaal domein Gemeente Borger-Odoorn) gesloten tussen de gemeente en de 

stichting. De gemeentelijke beleidsnotities ‘Vanzölf Saomen’, ‘Vanzelfsprekend meedoen’, de visie 

zoals verwoord in de notitie Regenboogmodel en ‘De gemeente als nuchtere noaber’ zijn het uit-

gangspunt. De looptijd van deze overeenkomst is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. 

Het gaat hier om een overeenkomst en niet om beleid, maar het is wel van belang om dit in dit 

hoofdstuk te benoemen. De gemeente Borger-Odoorn is opdrachtgever en geeft de opdrachtnemer, 

de stichting Sociale teams Borger-Odoorn, de taak tot het leveren van diensten op basis van de ge-

mandateerde taken. De strekking van de overeenkomst is dat de ingeslagen weg wordt voortgezet. 

Dit wil zeggen dat wordt vastgelegd dat het regenboogmodel moet worden gehanteerd door de 

stichting. Ook worden inspanningsverplichtingen en prestatieafspraken vastgelegd. 

2.3 Beoogde doelen en doelbereiking 

In de vorige paragraaf is een overzicht van het beleid op het gebied van het sociaal domein van Bor-

ger-Odoorn gegeven. In deze periode heeft de gemeente meerdere beleidsdocumenten met (ver-

schillende) doelen en visies opgeleverd. Door middel van de beleidsreconstructie kan het geheel van 

veronderstelde verbanden dat aan het beleid ten grondslag ligt in kaart worden gebracht. In deze 

paragraaf zal aan de hand van een doelboom dit geheel in kaart worden gebracht voor het sociaal 

domein van de gemeente Borger-Odoorn.  

2.3.1 Hoofddoel 

Het hoofddoel van het sociaal domein is dat jeugdigen en mensen die (tijdelijk) verminderd zelfred-

zaam zijn zo veel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij en zo veilig en zelfstandig mogelijk 

wonen. Dit doel ligt ten grondslag aan de drie decentralisaties en de drie wettelijke regelingen waar-

in de taakuitvoering bij gemeenten wordt neergelegd: de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo 

2015. Dit doel is bovenaan de doelboom geplaatst. Dit hoofddoel ziet men ook terug in enkele be-

leidsdocumenten van Borger-Odoorn zelf. Het wordt ook genoemd in het besluit tot oprichting van 

de stichting. 
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2.3.2 Subdoel 

Het subdoel valt af te leiden uit meerdere beleidsdocumenten van de gemeente Borger-Odoorn. In 

het eerste document in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein, de kadernota ‘Mee-

doen naar vermogen’, wordt de visie op het sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn voor 

het eerst genoemd. De volgende visie werd in deze kadernota geformuleerd: 

“Het is aan mensen zelf (en hun omgeving) om iedereen op een gezonde wijze te 

laten meedoen, jong en oud, gezin of alleenstaande. Waar dat echt niet lukt, zal 

de gemeente aanvullende acties ondernemen en het mogelijk maken om dit als-

nog (zoveel mogelijk) voor elkaar te krijgen.” 

Deze visie is vervolgens in meerdere documenten herhaald. Zo staat in het beleidsplan 2015-2016 

‘De gemeente als nuchtere noaber’ dezelfde visie centraal. Maar ook in andere documenten ziet men 

deze visie terug. Zo is het regenboogmodel een concrete uitwerking van de visie. Het regenboogmo-

del gaat immers uit van eigen kracht van inwoners; steeds wordt eerst gekeken of een oplossing kan 

worden gevonden binnen het gezin/huishouden of het sociale netwerk. Algemene, collectieve of 

individuele voorzieningen worden alleen ingezet waar nodig.  

In recentere beleidsdocumenten wordt nog steeds dezelfde visie uitgedragen, al dan niet in de vorm 

van het regenboogmodel. Zo wordt in de beleidsdocumenten ‘Anders handelen’ en het beleidsplan 

‘Vanzölf saomen!’ nogmaals het belang van het regenboogmodel en de visie die daaraan ten grond-

slag ligt benadrukt. In de doelboom is deze visie, zij het enigszins anders geformuleerd, opgenomen 

als subdoel van het beleid van de gemeente Borger-Odoorn voor het sociaal domein. Het subdoel 

van de gemeente luidt als volgt: het is aan de mensen zelf om actief mee te doen. De gemeente on-

dersteunt waar nodig.  

2.3.3 Uitgangspunten  

Om het hoofddoel en het subdoel te bereiken heeft de gemeente meerdere uitgangspunten uitge-

werkt. Deze uitgangspunten spelen een centrale rol bij het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van 

beleid. In de kadernota ‘Meedoen naar vermogen’ worden de volgende uitgangspunten van het be-

leid geïntroduceerd: decentraal, zo dichtbij en zo licht mogelijk, iedereen doet mee naar vermogen, 

wederkerigheid, eigen kracht, preventief, integraliteit en de gemeente regisseert. Deze uitgangspun-

ten zien we vervolgens ook terug in het beleidsplan 2015-2016 ‘De gemeente als nuchtere noaber’. 

Sommige uitgangspunten zijn aangescherpt of aangepast omdat de gemeente ten tijde van het 

schrijven van dit beleidsdocument door de uitgevoerde pilots beter zicht had op de wijze waarop het 

sociaal domein ingericht ging worden, maar in dit beleidsplan is dezelfde rode draad terug te zien als 

in de kadernota ‘Meedoen naar vermogen’. Ook in het ‘Startdocument sociale teams Borger-Odoorn’ 

wordt bevestigd dat dit de uitgangspunten van het sociaal domein zijn. In dit document en in het 

beleidsplan 2015-2016 wordt tevens het ‘één gezin, één plan, één regisseur’ omschreven als uit-

gangspunt. Dit kan echter ook worden gezien als middel om invulling te geven aan het uitgangspunt 

van integraliteit. Hierom is besloten het uitgangspunt van ‘één gezin, één plan, één regisseur’ op te 

nemen als middel in de doelboom.  

Wanneer kritisch wordt gekeken naar de uitgangspunten valt op dat tussen enkele uitgangspunten 

enige overlap zit. Om de doelboom zo overzichtelijk mogelijk te maken en het beleid zo duidelijk 

mogelijk weer te geven, is daarom besloten enkele uitgangspunten samen te voegen. Zo worden de 

uitgangspunten ‘decentraal, zo dichtbij en zo licht mogelijk’ onder de gezamenlijke noemer ‘eenvou-

dig en lokaal oplossingen zoeken, daarna pas hulp van de gemeente’ weergegeven in de doelboom. 

Eigen kracht en naar vermogen worden ook als een uitgangspunt weergegeven in de doelboom. In-
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tegraliteit, preventie, wederkerigheid en de gemeente als regisseur worden wel als afzonderlijke 

uitgangspunten weergegeven. 

2.3.4 Invulling van de uitgangspunten  

Het regenboogmodel speelt een centrale rol in het sociaal domein van Borger-Odoorn. Het model 

maakt in een oogopslag duidelijk welke oplossingen eenvoudig en lokaal gezocht kunnen worden. 

Ook geeft het model een integraal overzicht van alle mogelijke hulp- en dienstverlening van het soci-

aal domein. Het regenboogmodel is de theoretische weergave van de wijze waarop de gemeente 

invulling wil geven aan de uitgangspunten eenvoudig en lokaal een oplossing zoeken, eigen kracht 

van de inwoner naar vermogen inzetten en de integrale benadering van problemen. 

Om het regenboogmodel daadwerkelijk in praktijk te brengen heeft de gemeente de stichting Sociale 

teams Borger-Odoorn opgericht. De sociale teams kregen vervolgens opdracht om het sociaal do-

mein ontschot op te pakken aan de hand van het regenboogmodel. Dit komt er in de praktijk op neer 

dat eerst zal worden gekeken of de oplossing voor een probleem gezocht kan worden binnen het 

gezin/huishouden of binnen het netwerk van een bepaald persoon. Op deze manier worden de uit-

gangspunten eigen kracht van de inwoner naar vermogen inzetten, preventief werken en het zoeken 

naar eenvoudige en lokale oplossingen gewaarborgd. Doordat binnen de sociale teams wordt ge-

werkt op basis van het T-shaped professionalism zijn de medewerkers in staat om tevens te voldoen 

aan het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Dit bewerkstelligt dat de medewerker in staat is 

om complexe aanvragen te regisseren en problemen binnen het sociaal domein integraal aan te kun-

nen pakken.  

De sociale teams, het keukentafelprincipe, het T-shaped professionalism en het principe ‘één gezin, 

één plan, één regisseur’ in combinatie met het regenboogmodel, zorgen ervoor dat de uitgangspun-

ten eenvoudig en lokaal een oplossing zoeken, preventief werken, het naar vermogen inzetten van 

eigen kracht van de inwoner en de integrale benadering van problemen worden gewaarborgd bij de 

uitvoering van het beleid. Met het ontwikkelen van het regenboogmodel, het oprichten van de stich-

ting en het regenboogmodel invoeren als werkwijze van de stichting heeft de gemeente beleid ont-

wikkeld dat in lijn ligt met de uitgangspunten en (sub)doelen van het beleid. 

Om invulling te geven aan het uitgangspunt van preventie heeft de gemeente naast het regenboog-

model, dat ervoor moet zorgen dat problemen vroegtijdig worden gesignaleerd, in meerdere be-

leidsdocumenten aangehaald preventief te willen werken door laaggeletterdheid tegen te gaan. In 

het beleidsplan ‘De gemeente als nuchtere noaber’ werd hier voor het eerst over gesproken en in het 

beleidsplan ‘Vanzölf saomen!’ wordt deze ambitie ook benoemt. In het kader hiervan zijn onder an-

dere in 2016 taalhuizen geopend in de drie MFA’s. Daarnaast zet de gemeente in op een gezonde 

leefstijl van haar inwoners door middel van het project ‘Gezonde levensstijl’ en wordt samengewerkt 

met de Brede School. In de visienota ‘Gezonde leefstijl als basis’ stelt de gemeente dat zij de preven-

tieve kracht van sport, bewegen en een gezonde leefstijl in het sociaal domein optimaal wil benut-

ten. Tevens spreekt de gemeente meerdere malen de wens uit om zich verder op het voorliggend 

veld te richten om duurdere tweedelijnszorg te voorkomen. De gemeente heeft al stappen gezet met 

betrekking tot preventie, maar spreekt tevens de ambitie uit om het beleid met betrekking tot pre-

ventie verder te ontwikkelen. 

Met de uitvoering door de stichting Sociale teams Borger-Odoorn in mandaat en op afstand van de 

gemeente komt de nadruk te liggen op de regiefunctie van de gemeente. De noodzakelijke ruimte 

moet aan de teams van de stichting worden geboden om maatwerk te kunnen leveren. In meerdere 

beleidsdocumenten komt naar voren dat de gemeente wil regisseren op de kwaliteit van zorg en de 

financiën en dat zij zich niet wil bemoeien met de uitvoering. In het programmaplan ‘Betrokken Bor-
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ger-Odoorn’ zet de gemeente in op het ontschotten van de informatievoorziening en het budget 

sociaal domein. Om de informatievoorziening te ontschotten heeft de gemeente maatregelen getrof-

fen. Er is een administratie- en registratiesysteem ingevoerd waardoor informatie beter uitgewisseld 

wordt tussen de gemeente en de stichting. Op grond van deze informatie kan de gemeente sociale 

marketing inzetten om regie te kunnen voeren op de kwaliteit van zorg. Ook is het budget deels ont-

schot door het budget van het sociaal domein zoveel mogelijk in te delen aan de hand van het re-

genboogmodel en de budgetten op te nemen in programma 1 van de begroting (voorheen pro-

gramma 6). Hierdoor wordt duidelijk welke budgetten gekoppeld zijn aan wettelijke verplichtingen 

en welke budgetten vrij besteedbaar zijn. Deze stijl van begroten laat zien waar de financiële speel-

ruimte zit en waar eventueel geschoven kan worden met budgetten. In recente beleidsstukken kaart 

de gemeente aan dat het in de toekomst van belang is om inzichtelijk te maken welke financiële 

speelruimte de wettelijke regelingen bieden zodat het budget verder kan worden ontschot. Tevens 

valt op dat in alle visiedocumenten tot op heden steeds gezocht wordt naar de verhouding tussen 

het loslaten en het vasthouden van taken. De gemeente wil aan de ene kant grip houden op het soci-

aal domein, aan de andere kant wil de gemeente de stichting voldoende ruimte bieden om maatwerk 

te leveren. Dit ziet men onder andere terug in de piofach-overeenkomst. De gemeente is nog zoe-

kende naar de wijze waarop zij het best invulling kan geven aan haar regierol. 

Het uitgangspunt wederkerigheid, wat inhoudt dat bij het aanbieden van een voorziening iets wordt 

terugverwacht, lijkt binnen de gemeente in de loop der tijd minder prioriteit te hebben gekregen. 

Waar in de kadernota ‘Meedoen naar vermogen’, het beleidsplan 2015-2016 ‘De gemeente als nuch-

tere noaber’ wederkerigheid nog expliciet werd benoemd als uitgangspunt, werd hier weinig tot geen 

concrete invulling aan gegeven. In het beleidsplan ‘Vanzölf saomen!’ wordt wederkerigheid zelfs 

helemaal niet meer aangehaald. De focus lijkt door de jaren heen verschoven te zijn naar sociale 

activering. In het kader hiervan is in 2016 de pilot sociale activering gestart. Hierbij worden mensen 

met een bijstandsuitkering en mensen voor wie arbeidsmatige dagbesteding het beste is, ingezet bij 

allerlei nuttig aanvullend werk in de openbare ruimte. Zij worden hierbij begeleid. De pilot is een 

experiment om te zien in hoeverre voorkomen kan worden dat mensen gebruik-maken van andere 

(soms duurdere) voorzieningen en zorg. De nadruk lijkt verschoven te zijn van wederkerigheid, naar 

voorkomen dat men gebruikmaakt van een voorziening door hen sociaal te activeren. 
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2.4 Resumé 

In 2012 is de gemeente Borger-Odoorn begonnen met de voorbereidingen op de drie decentralisa-

ties. Besloten is om het sociaal domein aan de hand van het regenboogmodel uit te laten voeren 

door een stichting op afstand. Het doel dat hieraan ten grondslag lag volgt uit de drie gedecentrali-

seerde wetten en luidt als volgt: jeugdigen en mensen die (tijdelijk) verminderd zelfredzaam zijn 

moeten zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij en zo veilig en zelfstandig mogelijk wonen. Het 

subdoel van het sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn volgt uit meerdere beleidsdocu-

menten. Het subdoel van het sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn is dat het aan mensen 

zelf is (en hun omgeving) om op een gezonde wijze mee te doen, jong en oud, gezin of alleenstaande. 

Waar dat echt niet lukt, zal de gemeente aanvullende acties ondernemen en het mogelijk maken om 

dit alsnog (zoveel mogelijk) voor elkaar te krijgen. Om dit te bereiken heeft de gemeente meerdere 

uitgangspunten geformuleerd. Met de oprichting van de stichting, het werken met sociale teams en 

het regenboogmodel wordt invulling gegeven aan de uitgangspunten eenvoudig en lokaal een oplos-

sing zoeken, preventief werken, het naar vermogen inzetten van eigen kracht van de inwoner en de 

integrale benadering van problemen worden gewaarborgd bij de uitvoering van het beleid. Bij de 

uitgangspunten regierol van de gemeente en preventief handelen ziet men dat de zoektocht naar 

verdere invulling van deze uitgangspunten nog steeds gaande is. Van het uitgangspunt van wederke-

righeid lijkt de gemeente afstand te nemen. De nadruk lijkt verschoven te zijn naar preventief hande-

len.  
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3. 

Inrichting  
In dit hoofdstuk staat de inrichting van het sociaal domein van Borger-Odoorn centraal. Ten tijde van 

de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 hebben veel gemeenten het sociaal domein op-

nieuw ingericht, zo ook Borger-Odoorn. Besloten is dat het werken met wijkteams de meest geschik-

te werkvorm is voor het sociaal domein. Op welke wijze Borger-Odoorn dit heeft georganiseerd zal in 

dit hoofdstuk worden besproken.  

In paragraaf 3.1 zetten we uiteen op welke wijze het sociaal domein van Borger-Odoorn is ingericht 

en welke keuzes hieraan ten grondslag liggen. In paragraaf 3.2 behandelen we hoe het sociaal do-

mein zich voltrekt in de praktijk en hoe dit in de praktijk wordt beoordeeld. In paragraaf 3.3 lichten 

we toe op welke wijze het sociaal domein wordt gefinancierd vanuit de gemeente. 

3.1 Inrichting van het sociaal domein 

Zoals in het hoofdstuk 2 is omschreven heeft de gemeente Borger-Odoorn besloten om binnen het 

sociaal domein integraal en vraaggericht te werk te gaan aan de hand van het regenboogmodel. Om 

hier invulling aan te geven zijn in de leefgebieden van Borger-Odoorn interdisciplinaire sociale teams 

opgericht. Voorafgaand aan de decentralisaties rees de vraag welke juridische vorm het meest ge-

schikt was om uitvoering te geven aan de nieuwe en bestaande taken op het sociaal domein. Hier-

over is in 2014 een advies uitgebracht. In het advies ‘De juridische entiteit voor het Sociaal Domein’ 

werd het oprichten van een externe stichting als meest geschikte juridische vorm aangedragen. Op 

basis van dit document heeft de gemeente Borger-Odoorn besloten tot oprichting van een nieuwe 

stichting per 1 januari 2015: stichting Sociale teams Borger-Odoorn. In deze stichting zijn drie sociale 

teams ondergebracht, te verstaan: de Hondsrug, het Veenland en de Monden. De keuze voor drie 

gebiedsgerichte sociale teams binnen de vier geografische leefgebieden van de gemeente is geba-

seerd op gebiedsanalyses die in 2014 zijn uitgevoerd. In de gebieden Borger e.o. en Exloo/Odoorn 

e.o. werd gelijksoortige en relatief minder zware problematiek gesignaleerd. Om die reden is voor 

deze twee gebieden één sociaal team opgericht. Voor twee kleine sociale teams zou het lastiger zijn 

om volledig zelfredzaam te zijn en de deskundigheid te kunnen waarborgen binnen het team. Dit 

vanwege de kleine omvang van de organisaties en de daarmee gepaard gaande kwetsbaarheid. 

3.1.1 Werkwijze stichting  

De gemeente Borger-Odoorn heeft met het regenboogmodel een werkwijze ontwikkeld om de trans-

formatie in het sociaal domein vorm te geven. In hoofdstuk 2 is eerder dieper ingegaan op dit model. 

In het startdocument sociale teams, de statuten van de stichting en in de overeenkomst activiteiten 

uitvoering taken sociaal domein Gemeente Borger-Odoorn is vastgelegd dat het regenboogmodel 

leidend is voor de sociale teams bij de uitvoering van het sociaal domein. Het in praktijk brengen van 

het regenboogmodel komt erop neer dat de sociale teams het sociaal domein ontschot oppakken. Zij 

gaan vraaggericht te werk door keukentafelgesprekken te voeren waarbij het gezin en/of huishouden 

centraal staat. De sociale teams zijn de toegang tot het sociaal domein voor de inwoner. Zij beant-

woorden vragen en ondersteunen inwoners waar nodig. De sociale teams indiceren en staan open 

voor alle vragen met betrekking tot het sociaal domein. De teams stimuleren bewoners om actief 

mee te doen in de maatschappij en proberen netwerken met elkaar te verbinden. Tevens is het de 

taak van de teams om problemen vroegtijdig te signaleren. Uit het Startdocument Sociale Teams 

volgt dat kortdurende ondersteuning een taak is van de sociale teams. Deze taak volgt echter niet uit 

de overeenkomst activiteiten uitvoering taken sociaal domein gemeente Borger-Odoorn. In het do-

cument ‘Evaluatie van het regenboogmodel’, dat in 2017 is uitgevoerd door de Werkplaats Sociaal 
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Domein Noord van de Hanzehogeschool Groningen werd hier ook op ingegaan. Hier werd het vol-

gende geadviseerd: 

‘’ Er moet gezocht worden naar een kwalitatieve grens en overeenstemming tus-

sen gemeente en stichting over het wel of niet inzetten van kortdurende onder-

steuning en onder welke voorwaarden dat wel bij de sociale teams hoort. Duidelijk 

is in ieder geval dat jeugd niveau 1 tot 3 hoort bij de sociale teams, net als huislijk 

geweld. Mogelijk zijn er meer ‘uitzonderingen op de regel’. 

Advies: uitgangspunt is dat het sociaal team werkt aan vraagverheldering en geen 

ondersteuning biedt. Tenzij….. Deze ‘tenzij’, moeten gemeente en stichting met el-

kaar bepalen.’’ 

Aan deze ‘tenzij’ heeft de gemeente nog geen invulling gegeven. Kortdurende ondersteuning is niet 

als taak van de stichting opgenomen in de overeenkomst activiteiten uitvoering taken sociaal domein 

gemeente Borger-Odoorn. Het is onduidelijk of en in hoeverre kortdurende ondersteuning nog een 

taak is van de sociale teams. Wat in ieder geval een taak is van de teams is dat zij indiceren welke 

ondersteuning nodig is. Bij complexe aanvragen moeten de teams regie voeren zodat inwoners niet 

verstrikt raken in de complexiteit van het sociaal domein. De prestatieafspraken en vereisten voor 

werkwijze  zijn terug te vinden in de overeenkomst ‘activiteiten uitvoering taken sociaal domein Ge-

meente Borger-Odoorn’. 

Op 24 juni 2014 hebben het college en het managementteam van de gemeente Borger-Odoorn in 

het collegevoorstel ‘Expeditie Sociaal Domein; op afstand zetten van de taken’ de ambitie uitgespro-

ken dat vanaf 1 januari 2015 uitvoeringstaken van het sociaal domein onder gebracht moeten wor-

den in een juridische entiteit, op afstand met eigen of gedetacheerd personeel. Hierom heeft de ge-

meente besloten tot oprichting van een stichting. De stichting is uitvoerder van het sociaal domein 

en de gemeente voert regie op afstand. Als regisseur bepaalt de gemeente het beleid, maar houdt zij 

zich niet bezig met de uitvoering van het beleid. Doordat de stichting een zelfstandige privaatrechte-

lijke entiteit is en niet onder de gemeente valt, plaatst de gemeente hiermee de uitvoering van deze 

taken op afstand. De sociale teams hebben binnen de gestelde kaders handelingsvrijheid.  

3.1.2 Keuze voor externe stichting 

Ten tijde van de decentralisatie hebben veel gemeenten de uitvoering van het sociaal domein belegd 

bij teams. Deze teams zijn vaak te vinden onder de noemer wijkteam, sociaal team, of een soortgelij-

ke benaming. Hierbij kan de gemeente kiezen tussen verschillende mate van ‘afstand’ tussen de 

teams en de gemeente. De gemeente kan de teams oprichten binnen de gemeentelijke organisatie, 

onderbrengen in een (nieuw op te richten) juridische entiteit of in een hybride samenwerkingsvorm. 

Ook kan een gemeente ervoor kiezen niet met sociale teams te werken. 

Al deze vormen van inrichting van het sociaal domein kennen voor- en nadelen. Zo kunnen gemeen-

ten die het team in eigen beheer hebben sterk sturen op financiën en uitvoering. Nadelen zijn dat 

teams in deze gevallen vaak door inwoners gezien worden als onderdeel van de gemeente en dat de 

gemeente mogelijk veel kennis en expertise in huis moet halen. Een ander gevaar is politieke inmen-

ging op uitvoeringsniveau.  

Als het team extern is belegd, kan dit als voordelen opleveren dat het team niet wordt gezien als ‘van 

de gemeente’ en er één aanspreekpunt is voor de gemeente. Anderzijds kan het duur en ingewikkeld 

zijn om een stichting op te richten, is de sturing vanuit de gemeente lastiger omdat de organisatie 

buiten de gemeente is gepositioneerd en is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden minder 

vanzelfsprekend. 
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Bij de tussenvariant, de hybride samenwerkingsvorm, blijven de leden van het sociaal wijkteam for-

meel in dienst bij hun moederorganisaties. Er is dus sprake van een samenwerkingsvorm tussen een 

gemeente en meerdere private organisaties. Dit heeft als voordeel dat het de gemeente flexibiliteit 

biedt op het gebied van dienstverbanden en in te zetten expertise. De nadelen van deze constructie 

zijn dat teamleden worden aangestuurd vanuit de moederorganisaties én het team. Hierdoor ont-

staan mogelijk ook verschillen tussen medewerkers, bijvoorbeeld op het terrein van rechtsposities. 

De werkwijzen van de eigen organisatie en het team kunnen verschillen, waardoor er soms meer 

overleg nodig is dan wanneer de teams bij de gemeente of in een aparte entiteit zijn ondergebracht. 

Een ander mogelijk nadeel is politieke inmenging op uitvoeringsniveau. 

De gemeente Borger-Odoorn heeft ervoor gekozen om de uitvoering van het sociaal domein onder te 

brengen bij een externe juridische entiteit. De vorm van deze juridische entiteit is een stichting. Deze 

stichting richt vervolgens de sociale teams in. De medewerkers zijn in dienst van de stichting. De ge-

meente is (eind)verantwoordelijk voor de beschikkingen en de bezwaarprocedure, maar de inhoude-

lijke bouwstenen voor de beschikking worden geleverd door de sociale teams van de stichting.  

Voordat de gemeente over is gegaan tot oprichting van de stichting is een onderzoek uitgevoerd naar 

de meest geschikte juridische entiteit. Naar aanleiding van dit onderzoek is het adviesdocument ‘De 

juridische entiteit voor het Sociaal Domein’ uitgebracht. In dit document zijn verschillende mogelijke 

rechtsvormen behandeld waarbij het sociaal domein op afstand kon worden geplaatst. Hierbij zijn 

zowel publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtsvormen meegenomen en tegen elkaar afgewo-

gen. De juridische, financiële en fiscale aspecten zijn allemaal meegenomen in de afweging. Gecon-

cludeerd werd dat de stichting de meest geschikte vorm is om de dynamiek van het sociaal domein 

het hoofd te bieden. Hierbij werd aangegeven dat de organisatie zonder leden, maar met een be-

stuur bewerkstelligt dat de besluitvorming binnen de stichting snel, slagvaardig en daadkrachtig kan 

plaatsvinden.  Hierdoor kunnen besluiten snel genomen en uitgevoerd worden. Een ander voordeel 

dat wordt genoemd heeft betrekking op het eventueel opbouwen van vermogen door de stichting. 

Wanneer dit zich voordoet, moet dit geld besteed worden aan het realiseren van het doel waarvoor 

de stichting is opgericht. Deze regel zit besloten in de rechtsvorm. Bij de stichting Sociale teams Bor-

ger-Odoorn is gekozen voor een Raad van Toezicht-model. Dat betekent dat de bestuurder van de 

stichting wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht die deze ook van advies dient. In de statu-

ten van de stichting wordt bepaald wat de taken van de Raad van Toezicht zijn.  

Met de oprichting van de stichting wilde de gemeente de uitvoering van het sociaal domein op af-

stand plaatsen. De gemeente heeft de nadrukkelijke wens om op uitvoeringsniveau geen politieke 

betrokkenheid te hebben en de sociale teams van de stichting hier de ruimte te bieden. Medewer-

kers van de sociale teams zouden binnen de gestelde kaders zonder last en ruggenspraak moeten 

kunnen werken. Voordelen van het op afstand zetten van de sociale teams zijn (in willekeurige volg-

orde): 

� de oprichting van een stichting is relatief eenvoudig; 

� ruimte voor toepassing en implementatie regenboogmodel; 

� expertise heeft de gemeente grotendeels zelf niet; 

� scheiding rol gemeente als opdrachtgever en uitvoerder;  

� gezonde politieke afstand; 

� mogelijk maken van werken zonder last en ruggenspraak, uit de systeemwereld;  

� neutrale uitstraling, onafhankelijk kunnen functioneren van de sociale teams; 

� zorg wordt dicht bij de inwoner georganiseerd; 
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De stichting biedt veel voordelen, maar er zijn ook enkele zaken waar rekening mee dient te worden 

gehouden: 

� democratische legitimiteit is niet gegeven. Invloed moet worden gewaarborgd door middel 

van de statuten; 

� een stichting kent geen leden. De vertegenwoordiging en invloed van de gemeente moet 

daarom op voorhand goed worden vastgelegd in de statuten en nader worden gewaarborgd 

door bijvoorbeeld het instellen van een Raad van Toezicht. 

De gemeente Borger-Odoorn heeft maatregelen genomen om deze mogelijke nadelen tegen te gaan. 

Bij de oprichting van de stichting benoemde het college de Raad van Toezicht en het bestuur. In de 

statuten is vervolgens bepaald dat goedkeuring van het college is vereist voor de benoeming van het 

bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting na oprichting. Ook op deze manier kan het college 

enige invloed uitoefenen op de stichting.  

Juridisch kader oprichten stichting  

Artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet: “Het college besluit slechts tot de oprich-

ting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, ver-

enigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het 

bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee 

te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de Raad 

een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld om zijn wensen 

en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.  

Artikel 160, lid 3 van de Gemeentewet: Een besluit als bedoeld in het tweede lid 

behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De goedkeuring kan slechts 

worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.”
3
 

3.1.3 Andere (Drentse) gemeenten  

Borger-Odoorn is inmiddels niet meer de enige Drentse gemeente die uitvoeringstaken in het sociaal 

domein in een stichting organiseert. In Drenthe hebben de gemeenten Aa en Hunze en Emmen voor 

eenzelfde constructie gekozen. Hieronder volgt een kort overzicht van de inrichting van het sociaal 

domein in de overige Drentse gemeenten en drie referentiegemeenten. De referentiegemeenten zijn 

qua oppervlakte en inwoneraantal vergelijkbaar met de gemeente Borger-Odoorn.  

Wijkteams zijn onder-

gebracht in aparte enti-

teit  

Gemeente heeft wijk-

teams in eigen beheer  

Tussenvorm; samen-

werking in consortium 

Gemeente heeft geen 

wijkteams  

Aa en Hunze  Coevorden  Meppel  Midden-Drenthe  

Assen  De Wolden  Noordenveld  Hoogeveen  

Emmen  Tynaarlo   

Hulst   Weststellingwerf   

  Tholen   

                                                           
3
 Dit lid is 04-07-2013 komen te vervallen. Goedkeuring van de Gedeputeerde Staten is niet meer vereist. Dit lid was echter nog wel van 

kracht ten tijde van de oprichting van de stichting Sociale teams Borger-Odoorn. 
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 * De gemeente Westerveld is niet opgenomen in dit overzicht, omdat van deze gemeente geen gegevens zijn ontvangen.  

Tabel 3.1: overzicht inrichting sociaal domein van Drentse gemeenten en referentiegemeenten 

De meeste gemeenten kiezen voor het onderbrengen van hun sociale teams in een aparte stich-

ting/organisatie of voor een tussenvariant (een hybride samenwerkingsvorm). Slechts enkele ge-

meenten hebben het team in eigen beheer. De gemeenten Midden-Drenthe en Hoogeveen werken 

überhaupt niet met teams.  

In bijlage 4 is een uitgebreide tabel te vinden waarin de inrichtingsvorm per gemeente nader is toe-

gelicht. 

3.2 De organisatie van het sociaal domein 

3.2.1 Taakverdeling van het sociaal domein 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn heeft in 2015 man-

daat verleend aan de stichting voor gedeeltelijke uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Uit-

voering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet is in beginsel een bevoegdheid die is toebedeeld aan het 

college, maar de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat het college taken in mandaat kan 

laten uitvoeren. Tevens heeft de stichting mandaat ontvangen voor de uitvoering van de nadere re-

gelgeving van deze twee wetten.  

Deze nadere regelgeving bestaat uit de verordening maatschappelijke ondersteu-

ning en jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn, de Nadere regels maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn, de Beleidsregels maat-

schappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn en het Besluit 

maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn.  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn is mandaatverlener 

en het bestuur van de stichting Sociale teams Borger-Odoorn is de mandaatontvanger. Het mandaat-

besluit is bijgevoegd in bijlage 3.  

Naast de mandaatrelatie bestaat er ook een opdrachtgever/opdrachtnemerrelatie. Dit heeft betrek-

king op de overeenkomst die is gesloten tussen gemeente Borger-Odoorn en de stichting Sociale 

teams Borger-Odoorn. Dit betreft de overeenkomst activiteiten uitvoering taken sociaal domein Ge-

meente Borger-Odoorn. Deze overeenkomst dient het doel dat op een integrale wijze en vraagge-

richt kan worden gewerkt in de verschillende leefgebieden van de gemeente. De overeenkomst ziet 

op de wijze waarop feitelijk invulling wordt gegeven aan de taken die volgen uit het mandaatbesluit. 

In het kader van deze overeenkomst is de gemeente opdrachtgever en de stichting opdrachtnemer. 

In de overeenkomst zijn de verplichte competenties van het personeel van de stichting, de instru-

menten en werkwijzen van de stichting vastgelegd en zijn inspanningsverplichtingen en prestatieaf-

spraken gemaakt tussen de gemeente en de stichting. 

Het mandaatbesluit en de overeenkomst komen er in de praktijk op neer dat de sociale teams de 

toegang vormen tot het sociaal domein, keukentafelgesprekken voeren en de benodigde gegevens 

inwinnen die nodig zijn voor het nemen van beschikkingen en besluiten op bezwaar. Voor het nemen 

van besluiten op bezwaar en beschikkingen is het gemeentebestuur bevoegd. Op het moment dat de 

situatie leidt tot een aanvraag en toekenning of afwijzing in de zin van de Awb, is het cluster ASD van 

de gemeente Borger-Odoorn verantwoordelijk voor het opstellen van de beschikkingen op grond van 
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de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De manager van Bestuurs- en Concernondersteuning ondertekent 

namens het college de besluiten en beschikkingen. Hier is sprake van interne mandatering via de lijn 

van het ‘Ondermandaatbesluit Borger-Odoorn’, waarin het college van burgemeester en wethouders 

en de gemeentesecretaris van de gemeente Borger-Odoorn bevoegdheden mandateren aan de afde-

lingsmanagers en teamleiders. ASD verstuurt de beschikking en verzorgt de financiële afhandeling. 

Hier is dus sprake van interne mandatering.  

Per 1 januari 2018 maakt de toegang tot de Participatiewet, in het bijzonder het onderdeel re-

integratie, onderdeel uit van de toegang tot het sociaal domein. Ook hierbij heeft de stichting het 

klantencontact en heeft zij mandaat voor het inwinnen van gegevens, het doen van onderzoek, het 

voorbereiden van besluiten op grond van de Participatiewet en de hierop rustende nadere regelge-

ving. Het cluster ASD is op zijn beurt, net zoals bij de andere gedecentraliseerde wetten, verant-

woordelijk voor het opstellen en verzenden van beschikkingen. Het cluster Financiële Administratie 

(FIA) regelt de feitelijke betalingen op grond van de Participatiewet. Dit betreft de feitelijke betalin-

gen. In het kader van de Participatiewet wordt ook een gedeelte van de betalingen door team Uitke-

ringsverwerking van de gemeente Emmen uitgevoerd. Ook wordt samengewerkt met de gemeente 

Emmen voor de beoordeling van uitkeringsaanvragen ten aanzien van algemene en bijzondere bij-

stand voor uitkeringsgerechtigden. 

Juridische mogelijkheden mandaat 

Artikel 10:1 Awb: Onder mandaat wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam 

van een bestuursorgaan besluiten te nemen 

Artikel 10:4 Awb: mandaat kan ook worden verleend aan niet ondergeschikten.  

Artikel 10:3 Awb: het college van Borger-Odoorn kan mandaat verlenen tenzij een 

wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.  

De Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet verzetten zich niet tegen de in-

houd van het mandaatbesluit. De aard van de gemandateerde bevoegdheden kan 

zich verzetten indien zich problemen voordoen met expliciete toebedeling of de 

positie van de gemandateerde. De gemandateerde bevoegdheden zijn door de 

wetgever niet expliciet toebedeeld aan een bestuursorgaan. De positie van de 

gemandateerde levert ook geen strijdigheden op. De doelen, neergelegd in de sta-

tuten van de stichting, stroken met de gemandateerde taken. 

Deze afspraken en samenwerking met de gemeente Emmen vallen echter buiten de reikwijdte van 

deze evaluatie.  

Enkele sociale regelingen worden niet door de sociale teams uitgevoerd, maar door de gemeente 

zelf. Het beoordelen van aanvragen bijzondere bijstand en webwinkel van niet-

uitkeringsgerechtigden en alle aanvragen voor de regeling tegemoetkoming in de kosten van 

schoonmaakondersteuning en de regeling chronisch zieken en beperkten zijn taken die zelfstandig 

door het cluster ASD worden uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat betaalbestanden door het 

cluster ASD worden ingediend bij FIA. Indien met succes beroep wordt gedaan op een van deze rege-

lingen voert het cluster FIA de feitelijke betaling uit. Betalingen voor de webwinkel en de bijzondere 

bijstand worden daarentegen uitgevoerd door de gemeente Emmen. 
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Ondanks dat de stichting een zelfstandige entiteit is met een eigen administratie en betaalrekenin-

gen, houdt de stichting zich niet bezig met de inkoop en betalingen van zorgaanbieders. De gemeen-

te Borger-Odoorn is verantwoordelijk voor de inkoop van zorgaanbieders. De opdrachten tot betalin-

gen aan de zorgverleners worden gedaan door ASD, waarna FIA in kennis gesteld wordt om de 

daadwerkelijke uitbetaling uit te voeren. FIA houdt zich bezig met de administratie en het verstrek-

ken van informatie ten behoeve van de planning en control cyclus in het sociaal domein. De gemeen-

te sluit rechtstreeks contracten af met de zorgaanbieders. Ook wordt er op regionaal niveau zorg 

ingekocht.  

De afdeling Maatschappelijke ontwikkeling (MO) van de gemeente Borger-Odoorn is verantwoorde-

lijk voor het ontwikkelen van het beleid voor het sociaal domein en advisering aan het college. Deze 

afdeling ontwikkelt het beleid met betrekking tot de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015.  

3.2.2 Borger-Odoorn in de praktijk 

De meeste geïnterviewden gaven aan positief te zijn over de inrichting van het sociaal domein in de 

gemeente Borger-Odoorn. Uit de interviews kwam naar voren dat het als voordeel wordt gezien dat 

de stichting onafhankelijk van de gemeente is en daarmee niet het stempel ‘gemeente’ heeft. Dit 

laatste kan namelijk weerstand oproepen bij de inwoners, zo is de ervaring van de sociaal werkers. 

Een ander genoemd voordeel is dat de stichting de werkzaamheden sneller en effectiever zou kun-

nen uitvoeren dan de gemeente zelf. Een stichting is vanwege de beperktere omvang en de korte(re) 

lijnen slagvaardiger en niet gebonden aan de (trage) besluitvormingsprocessen van de gemeente. Dit 

beeld wordt overigens vanuit de gemeente niet door iedereen gedeeld. Een deel van de gespreks-

partners meent dat de stichting ook te maken heeft met gemeentelijke processen nu zij een uitvoe-

ringsorganisatie is voor gemeentelijk beleid. Bovendien kunnen ook in een ambtelijke en bestuurlijke 

organisatie afspraken gemaakt worden over slagvaardigheid, bijvoorbeeld door mandaten laag in de 

organisatie te beleggen.   

Een in de gesprekken genoemd nadeel van een onafhankelijke stichting is het onderhouden van de 

relatie tussen een stichting en de gemeente en de bijbehorende communicatie. Het gemeentebe-

stuur en de bestuurder van de stichting zitten namelijk niet altijd op één lijn waar het gaat om rand-

voorwaarden en proces. Zeker nu de financiën in het sociaal domein een grote(re) rol (gaan) spelen is 

merkbaar dat de gemeente, naast het gedeelde belang van de inwoner, ook nog andere (financiële) 

belangen heeft. Volgens gesprekspartners is dit opvallend omdat de gemeente juist heeft gekozen 

voor een stichting op afstand omdat de kwaliteit van zorg, en niet de andere gemeentelijke belan-

gen, leidend zou moeten zijn bij de besluitvorming. Dit blijkt ook uit de gemeentelijke memo ‘Het 

oprichten van een nieuwe stichting ten behoeve van de sociale teams’: 

“Er kunnen dus tegengestelde belangen ontstaan, waarbij het maar de vraag is of 

het budget leidend is, of de kwaliteit van zorg. In de kadernota ‘Meedoen naar 

vermogen’ is al aangegeven dat maatwerk van belang is. Dit geeft ook aan dat er 

altijd gezocht moet worden naar een passende oplossing en dat dus de kwaliteit 

van zorg leidend is, maar dat de uitkomst voor de individu/het gezin maatwerk is 

en dus verschillend kan zijn.’’ 

Daarnaast wordt door een deel van de gesprekspartners ervaren dat een stichting op afstand een 

extra schakel in het proces vormt. De ervaren afstand ziet op het gegeven dat sprake is van twee 

organisaties, maar ook op de fysieke afstand tussen de medewerkers in het gemeentehuis en de 

medewerkers van de teams. Er zijn voorbeelden waarin geprobeerd wordt de afstand te verkleinen; 

zo schuiven gemeentelijke medewerkers af en toe aan bij overleggen van een sociaal team. De appli-
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catiebeheerder en een medewerker van ASD zijn wekelijks aanwezig bij team werk in Borger. De 

kwaliteitsmedewerker van de stichting is met enige regelmaat aanwezig bij ASD.  

Enkele gesprekspartners, maar zeker niet alle, vragen zich af of het niet praktischer is om alles onder 

één dak te organiseren, om zo de fysieke afstand tussen de gemeentelijke afdelingen en de stichting 

te verkleinen. Desgevraagd wordt aangegeven dat het daarbij in mindere mate van belang is voor 

welke inrichtingsvorm gekozen wordt, zolang maar sprake is van eenzelfde pand per sociaal team.  

3.2.3 Ondersteuning van de gemeente 

Vanaf de oprichting van de stichting op 1 januari 2015 worden de piofach-onderdelen en de juridi-

sche ondersteuning van de stichting in meer of mindere mate door de gemeente Borger-Odoorn 

gefaciliteerd. Het idee dat hieraan ten grondslag lag was dat de stichting zich op deze manier kon 

focussen op de nieuwe taken en dat zij zich niet bezig hoefde te houden met allerlei tijdrovende ad-

ministratieve taken. Afgesproken werd dat waar mogelijk piofach-onderdelen over zouden gaan op 

de stichting. Dit is uitgewerkt in de notitie ‘Facilitering piofach en juridische ondersteuning’. De be-

doeling was dat deze ondersteuning zou plaatsvinden tot 2017, waarna verder zou worden gekeken 

naar een geschikte verdeling voor de toekomst. In 2017 werd de ‘Inkoopovereenkomst Gemeente 

Borger-Odoorn, piofach, juridische ondersteuning en (financiële) ondersteuning’ gesloten, die geldt 

tot en met 31 december 2019.  Deze overeenkomst kan eenmalig met een half jaar worden verlengd. 

Gesprekspartners melden dat dit naar alle waarschijnlijkheid gaat gebeuren. De gemeente is volgens 

de overeenkomst opdrachtgever en de stichting opdrachtnemer. In deze inkoopovereenkomst zijn 

richtdata opgenomen voor de afbouw van de piofach-facilitering. De huidige stand van zaken is dat 

de onderdelen personeel en organisatie, financiën en huisvesting zijn afgebouwd en door de stichting 

zelf worden uitgevoerd. De stichting ontvangt jaarlijks gelden van de gemeente voor de piofach-

onderdelen die door de stichting zelf worden uitgevoerd. Dit valt te kwalificeren als een ingekochte 

dienst. In 2015 was hier nog sprake van een subsidie, maar in het memo ‘Subsidie versus inkopen’ is 

besloten dat niet subsidiëren, maar inkopen de meest geschikte financiering van de stichting Sociale 

teams Borger-Odoorn zou zijn. De onderdelen inkoop, informatisering, automatisering, communica-

tie, monitoring en juridische ondersteuning worden door de gemeente gefaciliteerd.  

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor bezwaar- en beroepsprocedures. In 2019 heeft de 

gemeente Borger-Odoorn het bezwaarproces opnieuw ingericht. VSO vraagt het betrokken sociaal 

team en ASD de op de zaak betrekking hebbende stukken aan te leveren. Wanneer dit dossier com-

pleet is wordt het doorgestuurd naar de afdeling MO. Deze afdeling nodigt de belanghebbenden uit 

voor een informeel gesprek. Wanneer men het niet eens wordt in het informele gesprek wordt de 

zaak overgeheveld naar het juridisch team van de afdeling BCO, cluster VSO. VSO voert het verweer 

tijdens de hoorzitting, bereidt het dossier voor de commissie voor en schrijft de beslissing op be-

zwaar. De mogelijkheid bestaat dat in het bezwaarproces een sociaal werker aanschuift bij de hoor-

zitting. In voorkomende gevallen gaat de sociaal werker en een medewerker van de afdeling MO  

mee naar hoorzittingen van de bezwarencommissie en zittingen van de rechtbank en geeft inhoude-

lijke toelichting op de zaak. Dit volgt uit de piofach overeenkomst. Het college neemt vervolgens de 

beslissing op bezwaar. 

3.2.4 Coördinatie   

In het voorgaande van deze paragraaf is omschreven hoe de taken op het sociaal domein zijn ver-

deeld. De stichting is een zelfstandige privaatrechtelijke entiteit en heeft een eigen koers. Toch moet 

er enige vorm van afstemming bestaan tussen de stichting en de gemeente. Bij het sociaal domein 

zijn verschillende entiteiten betrokken met elk een eigen (deel)verantwoordelijkheid in de keten van 

het sociaal domein. Samenwerking tussen de betrokken partijen is van belang. De overallcoördinator 
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sociaal domein heeft de rol van verbinder tussen de onderdelen van het sociaal domein. De overall-

coördinator draagt zorg voor een goede afstemming en samenwerking tussen het cluster ASD, het 

cluster FIA, applicatiebeheer en de stichting. Het cluster FIA heeft een eigen coördinator en applica-

tiebeheer heeft een eigen teamleider. De coördinator van het cluster ASD is tevens de overallcoördi-

nator. In het wekelijkse coördinatorenoverleg binnen de afdeling BCO wordt, indien nodig, afstem-

ming gezocht tussen de coördinatoren van ASD en FIA en de teamleider applicatiebeheer. De overall-

coördinator is daarnaast verantwoordelijk voor de coördinatie van de piofach (inclusief juridische) 

ondersteuning. De overallcoördinator is in principe ingesteld als een tijdelijke functie voor drie jaren 

(tot en met 31 december 2019). 

Tevens bestaat er de functie van accountmanager. Deze functie is onderdeel van MO. De account-

manager is verantwoordelijk voor de coördinatie van de ‘overeenkomst activiteiten uitvoering taken 

sociaal domein gemeente Borger-Odoorn’. Meer concreet komt dit er in de praktijk op neer dat de 

accountmanager de verbindingen tussen de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk), de stichting (en de 

welzijnsorganisatie Andes) onderhoudt en onderlinge afstemming zoekt. De accountmanager heeft 

een rol wanneer het gaat om politieke en inhoudelijke afstemming tussen de gemeente en de stich-

ting. 

3.3 De financiën in het sociaal domein 

3.3.1 Decentralisaties en bezuinigingen  

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw vinden er al decentralisaties en veranderingen plaats in het 

overheidsbeleid van Nederland. Belangrijke voorbeelden zijn de onderwijshuisvesting (1997), de Wet 

Werk en Bijstand (2005) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (2007). In 2015 zijn de drie de-

centralisaties van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet aan dit lijstje van decentralisaties toe-

gevoegd.  

In het verleden gingen decentralisaties vaak gepaard met een korting op het over te hevelen budget 

van gemiddeld 10%. De aanname bij deze bezuiniging was altijd dat het beleid effectiever en doelma-

tiger kan worden uitgevoerd, omdat het dichter bij de inwoner is georganiseerd. Uit de decentralisa-

ties Wet werk en bijstand en de Wmo 2007 is gebleken dat decentraal beleid minder kost.
4
 

Het Rijk wilde in 2015 de te decentraliseren taken bij de gemeenten beleggen, om het beleid efficiën-

ter en effectiever te laten uitvoeren. Het dichterbij de inwoner organiseren van het sociaal domein 

heeft als voordeel dat vraag en aanbod beter op elkaar aan kunnen sluiten, met als gevolg een effec-

tievere manier van werken. De efficiëntieslag is vooral financieel. Omdat de budgetten met een ‘ge-

sloten einde’ naar het gemeentefonds overgaan, maar de kosten als ‘open einde’ bij de gemeenten 

komen te liggen, ligt het financiële risico in beginsel bij gemeenten. Dit betekent dat gemeenten on-

dersteuning moeten leveren, ook wanneer het budget op is. Op deze manier ervaren zij een doelma-

tigheidsprikkel. Het financiële risico voor gemeenten wordt beperkt doordat de wetgever heeft be-

paald dat er geen sprake meer is van rechten, maar van voorzieningen. Daardoor hebben gemeenten 

de ruimte om afwegingen te maken; omdat er geen rechten meer bestaan zijn ze niet zonder meer 

verplicht een hulpmiddel of dienst te leveren. 

De budgetten Jeugd, Wmo 2015 en Participatie zijn in 2015 overgedragen aan de gemeente met een 

bezuiniging van 1,1 miljard ten opzichte van voor de decentralisaties. De bezuiniging op jeugdhulp 

verliep geleidelijk tot het jaar 2017. Bij de Wmo 2015 was er sprake van een eenmalige bezuiniging 

bij de decentralisaties. Het budget voor de Participatiewet wordt geleidelijk lager, vanwege de af-

bouw op de loonkostenbijdrage van de Wet sociale werkvoorziening. Het budget voor jeugdhulp is in 
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2019 toegenomen. Dit komt door de extra middelen jeugdhulp die het Rijk voorlopig voor de jaren 

2019 tot en met 2021 beschikbaar stelt. De extra bijdrage voor 2019 is € 420 miljoen, en voor de 

jaren 2020 en 2021 € 300 miljoen per jaar. Zichtbaar is dat door deze extra bijdrage de jeugdhulp 

weer op het niveau van 2015 zit. In feite draait het Rijk daarmee de ingeboekte bezuinigingen van de 

jeugdhulp voorlopig terug. 

Budgetten  Voor 3D’s 2015 2016 2017 2018 2019 2019 t.o.v. 

voor 3D’s 

Jeugd 3,9 3,8 3,6 3,5 3,5 3,92 -0,02 

Wmo 2015 4,3 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 0,8 

Participatie 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 0,8 

Totaal 3D's: 11,3 10,2 9,9 9,6 9,4 9,72 1,58 

Tabel 3.2: budgetten 3D’s – uitgedrukt in miljarden  

In onderstaand overzicht is het verloop van de uitkeringen procentueel weergegeven. Daarbij is het 

initiële bedrag voor de drie decentralisaties als uitgangspunt genomen. Zichtbaar is dat er in 2018 

een bezuiniging is gerealiseerd van 16,8%. In 2019 wordt de bezuiniging gedeeltelijk teruggedraaid 

vanwege de extra middelen jeugdhulp. Ondanks de gedeeltelijke terugdraaiing is de bezuiniging ten 

opzichte van 2014 is nog steeds groter dan 15% en daarbij zijn de ondertussen gestegen kosten (zie 

onder andere in het vervolg van deze paragraaf) niet opgeteld. Bovendien bezuinigde het Rijk 40% op 

het budget dat aan gemeenten ter beschikking wordt gesteld voor de in 2007 reeds gedecentrali-

seerde huishoudelijke hulp. Deze gegevens zijn echter niet opgenomen in de tabel. 

Budgetten  Voor 3D’s 2015 2016 2017 2018 2019 

Jeugd 100,00% 97,4% 92,3% 89,7% 89,7% 100,5% 

Wmo 2015 100,00% 81,4% 83,7% 81,4% 81,4% 81,4% 

Participatie 100,00% 93,5% 87,1% 83,9% 77,4% 74,2% 

Totaal 3D's: 100,00% 90,3% 87,6% 85,0% 83,2% 86,0% 

Tabel 3.3: budgetten decentralisaties – uitgedrukt in percentages 

Gemeenten ontvangen verschillende soorten uitkeringen van het Rijk. De Financiële-verhoudingswet, 

die de geldstromen tussen Rijk en decentrale overheden regelt, definieert twee geldstromen, die 

fundamenteel van elkaar verschillen:  

� Specifieke uitkeringen: Dit zijn rijksuitkeringen waar bestedingsvoorwaarden aan vast zitten: 

gemeenten mogen deze alleen uitgeven aan een specifiek, door het Rijk bepaald doel. Ge-

meenten moeten de uitgaven ten laste van deze uitkeringen aan het Rijk verantwoorden. De 

‘Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten’ (BUIG) is hier een voorbeeld van. 

Deze geldstroom is bedoeld voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. 

� Gemeentefonds: Uitkeringen uit het gemeentefonds komen ten goede aan de algemene 

middelen en zijn dus vrij besteedbaar. De decentralisaties zijn hier een voorbeeld van. 

De decentralisaties zijn onderdeel van het Gemeentefonds. In 2015 waren zij als een apart onderdeel 

in het Gemeentefonds opgenomen. Met ingang van 2019 zijn ze gedeeltelijk overgegaan naar de 

Algemene Uitkering. Alleen Voogdij 18+ (onderdeel van jeugdhulp) en bijdrage WSW (onderdeel van 

participatie) zijn in 2019 nog een separaat onderdeel van het Gemeentefonds. De Algemene Uitke-

ring wordt verdeeld op basis van objectieve kenmerken. Daarbij wordt rekening gehouden met de 

belastingcapaciteit van gemeenten, zodat het financiële uitgangspunt voor alle gemeenten gelijk is. 

Elke gemeente moet in staat zijn om een vergelijkbaar voorzieningenniveau te kunnen realiseren als 
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soortgelijke gemeenten met een vergelijkbare belastingdruk. Gemeenten hoeven geen verantwoor-

ding aan het Rijk af te leggen over de middelen. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over 

de verdeelmodellen in het sociaal domein. Het gehanteerde historische verdeelmodel leidde niet 

altijd tot optimale situaties omdat het model zich baseert op gegevens van vóór de decentralisaties 

in 2015. Daarnaast is het sociaal domein erg dynamisch waardoor gegevens uit het verleden niet 

altijd garantie geven voor de toekomst. In 2021 wordt de verdeling van het gemeentefonds herzien. 

Voor de herziening voert het Rijk op dit moment twee onderzoeken uit. 

Borger-Odoorn hanteert op het sociaal domein het budgettair uitgangspunt. Dit houdt in dat de 

nieuwe taken moeten worden uitgevoerd binnen de budgetten die het Rijk daarvoor beschikbaar 

stelt. In het beleidsplan ‘De nuchtere noaber’ is het budgettair uitgangspunt toegelicht. Daarbij is de 

kanttekening geplaatst dat er sprake is van ‘open einde financiering’: de gemeente mag geen onder-

steuning weigeren omdat het budget op is.  

3.3.2 Kosten decentralisaties 

In de volgende tabel is het verloop van de door Borger-Odoorn ontvangen budgetten voor de drie 

decentralisaties van het Rijk weergegeven. De budgetten zijn opgedeeld in de Wmo 2015, jeugdzorg 

en participatie en vormen samen het gehele budget van de drie decentralisaties. De bedragen die in 

deze tabel worden genoemd hebben alleen betrekking op de taken die voortvloeien uit de decentra-

lisaties (inclusief uitvoeringskosten).  

Budget begroting 2015 2016 2017 2018 

Wmo 2015 3.654.862  3.721.488  3.714.043  3.882.431  

Jeugdzorg 6.055.709  6.185.390  5.169.151  5.698.494  

Participatie 6.394.537  6.214.813  5.747.500  5.577.782  

Totaal: 16.105.107  16.121.691  14.630.694  15.158.707  

Tabel 3.4: werkelijke opbrengsten  Borger-Odoorn  

In onderstaand overzicht is het totaal van de kosten per onderdeel van het sociaal domein weerge-

geven. Ook deze tabel geeft een overzicht van de kosten die gemaakt zijn op het sociale domein naar 

aanleiding van de drie decentralisaties. Kosten die niet rechtstreeks voortvloeien uit taken van de 

gedecentraliseerde wetten zijn buiten beschouwing gelaten. 

Totaaloverzicht decentralisa-

ties 

2015 2016 2017 2018 

Kosten jeugdzorg  5.441.789 5.532.135 5.508.180 6.457.054 

Kosten Wmo Begeleiding 2.004.281 2.542.484 2.096.945 2.249.255 

Kosten Re-integratie 738.176 828.426 845.613 856.907 

Kosten Emco en Wedeka 6.064.992 5.621.720 5.201.550 5.011.931 

Kosten Stichting sociale teams 

Borger-Odoorn
5
  

1.141.844 1.429.033 1.814.978 1.744.359 

Uitvoeringkosten  1.157.775 1.139.350 1.020.925 1.052.500 

Expeditie budget 229.633 130.858 113.790 29.326 

Adviesraad Sociaal Domein 37.488 26.968 27.602 28.774 

Totaal: 16.815.977 17.250.974 16.629.583 17.430.106 

Tabel 3.5: werkelijke kosten Borger-Odoorn 
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 Kosten stichting ziet alleen op de taken die rechtstreeks voortvloeien uit de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015. Het totaal aan 

kosten volgt in paragraaf 3.3.4. 
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Wanneer we in de onderstaande tabel de opbrengsten met de kosten vergelijken, blijkt dat Borger-

Odoorn in 2015 een klein tekort had en dat dit tekort door de jaren heen verder oploopt. De tekor-

ten die uit bovenstaande vergelijking komen, zijn niet zodanig gepresenteerd in de jaarstukken 2015 

en 2016. Dit komt doordat deze tekorten werden opgevangen door overschotten op andere onder-

delen in het sociaal domein. In de jaarstukken van 2017 en 2018 worden de oplopende tekorten be-

vestigd en ook als zodanig gepresenteerd. Dit kwam grotendeels tot uitdrukking in het budget jeugd-

hulp. In het jaarstuk 2018 komt naar voren dat naast het tekort op jeugdhulp er ook een tekort ont-

staat op de Wmo 2015. De algemeen lijn die volgt uit de tabel is dat de ontvangen uitkering over de 

jaren heen afneemt en de werkelijke kosten toenemen. Normaal gesproken neemt de uitkering per 

jaar toe vanwege indexatie van prijzen en CAO-stijgingen. Gesteld kan worden dat de toegepaste 

bezuiniging  omvangrijk is, omdat de uitkering afneemt, terwijl je zou verwachten dat de uitkering 

vanwege indexatie over de jaren heen toe zou moeten nemen. 

Op macroniveau vond een bezuiniging op budget jeugdzorg plaats in 2016. Dit was echter niet het 

geval in Borger-Odoorn vanwege een gunstige verdeelsleutel van de beschikbaar gestelde middelen 

vanuit het Rijk. Hierom blijft de totale uitkering nagenoeg gelijk ten opzichte van 2015. De kosten in 

2016 vielen afgerond € 600.000,- hoger uit dan in 2015. Daardoor nam het tekort per saldo toe. De 

bezuinigingen van het Rijk hadden het grootste effect op Borger-Odoorn in 2017. Toen viel het be-

schikbaar gestelde budget voor het sociaal domein namelijk afgerond € 1.5 miljoen lager uit dan in 

2016. De kosten bleven nagenoeg gelijk waardoor er een tekort ontstond van € 1.8 miljoen. In 2018 

namen zowel de uitkering als de kosten toe, maar de kosten stegen sneller dan de uitkering met als 

gevolg een toenemend tekort in 2018. De (oplopende) tekorten zijn steeds gedekt met andere mid-

delen dan de uitkeringen voor het sociaal domein. Het budgettair uitgangspunt kon dus niet worden 

gehandhaafd.  

Een verdere toelichting op de weergegeven kosten en bezuinigingen is te vinden in bijlage 5. 

Resultaat 2015 2016 2017 2018 

Totale uitkering 3D's 16.105.107 16.121.691 14.630.694 15.158.707 

Totale werkelijke kosten 3D's 16.815.977 17.250.974 16.629.583 17.430.106 

Resultaat: -710.870 -1.129.283 -1.998.889 -2.271.399 

Tabel 3.6: totale uitkering en werkelijke kosten Borger-Odoorn 

3.3.3 Vergelijking met gelijksoortige gemeenten  

Om de cijfers van Borger-Odoorn in perspectief te kunnen plaatsen is gekeken naar de (openbare) 

jaarrekeningen over de periode 2015-2018 van de gemeente Aa en Hunze en de gemeente Tholen. Er 

is gekeken of er op hoofdlijnen verbanden zijn te zien tussen de tekorten in het sociaal domein. 

De gemeente Aa en Hunze is een buurgemeente en heeft afgerond 25.000 inwoners. Dat is vergelijk-

baar met Borger-Odoorn. In 2015 en 2016 hebben zich volgens de jaarstukken geen grote overschrij-

dingen op het sociaal domein voorgedaan. Bij Aa en Hunze ontstond in 2017 een tekort op de jeugd-

hulp van ongeveer € 1 miljoen. In dat jaar bestond een overschot van € 600.000,- op de Wmo 2015. 

In 2018 waren er opnieuw tekorten in Aa en Hunze. Er bestonden tekorten op de Wmo 2015 (€ 

150.000,-), jeugdhulp (€ 200.000,-) en de salarissen van de wijkteams (€ 200.000,-).  

In Aa en Hunze zien we een vergelijkbaar beeld qua ontwikkeling van tekorten als in Borger-Odoorn. 

In 2017 zagen we in Borger-Odoorn een tekort ontstaan op de jeugdhulp, doordat de decentralisatie 

uitkering jeugd € 1 miljoen lager uitviel dan in 2016. In de jaarstukken 2017 van Aa en Hunze wordt 

aangegeven dat het tekort op de jeugdhulp in 2017 van Aa en Hunze ook is ontstaan door een lagere 

decentralisatie uitkering jeugdhulp t.o.v. 2016. Verder merken we op dat de tekorten op de Wmo 
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2015 en jeugdhulp van Borger-Odoorn in 2018 groter waren dan in Aa en Hunze, maar dat in beide 

gemeenten tekorten bestaan. 

De gemeente Tholen is onderdeel van de provincie Zeeland en heeft afgerond 25.000 inwoners. In de 

gemeente Tholen bestond in 2015 een tekort van € 350.000,- op de jeugdhulp, maar op andere bere-

kende kosten voor het sociaal domein bestonden overschotten waardoor dit gecompenseerd kon 

worden. In 2016 was er een tekort van € 400.000,- op de jeugdhulp, maar een voordeel van ruim € 

600.000,- op onderdelen van de Wmo 2015. In 2017 ontstond een tekort. Dit werd met name be-

werkstelligd door het tekort op de jeugdhulp van ruim € 700.000,-. In 2018 waren er tekorten op de 

jeugdhulp, Wmo 2015 en op de organisatie van de toegang van het sociaal domein. In het totaal ruim 

€ 800.000,-. 

In de gemeente Tholen zien we de tekorten op het sociaal domein in de periode 2015-2018 toene-

men. Dit beeld komt overeen met de ontwikkeling van de kosten in Borger-Odoorn. 

3.3.4 Financiering stichting  

In paragraaf 3.3.2 werd al een overzicht gegeven voor de kosten van de Stichting sociale teams Bor-

ger-Odoorn. Deze kosten zagen alleen op de kosten van de stichting voor de taken op het sociaal 

domein. Hieronder zijn de werkelijke kosten voor de stichting weergegeven, inclusief de kosten van 

uitvoeringstaken die niet rechtstreeks voortvloeien uit de gedecentraliseerde wetgeving. Wat tijdens 

het bestuderen van de begrotingen naar voren kwam is dat er twee boekhoudingen bestaan. Zowel 

de gemeente als de stichting hebben een eigen boekhouding. Beide boekhoudingen worden in deze 

paragraaf besproken. 

In de tabel hieronder zijn de werkelijke kosten weergegeven van de Stichting sociale teams Borger-

Odoorn volgend uit de boekhouding van de gemeente. Er is een uitsplitsing gemaakt in de exploita-

tie, budget huisvesting (is in 2018 aan de stichting over gedragen), budget facilitering (is beschikbaar 

voor de ICT kosten van de gemeente Emmen) en de extra inzet voor team werk. De kosten voor nor-

male werkzaamheden van team werk, dat in 2018 aan de stichting is toegevoegd, vallen onder de 

noemer exploitatie stichting.  De kosten over de periode van 2015-2017 nemen toe. 

Dit valt vanuit de gemeente te verklaren omdat de kosten van de uitvoering van het sociaal domein 

op voorhand lastig waren in te schatten. Zeker in de ‘expeditie fase’ geeft de gemeente aan dat men 

zich ervan bewust was dat het onmogelijk is alle denkbare uitgaven realistisch te taxeren. Daarnaast 

valt de stijging van kosten te verklaren door de toegenomen omvang van het takenpakket van de 

stichting. In 2017 zijn de kosten van de facilitering eenmalig onder de exploitatiekosten van de stich-

ting geschaard. Door de gemeente wordt benoemd dat in 2019 het restant budget (€ 107.000,-) van 

2017 is ingezet voor de exploitatie van de stichting. In 2019 is er een extra bedrag van € 70.000,- 

uitgekeerd om team werk op orde te maken. Verder valt op dat in de jaren 2018-2019 de kosten van 

de stichting zijn toegenomen. Dit valt volgens gesprekspartners mede te verklaren door de toevoe-

ging van team werk, wat zorgde voor nieuwe werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande orga-

nisatorische veranderingen.  
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Stichting Sociale Teams 2015 2016 2017 2018 2019 

Exploitatie stichting 1.360.926 1.735.007 2.411.066 2.569.169 2.510.570 

Budget huisvesting 43.281 68.130 9.981 14.524 0 

Budget facilitering 118.251 102.240 -1.077 132.119 142.000 

Extra inzet team werk 0 0 0 0 70.000 

Totaal: 1.522.458 1.905.377 2.419.970 2.715.812 2.722.570 

Tabel 3.7: werkelijke kosten Stichting sociale teams Borger-Odoorn 

Zoals eerder benoemd hebben zowel de gemeente als de stichting een eigen boekhouding. De cijfers 

uit de boekhouding van de stichting en de boekhouding van de gemeente worden in de volgende 

tabel met elkaar vergeleken. Met name in 2017, 2018 en 2019 wijken de bedragen van elkaar af. Wat 

wel overeenkomt is dat beide boekhoudingen een stijging in de kosten laten zien. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Boekhouding gemeente 1.522.458 1.905.377 2.419.970 2.715.812 2.722.570 

Boekhouding stichting n.v.t. 1.884.885 2.303.800 2.564.619 2.580.570 

Verschil n.v.t. 20.491 116.169 151.194 142.000 

Tabel 3.8: verschil boekhoudingen gemeente en stichting 

De boekhouding van de gemeente is goedgekeurd door de accountant van de gemeente. De boek-

houding van de stichting is goedgekeurd door de accountant van de stichting. De kosten van de stich-

ting sociale teams Borger-Odoorn die blijken uit de gemeentelijke boekhouding wijken af van de kos-

ten uit de boekhouding van de stichting zelf. Deze verschillen zijn te verklaren doordat de gemeente 

kosten heeft gemaakt voor de stichting sociale teams die niet in de boekhouding van de stichting tot 

uitdrukking komen. Dit komt doordat de gemeente in de afgelopen jaren nog verantwoordelijk was 

voor een gedeelte van de huisvestingskosten en de kosten van de ICT. 

3.4 Resumé 

Naar aanleiding van de decentralisaties in het sociaal domein in 2015 heeft Borger-Odoorn het soci-

aal domein opnieuw ingericht. Besloten is dat het werken met wijkteams de meest geschikte werk-

vorm was voor het sociaal domein. Hierbij is besloten tot oprichting van de Stichting sociale teams 

Borger-Odoorn. De reden hiervoor is dat de gemeente de nadrukkelijke wens had om op uitvoerings-

niveau geen politieke betrokkenheid te hebben. Door oprichting van een stichting, het mandaatbe-

sluit en de afspraken die zijn gemaakt en neergelegd in het startdocument sociale teams, de statuten 

van de stichting en in de ‘overeenkomst activiteiten uitvoering taken sociaal domein gemeente Bor-

ger-Odoorn’ geeft de gemeente invulling aan deze wens. Het sociaal domein zal op afstand worden 

uitgevoerd door de Stichting sociale teams Borger-Odoorn. 

Feitelijk zijn de sociale teams verantwoordelijk voor het veldwerk op grond van de Jeugdwet en de 

Wmo 2015. De sociale teams stellen de indicaties. Het cluster ASD van de gemeente Borger-Odoorn 

is verantwoordelijk voor het opstellen van de beschikkingen. De manager van Bestuurs- en Concern-

ondersteuning ondertekent namens het college de besluiten en beschikkingen. Cluster ASD verstuurt 

de beschikkingen en verzorgt de financiële afhandeling. Op grond van de Participatiewet zijn de soci-

ale teams sinds 2018 verantwoordelijk voor het stellen van de indicaties voor de re-integratie. Het 

cluster ASD en de manager zijn ook op het terrein van re-integratie en participatie verantwoordelijk 

voor het opstellen en verzenden van beschikkingen. Het cluster FIA regelt de feitelijke financiële af-

handeling. Het beoordelen van uitkeringsaanvragen voor bijstandsgerechtigden en de uitvoering van 

de betalingen is een taak van het team Uitkeringsverwerking van de gemeente Emmen. Afspraken 

daarover en de uitvoering daarvan worden in dit project niet geëvalueerd.  
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De gemeente Borger-Odoorn is verantwoordelijk voor de inkoop van zorgaanbieders. De opdracht 

tot betaling wordt opgelegd door ASD en FIA verzorgt de feitelijke betalingen. De afdeling MO van de 

gemeente Borger-Odoorn is verantwoordelijk voor het beleid in het sociaal domein en advisering aan 

het college.  

Om de Stichting sociale teams Borger-Odoorn de ruimte te geven om aan alle uitvoeringstaken toe te 

komen, ondersteunt de gemeente de stichting op het gebied van administratieve taken. Hiertoe 

heeft de gemeente met de stichting een piofach-overeenkomst gesloten. De gemeente bouwt deze 

ondersteuning geleidelijk af. Het gemeentebestuur blijft de primaire besluiten en de besluiten op 

bezwaar nemen. De stichting levert de voor wat betreft de Wmo 2015, de Jeugdwet en de re-

integratie in de Participatiewet informatie aan die nodig is om tot een beschikking te kunnen nemen 

en verzend het ondersteuningsplan rechtstreeks aan de betrokkene toe.  

De drie decentralisaties zijn met forse bezuinigen gepaard gegaan. Ten opzichte van voor de decen-

tralisaties is er sprake van een bezuiniging van meer dan 15%. Daarnaast lijken de kosten in het soci-

aal domein te zijn gestegen, dit geldt in ieder geval voor Borger-Odoorn. In de jaren 2015-2018 be-

stond telkens een tekort op het sociaal domein budget van Borger-Odoorn. Wanneer we deze gege-

vens vergelijken met gelijksoortige gemeenten lijkt Borger-Odoorn hierin niet alleen te staan. Ook de 

gemeenten Aa en Hunze en Tholen, die qua kenmerken overeenkomen met de gemeente Borger-

Odoorn, hebben te maken met tekorten op het sociaal domein. Verder valt op dat de kosten van het 

sociaal domein van Borger-Odoorn zijn toegenomen. Alleen in 2017 was er sprake van een kleine 

daling in de kosten. In 2018 zijn de kosten daarentegen weer gestegen en bereikt het zelfs het hoog-

ste niveau sinds de decentralisaties van 2015. 

Ook is gekeken naar de financiering van de stichting Sociale teams Borger-Odoorn. Er is een onder-

scheid gemaakt in de exploitatiekosten van de stichting, de kosten voor huisvesting, de kosten voor 

facilitering en de kosten voor team werk. De grote lijn die uit de cijfers naar voren komt is de stijging 

in kosten van de stichting. Kanttekening hierbij is dat het takenpakket van de stichting is toegeno-

men. Opgemerkt wordt dat de boekhouding van de stichting afwijkt van de boekhouding van de ge-

meente. Beide boekhoudingen zijn goedgekeurd door accountants. 

Wanneer we naar het geheel van financiën kijken valt het op dat de kosten van het sociaal domein 

stijgen, terwijl de uitkeringen van uit het Rijk afnemen. Er bestaan tekorten en de gemeente kan zijn 

principe van budgetneutraliteit niet langer hanteren. 

  

Martien
Markering
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4. 

Uitvoering 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen besproken van het onderzoek naar de evaluatie van het 

sociaal domein in de gemeente Borger-Odoorn. Aan de hand van interviews is geïnventariseerd hoe 

het sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn in de praktijk functioneert. Naast de interviews 

is een (beperkte) casestudy uitgevoerd om de bevindingen uit de interviews aan te vullen.  

4.1 Gemeente 

Deze paragraaf zoomt in op de taken van de gemeente. Er wordt ingegaan op het beleid, de inkoop, 

de beschikkingen en de juridische ondersteuning. Ook komt de samenwerking tussen de verschillen-

de gemeentelijke afdelingen aan bod.  

4.1.1 Beleid  

De gemeenteraad en het college zijn verantwoordelijk voor het opstellen van verordeningen en be-

leid over de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015 (inclusief regelingen). De afdeling MO is 

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid. 

Het uitgangspunt is dat MO de medewerkers van de stichting consulteert voordat gestart wordt met 

het opstellen van nieuwe beleidsplannen. In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd. Wel wordt er, 

indien MO dat noodzakelijk acht, advies gevraagd aan de juridische collega’s van VSO. Voor het 

schrijven van beleid zijn de onlangs ingevoerde beleids- en uitvoeringsoverleggen de belangrijkste 

bron voor het inbrengen van praktijkervaringen. Er zijn overleggen in het kader van re-integratie, 

jeugd en de Wmo 2015. Deze overleggen vinden één keer per maand plaats; de overall coördinator 

sociaal domein, de applicatiebeheerder (alleen bij de re-integratie), de verantwoordelijk beleidsamb-

tenaar en de teamleiders van de stichting nemen hieraan deel. De overleggen jeugd en maatschap-

pelijke ondersteuning zijn in 2019 gestart waardoor gesprekspartners nog niet konden aangeven of 

deze overleggen functioneren en bijdragen aan een betere afstemming tussen beleid en uitvoering. 

Het overleg re-integratie is gestart in 2018. Aangegeven werd dat de overleggen van jeugd en de 

Wmo 2015 nog in de opstartfase zitten, maar dat de overleggen in het kader van de re-integratie 

goed lopen en als positief worden ervaren.  

De sociaal werkers van de sociale teams worden niet direct betrokken bij het schrijven van beleid. Bij 

de oprichting van de stichting en in de beginfase was dit anders, aangezien de sociale teams en de 

beleidsafdeling elkaar toen nodig hadden voor de ontwikkeling van (nieuw) beleid. Bij team werk 

schuiven de beleidsmedewerkers wel eens bij expertteam-overleggen aan. Onder de sociale teams 

leeft de wens om betrokken te worden bij het schrijven van beleid, aangezien zij zicht hebben op de 

praktijk. Via de in 2019 gestarte beleids- en uitvoeringsoverleggen leveren de teamleiders van de 

stichting wel een bijdrage aan nieuw of veranderend beleid. Tevens wordt de stichting vanuit MO 

actief benaderd om aan te sluiten bij verschillende projectgroepen.  

4.1.2 Inkoop  

De afdeling MO is verantwoordelijk voor de inkoop van de zorg. De beleidsmedewerkers geven aan 

bij de inkoop rekening te houden met het willen inkopen bij grote en kleine organisaties, om zo een 

gevarieerd aanbod van hulpverleningsorganisaties te hebben. Zo kunnen zowel de cliënten als de 

sociale teams kiezen voor de best passende oplossing. Dit is in lijn met het beleidsdocument ‘Anders 

vasthouden over regie en sturing in het sociaal domein in Borger-Odoorn’. Hier is neergelegd dat bij 
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het inkoopbeleid aandacht moet zijn voor het bedienen van kleine zorgaanbieders. Sinds de start van 

de sociale teams is er een beperkt aantal inkoopmomenten geweest. Gesprekspartners geven hier-

over aan dat de inkoop past binnen de visie van de gemeente Borger-Odoorn en geen strijd oplevert 

met het regenboogmodel. De gesprekspartners gaven aan het regenboogmodel vooral te beschou-

wen als middel voor de sociale teams om tot een keuze te komen om een bepaalde voorziening wel 

of niet af te geven. Bij de inkoop wordt op voorhand niet met de stichting over wensen rondom de 

inkoop gepraat. De stichting (zowel de bestuurder als de sociale teams) zou dit graag anders zien. De 

gemeente zou de verbinding met de praktijk missen, terwijl de sociale teams wel moeten werken 

met hetgeen door de gemeente is ingekocht. Deze insteek zou aansluiten op de visie die volgt uit het 

visiedocument ‘Maatwerk in regie in het sociaal domein’. Deze visie luidt als volgt: 

“De gemeente beoordeelt en gunt aan degene die het best, integraal en coöpera-

tief, bepaalde maatschappelijke opgaven in onze gemeente gaat uitvoeren, waar-

bij het financiële aspect uiteraard ook een rol speelt.” 

Op het gebied van de jeugdhulp wordt door Borger-Odoorn gezamenlijk ingekocht met de gemeen-

ten Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld. Hierdoor is in mindere ma-

te ruimte voor eigen, lokale, wensen van de stichting en neemt de flexibiliteit van een kleine ge-

meente af.  

4.1.3 Beschikkingen 

Beschikking gebaseerd op indicatie van de sociale teams  

ASD is verantwoordelijk voor het opstellen van beschikkingen en doet de financiële afhandeling van 

de regelingen. De beschikking wordt afgegeven conform het advies van de sociale teams. Voor de 

motivering wordt verwezen naar de inhoud van het door de sociaal werker samen met de inwoner 

opgestelde ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt separaat van de beschikking verzon-

den door de sociaal werker. In de meeste gevallen wordt dit plan voorafgaand aan de beschikking 

verzonden, maar in de praktijk wordt een ondersteuningsplan ook met enige regelmaat pas verzon-

den ná het verzenden van de beschikking. ASD heeft geen zicht op het moment van verzenden van 

het ondersteuningsplan en maakt de beschikking kort na ontvangst van de indicatie. Wanneer het 

plan pas wordt ontvangen na de beschikking kan dat leiden tot onduidelijkheid bij cliënten. Van tevo-

ren wordt echter wel met klanten besproken wat er in de beschikking staat.  

Het ondersteuningsplan bevat een verslag van het keukentafelgesprek. De situatie van de klant 

wordt op hoofdlijnen geschetst en per hulpvraag wordt gemotiveerd aangegeven of, en zo ja welke 

voorziening wordt ingezet. Gemiddeld bestaat het plan van aanpak uit vijf pagina’s. Enkele gespreks-

partners en cliënten gaven aan dat door de lengte van het ondersteuningsplan en het ontbreken van 

een samenvatting het niet direct duidelijk is waarom een voorziening wel of niet wordt toegekend. 

Vanuit diverse gesprekspartners wordt daarom de wens geuit om de sociale teams een korte motive-

ring mee te laten sturen met de aanvraag aan ASD, zodat deze gebruikt kan worden in de motivering 

van de beschikking. Bij afwijzingen wordt dit overigens wel gedaan. De stichting onderschrijft dat 

sprake is van een knelpunt waarvoor een oplossing moet komen maar is ook beducht op een admini-

stratieve lastenverzwaring.  

Bij het opstellen van de beschikking kijkt ASD niet naar de toepassing van het regenboogmodel. ASD 

voert namelijk geen keukentafelgesprekken en heeft geen zicht op de inhoud van het dossier en het 

ondersteuningsplan. Het regenboogmodel is wel bekend bij medewerkers van ASD. In principe voe-

ren de medewerkers van ASD geen inhoudelijke beoordeling van de casus uit. Wel dragen zij zorg 
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voor de financiële afhandeling, controleren zij de ingangsdata van de indicatie etc. Ze voeren een 

administratieve check uit of de beschikking uitvoerbaar is. ASD controleert eveneens of de facturen 

van zorgverleners overeenkomen met de beschikkingen. ASD accordeert ook de zorgovereenkom-

sten tussen cliënt en hulpverlener. ASD voert de inhoudelijke check uit, de SVB de arbeidsrechtelijke 

check. De controle op de pgb-verantwoordingsplicht wordt binnen Borger-Odoorn momenteel niet 

uitgevoerd.  

De stichting en ASD gebruiken handboeken Wmo 2015, Jeugdwet en re-integratie. 

Het handboek re-integratie is door de kwaliteitsmedewerker van de stichting op-

gesteld. De handboeken Wmo 2015 en Jeugd zijn opgesteld door beleidsmede-

werkers, in afstemming met de applicatiebeheerder en kwaliteitsmedewerker van 

de stichting. De handboeken zijn echter niet door het college vastgesteld terwijl 

hierin wel invulling wordt gegeven aan (gemeentelijke) beleid. 

De medewerkers van ASD voelen zich verantwoordelijk voor het afleveren van een correcte beschik-

king. Daardoor pakken zij hun taak soms breder op dan oorspronkelijke de bedoeling was. Een voor-

beeld hiervan is het controleren of een eerdere indicatie nog actueel en geldig is waardoor een 

nieuwe indicatie niet nodig zou zijn. De medewerkers van de sociale teams geven aan deze vorm van 

meedenken te waarderen.  

De juridische ondersteuning bij het opstellen van beschikkingen ligt in principe bij VSO. MO speelt 

een rol als er onduidelijkheden zijn over de achtergrond, bedoeling of strekking van beleidsstukken. 

Een ‘eigen’, gemeentelijke, kwaliteitsmedewerker wordt door de medewerkers van ASD gemist 

Uit de interviews is het beeld naar voren gekomen dat de beschikkingen door ASD 

snel na ontvangst van bericht van de sociale teams verzonden worden. Meerdere 

gesprekspartners duiden dit expliciet als positief, omdat de klant daardoor niet 

onnodig lang op zijn of haar voorziening hoeft te wachten. Ook blijkt uit de bestu-

deerde dossiers dat in de meeste gevallen de beschikking snel op het bericht van 

de sociale teams volgt. Veelal wordt een beschikking binnen twee weken afgege-

ven, in enkele gevallen binnen drie weken.  

Binnen ASD zijn de medewerkers allround met elk hun eigen expertise. Ze moeten in staat zijn om 

andermans werk over te nemen. Om de expertise van de medewerkers te verbreden, zijn in het ver-

leden ruildagen geweest tussen de medewerkers. Het is echter niet reëel om te veronderstellen dat 

medewerkers het volledige juridische kader van het sociaal domein kennen en kunnen toepassen. 

Het is wel reëel dat medewerkers elkaar tijdens afwezigheid kunnen vervangen. Enkele gespreks-

partners gaven aan de voorkeur te hebben om twee of drie personen eenzelfde specialisatie te laten 

hebben, zodat medewerkers zich zowel kunnen specialiseren, als inwisselbaar zijn. Dit standpunt 

werd niet door alle medewerkers van ASD gedeeld.  

Beschikking op grond van beoordeling en indicatie ASD  

De beoordeling van bijzondere bijstand en de webwinkel (niet-uitkeringsgerechtigden), de tege-
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moetkoming in de kosten van schoonmaakondersteuning en de regeling chronisch zieken en beperk-

ten zijn inhoudelijk niet ondergebracht bij de stichting. De sociale teams vervullen hier enkel de rol 

van front-office en verwijzer; de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen is aan de gemeente. ASD 

voert deze taken (deels) uit. Zo wordt de wettelijke verplichte intake bijzondere bijstand niet uitge-

voerd door ASD. In het verleden is erover gesproken om een gedeelte van de uitvoering van deze 

regelingen onder te brengen bij de stichting, maar de plannen hierover zijn nooit geconcretiseerd 

en/of uitgevoerd. Een enkele gesprekspartner vraagt zich in dit kader af of de uitvoering van deze 

regelingen bij de gemeente Emmen zou moeten worden ondergebracht, aangezien Emmen voor de 

gemeente Borger-Odoorn de bijzondere bijstand en de webwinkel voor uitkeringsgerechtigden uit-

voert. Er ligt echter wel een expliciete keuze aan deze scheiding ten grondslag, namelijk deze regelin-

gen zo dicht mogelijk bij de burger organiseren.  

4.1.4 Bezwaarfase 

Per 1 september 2019 heeft de gemeente Borger-Odoorn een nieuw intern bezwaarproces. Voor die 

datum was er geen proces, maar golden er (beknopte) losse afspraken. Naar aanleiding van een legal 

audit met betrekking tot de juridische kwaliteitszorg is besloten om – conform aanbeveling – de 

werkprocessen meer gestandaardiseerd vast te leggen. Met een uniform bezwaarproces beoogt de 

gemeente Borger-Odoorn een kwaliteitsslag te maken in de bezwaarprocedure.  

Het nieuwe proces verloopt in drie fasen. In de eerste fase ligt de verantwoordelijkheid bij de (admi-

nistratief) juridisch medewerker van VSO. Deze stelt de beslistermijn vast, houdt de termijnen bij, 

zorgt voor tijdige verlening, stuurt een ontvangstbevestiging, vraagt het primaire dossier op bij de 

stichting en ASD, doet een ontvankelijkheidscheck en zet het dossier door naar de vakafdeling (MO).  

De behandeling door de vakafdeling is de tweede fase van het bezwaarproces. Deze fase wordt ook 

wel aangeduid als ‘informele fase’. Er wordt een behandelaar aan het dossier gekoppeld en de be-

zwaarmaker (en eventuele derde-belanghebbende) wordt per brief uitgenodigd voor een informeel 

gesprek met de medewerkers van de afdeling MO. De sociaal werker is niet bij dit gesprek betrokken. 

Na dit gesprek wordt een gespreksverslag opgesteld en toegestuurd. Als de bezwaarmaker zijn be-

zwaar na het informele gesprek intrekt, rondt de vakafdeling de deelzaak af. Als er aanleiding is om 

een nieuw primair besluit te nemen, maakt ASD het nieuwe primaire besluit. Afhankelijk van de uit-

komst van het gesprek wordt het bezwaardossier overgezet naar het juridisch team (VSO) en gaat 

fase drie van start. Het dossier wordt enkel naar VSO doorgezet indien de bezwaarmaker zijn be-

zwaar wil voortzetten of indien er aanleiding is het besluit te herzien.  

De jurist meldt de zaak aan bij de onafhankelijke commissie bezwaarschriften, stelt het verweer op, 

levert de op de zaak betrekking hebbende stukken aan en is aanwezig bij de hoorzitting. Uit de pro-

cedure is niet gebleken dat de betrokken sociaal werker mee gaat naar de hoorzitting.
6
 In de ge-

sprekken werd echter aangegeven dat de sociaal werkers deze mogelijkheid wel hebben, zodat ze 

tijdens de hoorzitting hun keuze kunnen onderbouwen. Na de hoorzitting ontvangt de jurist het ad-

vies en verslag van de bezwarencommissie en stelt binnen een week de beslissing op bezwaar en het 

collegevoorstel op. De sociaal werker krijgt geen gelegenheid om te reageren op het advies van de 

commissie. Na bespreking van het advies en de beslissing op bezwaar met de portefeuillehouder en 

de besluitvorming door het college verstuurt de jurist de beslissing op bezwaar aan de bezwaarma-

ker, de stichting en de betrokken vakafdeling(en). 

                                                           
6
 Dit staat overigens ook als optie in het bezwaarproces van de gemeente Borger-Odoorn beschreven. In de piofachovereenkomst staat wel 

benoemd dat de sociaal werkers mee gaan.   
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Hieronder volgt een totaaloverzicht van de uitkomsten van het aantal bezwaarschriften in de periode 

2016 tot en met 2018. In bijlage 6 is een uitsplitsing per jaar te vinden. Onderstaande diagram is ge-

baseerd op cijfers van de jaarverslagen 2016, 2017 en 2018 van de bezwarencommissie gemeente 

Borger-Odoorn. In de totaaloverzichten zijn de cijfers met betrekking tot de Participatiewet niet 

meegenomen, omdat niet bijgehouden is welke bezwaarschriften betrekking hebben op beschikkin-

gen van Borger-Odoorn en welke op beschikkingen vanuit Emmen. De diagram is gebaseerd op in 

totaal 5.053 beschikkingen (Wmo 2015, regelingen en Jeugdwet), waartegen in totaal 99 bezwaar-

schriften zijn ingediend. In het kader van de Wmo 2015 moet worden opgemerkt dat uit de jaarver-

slagen niet was af te leiden welke uitkomsten betrekking hadden op de Wmo 2015 en welke op de 

regelingen. 

 

Figuur 4.1: Overzicht uitkomsten bezwaarschriften  

Uit de cijfers uit de jaren 2016, 2017 en 2018 blijkt dat er in het merendeel van de bezwaarschriften 

een nieuw primair besluit werd genomen (70%) en dat slechts in enkele gevallen een bezwaarschrift 

ongegrond werd verklaard. In de sociale teams leeft hierdoor het gevoel dat het loont om bezwaar te 

maken tegen beslissingen op basis van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Een sociaal team stelt zelfs dat 

cliënten elkaar adviseren om in bezwaar te gaan, omdat “de voorziening dan uiteindelijk toch wel 

wordt toegekend”. Het verschil met het herziene primaire besluit (‘informele fase’) dan wel het ver-

schil tussen de bestreden beschikking en de beslissing op bezwaar komt volgens de sociaal werkers 

tussen hen en de cliënt in te staan. De klant krijgt namelijk minder vertrouwen in de deskundigheid 

en juistheid van de sociaal werker, waardoor de relatie tussen beide wordt geschaad. Volgens de 

sociaal werkers komen cliënten door de handelswijze van de gemeente in een hogere boog van de 

regenboog terecht. Zij hebben het idee dat zij de visie en het regenboogmodel beter begrijpen en 

uitvoeren dan de gemeente zelf en voelen zich daardoor niet gesteund door de ambtelijke organisa-

tie en het gemeentelijk bestuur in de keuzes die zij maken met betrekking tot de klant.  

Medewerkers van ASD herkennen en delen de ervaring van de sociaal werkers. Medewerkers van 

MO en VSO niet. Zij benadrukken dat gezien het totale aantal besluiten in het kader van de Wmo 

2015 en de Jeugdwet het totale aantal bezwaarschriften meevalt. Wel geven ze aan dat er soms 

spanning zit tussen de blik van de sociaal werker (zo veel mogelijk een voorziening toekennen uit de 
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laagste boog van de regenboog) en de blik van de jurist (kijken vanuit de wet naar een aangevraagde 

voorziening). De jurist toetst of de voorziening moet worden toegekend, waarbij in de praktijk de 

visie wel een rol speelt, maar niet doorslaggevend is. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de indica-

tie die door de sociaal werker is gesteld en de uiteindelijke beslissing door de gemeente. Wat volgens 

gesprekspartners ook meespeelt is dat de keuze van de sociaal werker om voor een bepaalde voor-

ziening te kiezen niet altijd voldoende (juridisch) onderbouwd wordt. In bezwaar wordt de aange-

vraagde voorziening vervolgens juridisch getoetst, wat maakt dat de keuze van de sociaal werker niet 

in alle gevallen stand kan houden.  

Verschillende gesprekspartners geven aan dat de wijze van motivering van de beschikking ervoor kan 

zorgen dat er vaker bezwaar wordt gemaakt dan strikt noodzakelijk. Het ondersteuningsplan wordt 

apart van de beschikking verzonden en hoewel een verwijzing naar dit plan weliswaar een voldoende 

juridische onderbouwing biedt, is het voor de klant niet altijd duidelijk te achterhalen waarom een 

bepaalde keuze is gemaakt. Volgens gesprekspartners wordt hierdoor vaker bezwaar gemaakt dan 

strikt noodzakelijk. Zij geven aan dat het in de informele fase van bezwaar nog weleens wil helpen 

om nader toe te lichten waarom een bepaalde voorziening wel of niet is toegekend. De ervaring van 

de juristen en beleidsmedewerkers (die betrokken zijn bij de informele fase) is dat bezwaarmakers na 

dit gesprek vaak beter de redenen achter het primaire besluit begrijpen en als gevolg daarvan hun 

bezwaar intrekken. Uit de cijfers blijkt dat dit met name in 2016 het geval was. In 28% van het aantal 

bezwaarschriften werd het bezwaar ingetrokken. In 2017 en 2018 liggen deze percentages lager: in 

2017 werd 9% van het aantal bezwaarschriften ingetrokken en in 2018 17%.  

4.1.5 Interne samenwerkingen 

Samenwerking MO – VSO  

MO en VSO werken samen bij bezwaarschriften. Als in de informele fase onduidelijk is of de beslis-

sing op goede gronden is genomen, wordt overlegd met de medewerkers van VSO en wordt om ad-

vies gevraagd. Op deze manier is er sprake van interne kwaliteitscontrole. Mocht de jurist meer dui-

ding of achtergrond van het beleid nodig zijn voor het opstellen van een verweerschrift wordt dit 

gevraagd bij MO. VSO heeft ook een adviserende rol bij het opstellen van beleid door MO.  

Samenwerking met ASD – MO  

MO schrijft het beleid, de stichting (sociale teams) en ASD voeren dit uit en cluster ASD schrijft de 

beschikking. De samenwerking verloopt over drie schakels. Binnen deze drie schakels weten MO en 

ASD elkaar niet altijd even goed te vinden. Dit heeft onder andere te maken met het verloop binnen 

het personeelsbestand van (met name) MO. Beleidsmedewerkers die in 2015 mede grondlegger wa-

ren van de inrichting van het sociaal domein zijn inmiddels vertrokken, waardoor een verschil in ken-

nis is ontstaan tussen ASD en MO.  

Zo maakt MO soms keuzes die niet vastgelegd worden in beleid en soms systeem-

technisch niet mogelijk blijken. Doordat de applicatiebeheerder van tevoren niet is 

geraadpleegd, ontstaan uitvoeringsproblemen bij ASD. Een ander voorbeeld is de 

tegemoetkoming chronisch zieken. De inkomensgrens werd strenger, waardoor 

aanvragen van een aantal mensen werden afgewezen. MO had deze wijziging 

echter niet in de verordening geformaliseerd. Op het moment dat door een cliënt 

bezwaar werd gemaakt tegen een afwijzingsbeschikking op basis van deze rege-

ling, moesten alle aanvragen opnieuw beoordeeld worden. Sommige klanten kre-
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gen hierdoor twee verschillende beschikkingen in de bus, wat een onjuiste indruk 

maakte.  

Daarnaast ervaart ASD problemen in het proces, met name het consequent doorlopen van de be-

leidscyclus. De medewerkers van ASD zijn een signaalfunctie gaan vervullen, zo geven zij hun ervarin-

gen ten aanzien van het beleid door aan MO. Deze signaalfunctie staat in de functieomschrijving van 

de medewerkers, maar is niet conform uitgangspunten.  

Niet altijd worden de signalen opgepakt door medewerkers van MO, waardoor medewerkers van 

ASD zich niet gehoord voelen. De gesprekspartners van MO ervaren deze problemen niet in deze 

mate, wel geven ze aan dat MO en ASD elkaar niet altijd weten te vinden. Gesprekspartners geven 

aan dat het van belang is te gaan investeren in het elkaar onderling beter vinden en het beter com-

municeren met elkaar. In het verleden zijn daartoe pogingen ondernomen, maar dit heeft niet tot 

een structurele oplossing geleid. Om de onderlinge samenwerking van knelpunten te ontdoen wordt 

geopperd dat beide afdelingen meer van elkaar zouden moeten halen en aan elkaar zouden moeten 

brengen. Medewerkers zouden bijvoorbeeld met elkaar kunnen meelopen, zodat over en weer in-

zichtelijk wordt welke taken beide afdelingen uitvoeren en waar medewerkers vastlopen.  

4.2 Stichting 

In de vorige paragraaf stond de positie van de gemeente centraal. Deze paragraaf ziet op de positie 

van de stichting. Besproken worden onder andere de werkwijze van de sociale teams, de brede en 

integrale aanpak, het regenboogmodel, het voorliggend veld, de ervaren werkdruk en de samenwer-

king met externe partijen.  

4.2.1 Werkwijze  

De stichting Sociale teams Borger-Odoorn kent drie sociale teams en één team werk. De sociale 

teams zijn met de oprichting van de stichting in 2015 ontstaan. Voorheen was de gemeente Emmen 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de gehele Participatiewet. Sinds 1 januari 2018 is team werk 

verantwoordelijk voor het onderdeel re-integratie. De sociale teams werken met het regenboogmo-

del: de situatie van de klant wordt breed uitgevraagd en vervolgens wordt deze afgepeld met als doel 

de meest passende, adequate en duurzame oplossing te vinden die tevens budgetbewust is.   

In de visie van de gemeente Borger-Odoorn gaan de sociaal werkers actief de wijk in en bij klanten op 

bezoek. Naar aanleiding van meldingen gaan de sociale teams iedere dag de wijk in om bij klanten op 

bezoek te gaan. De sociaal werkers ervaren echter onvoldoende tijd te hebben om actief de wijken 

en dorpen in te gaan om buurtonderzoek te doen. Ook het bezoeken van inwoners in hun thuissitua-

tie zonder dat er een aanvraag of melding is gedaan is gezien de beperkt beschikbare tijd lastig. In de 

praktijk wordt vooral gereageerd op aanvragen en meldingen. Na binnenkomst van een melding of 

aanvraag, gaan de sociale teams (behalve team werk) bij de klant langs voor een zogenoemd keuken-

tafelgesprek. In dit gesprek wordt als het ware een foto gemaakt van de situatie zoals de klant die 

omschrijft. In dit gesprek wordt breder gekeken dan enkel de hulpvraag; alle levensgebieden worden 

in kaart gebracht en indien nodig wordt de hulpvraag uitgebreid. De werkwijze van team werk wijkt 

iets af. Daar komt de klant naar het team toe in plaats van andersom. Dit is een bewuste keuze om 

klanten te activeren. Bij bijzondere omstandigheden wordt er wel een huisbezoek verricht. Vervol-

gens brengt het team de situatie van de klant in beeld. Hoewel zaken als de gezinssamenstelling en 

het sociaal netwerk in kaart worden gebracht, wordt minder breed gekeken dan vanuit de sociale 
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teams; de focus ligt sterk op werk en re-integratie. Wel wordt gekeken welke boog van de regenboog 

van toepassing is en waarom. Van de bevindingen wordt een plan van aanpak opgesteld.  

Uit de bestudeerde dossiers blijkt dat er mogelijk veel tijd zit tussen het eerste 

contact en het uiteindelijke plan van aanpak. Met name bij team werk valt dit op; 

in twee van de drie bestudeerde dossiers moest een cliënt langer dan vier maan-

den wachten op het uiteindelijke plan van aanpak. Tegelijkertijd wordt vanuit de 

stichting aangegeven dat dit geen algemeen gedeeld beeld is. Er vinden namelijk 

interne audits plaats en ook wordt regelmatig gecheckt of de termijnen worden 

gehaald. Ook de accountant geeft aan dat er geen problemen met de termijnen 

zijn. Een verklaring voor de optisch lange(re) termijnen kan volgens de stichting 

wel gevonden worden in het centraal stellen van de klant en zijn of haar hulpvra-

gen. De wettelijke termijnen zijn vaak te kort voor de werkwijze (als gevolg van de 

visie en het regenboogmodel) van de stichting en de gemeente.   

De sociale teams werken volgens de gedachte ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Dit houdt in dat 

één sociaal werker de regie heeft over een gezin en contactpersoon is voor alle hulpvragen vanuit dit 

gezin. Volgens de sociaal werkers heeft dit als voordeel dat zij goed weten wat er speelt binnen een 

gezin en kunnen zij daardoor proactief op situaties inspelen. De sociale teams zijn enthousiast over 

deze werkwijze, maar sommige teams ervaren een spanningsveld tussen het gelijktijdig hulpverlener 

en regisseur zijn. Een van de teams vraagt zich nadrukkelijk af of de dubbele rol wenselijk is, aange-

zien zij in de praktijk merken dat vanuit de regisseursrol ook inhoudelijk werk wordt opgepakt. De 

‘één gezin, één plan, één regisseur’-gedachte betekent overigens niet dat er maar één sociaal werker 

bij een gezin of klant betrokken is; meerdere sociaal werkers kunnen actief zijn binnen een gezin. In 

het digitale klantdossier is door middel van een apart invulveld inzichtelijk wie de regisseur is.  

4.2.2 Brede en integrale aanpak  

De aanpak van de sociale teams en team werk is om – conform uitvoeringsovereenkomst – breed te 

kijken naar de situatie van de klant: alle leefgebieden worden gaandeweg uitgevraagd. Door als ge-

neralist het veld in te gaan kunnen zij naar hun gevoel een goede inschatting maken van de situatie 

van de klant. Daar staat tegenover dat de sociaal werkers vinden dat door deze integrale werkwijze 

veel van hen wordt gevraagd. Ze hebben niet overal kennis van, waardoor het tijd kost om bepaalde 

zaken uit te zoeken. Het wordt als lastig ervaren om niet alleen de wettelijke en beleidskaders van de 

Participatiewet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet te kennen, maar ook de andere regelingen en afspra-

ken waar een klant mee te maken kan krijgen. Voor ondersteuning kunnen ze een beroep doen op de 

(juridische) ondersteuners van de gemeente (MO en VSO) en advies vragen aan de kwaliteitsmede-

werkers van de stichting. In de praktijk blijkt echter dat de sociaal werkers niet altijd de tijd en ruimte 

ervaren om daadwerkelijk advies te vragen. Daarnaast hebben zij de ervaring dat de beantwoording 

van gestelde vragen te lang op zich laat wachten. MO gaat uit van een beantwoording binnen maxi-

maal één week maar de sociaal werkers zouden graag diezelfde dag antwoord willen ontvangen zo-

dat zij verder kunnen met de casus.   

Door de brede en integrale aanpak bestaat in de sociale teams de neiging om taken op te pakken die 

niet primair aan hen toebedeeld zijn, zoals het uitdraaien van een declaratieoverzicht van een OV-

kaart. De ervaring van de sociaal werkers is dat het tijd kost om bepaalde taken over te dragen aan 

bijvoorbeeld de welzijnsorganisatie Andes, waardoor zij het, omwille van de snelheid, zelf gaan doen. 
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Gesprekspartners gaven aan dat de klant geen last mag hebben van de interne procedures. Kosten-

bewustzijn bij de sociale teams speelt ook een rol.  

Een voorbeeld waaruit blijkt dat de stichting extra taken uitvoert zijn de zoge-

noemde ‘Naobers’.  Deze Naobers kunnen door de sociale teams worden ingezet 

voor kleine – vaak zorg gerelateerde – klusjes. De stichting heeft de Naobers uit 

nood geïntroduceerd, zodat de sociale teams hen kunnen inzetten om slagvaardi-

ger preventief aanbod te bieden als dat nodig is.  

De sociaal werkers zijn gedreven om zo veel mogelijk te werken vanuit de onderste bogen van de 

regenboog om (duurdere) voorzieningen te voorkomen. In dat kader willen zij zelf nog weleens uit-

voerend werk op zich nemen door kortdurend zelf hulp te verlenen (in plaats van een indicatie te 

stellen of door te verwijzen). Dit behoort – in tegenstelling tot het startdocument – volgens de uit-

voeringsovereenkomst niet tot hun primaire takenpakket. Deze werkzaamheden worden door de 

stichting beschouwd als behorend bij hun opdracht. Bovendien geven de sociaal werkers aan dat als 

ze dit soort werkzaamheden niet zouden (mogen) uitvoeren, er uiteindelijk alsnog een dure maat-

werkvoorziening ingezet moet worden. 

Het verlenen van kortdurende hulp wordt geïllustreerd met een voorbeeld van 

hulp voor een mevrouw met scheidingsproblematiek. In plaats van een dure 

maatwerkoplossing in te zetten, wilde de sociaal werker er zelf mee aan de slag 

door wekelijks met de klant een boek over scheidingen te lezen. De inzet wordt ge-

schat op een uur per week en de sociaal werker kan direct starten met de beno-

digde hulp. Dit is goedkoper, werkt sneller en heeft als voordeel dat de sociaal 

werker de klant en haar omgeving kent. Dit, en de relatie tussen klant en sociaal 

werker wordt dan als waardevol bevonden.  

4.2.3 Het regenboogmodel  

Alle sociale teams werken met het regenboogmodel. De hulpvraag van de klant wordt afgezet tegen 

de verschillende bogen uit dit model. De sociaal werkers gaven aan dit een prettig model te vinden 

om mee te werken. De uitgangspunten ervan worden door alle betrokkenen onderschreven en om-

armd. Door persoonlijk en individueel naar de klant te kijken, gaat de klant niet een standaard traject 

in. Met name door team werk wordt dit als voordeel gezien. De drie sociale teams geven aan dat het 

regenboogmodel een goede basis is om een onderbouwde beslissing te nemen en ervaren hierin ook 

de vrijheid om hun eigen keuzes te maken. Tegelijkertijd wordt het werken met de regenboog niet 

altijd als even makkelijk ervaren door de sociaal werkers. Een van de gesprekspartners merkt op:  

“De regenboog is een mooi model, maar iedere werknemer interpreteert deze an-

ders en geeft hem invulling op basis van eigen aannames: wat valt onder welke 

kleur van de regenboog, welke voorziening valt nu waar, wat is collectief en wat is 

individueel? Dat is nog weleens zoeken. Zowel het opschrijven, als het feitelijk 

toepassen van de regenboog is lastig.” 
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Team werk is bezig om met ijkpunten richting te geven aan de regenboog om te kijken waar iedereen 

staat en hoe tot een uniforme werkwijze gekomen kan worden. Er wordt binnen het klantenbestand 

van team werk niet enkel ingezet op de doelgroep die met weinig inzet weer kan uitstromen richting 

werk. Er wordt ingezet op het volledige klantenbestand aangezien iedereen naar vermogen moet 

(kunnen) meedoen. Deze aanpak zorgt in team werk niet zozeer voor een grotere uitstroom, maar 

wel voor een duurzame verschuiving op de participatieladder. Het duurt daardoor wel langer voordat 

de resultaten van team werk zichtbaar (gaan) worden.   

Uit de bestudeerde casussen blijkt dat de regenboog in de praktijk wordt toege-

past. De sociaal werkers zetten de problematiek af tegen dit model en kijken of 

het eigen netwerk, een voorliggende of algemene voorziening een oplossing biedt. 

Pas als dit niet zo blijkt te zijn, wordt een maatwerkvoorziening ingezet.  

4.2.4 Voorliggend veld/voorzieningen  

Het voorliggend veld en voorliggende voorzieningen spelen een belangrijke rol in de visie van Borger-

Odoorn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan initiatieven die vanuit het dorp of de wijk worden 

georganiseerd. Maar ook door gemeente, Andes of andere organisaties opgezette voorzieningen zijn 

hierbij van wezenlijk belang. Door gebruik te maken van dit soort initiatieven, hoeft niet altijd een 

(dure) professional ingeschakeld te worden. De sociale teams (behalve team werk) geven aan er in de 

praktijk tegenaan te lopen dat het voorliggend veld onvoldoende in kaart is gebracht. Voor hen is 

onvoldoende duidelijk welke voorzieningen en initiatieven waar worden aangeboden. De gemeente 

(MO) heeft een sociale kaart gemaakt, maar geeft aan dat deze onvoldoende bekend is bij de sociale 

teams. Een groot aantal medewerkers van de sociale teams geven daarentegen aan wel bekend te 

zijn met de sociale kaart, maar menen dat deze niet compleet is. Hierdoor worden soms (duurdere) 

voorzieningen ingezet terwijl dit niet nodig had hoeven zijn. Tijdgebrek speelt hierbij ook een rol: de 

sociaal werkers ervaren onvoldoende tijd om zich te verdiepen in het voorliggend veld. Vanuit de 

sociale teams is aangegeven dat er behoefte bestaat aan een online sociale kaart waar op overzichte-

lijke wijze wordt aangegeven welke initiatieven en voorzieningen er zijn binnen welke straal. Doordat 

het voorliggend veld volgens de stichting onvoldoende in kaart is gebracht, ervaart zij (bestuur, team-

leiders en sociaal werkers) ook een discrepantie tussen de opdracht van de gemeente richting de 

stichting en de praktijk. De opdracht is om preventief te werken door gebruik te maken van voorlig-

gend veld. In de praktijk acht de stichting dit niet haalbaar, mede doordat het voorliggend veld on-

voldoende in kaart is gebracht.  

De sociale teams vinden het lastig dat de stichting niet tot nauwelijks invloed heeft op het voorlig-

gend veld. De gemeente Borger-Odoorn stelt in het beleidsplan ‘Vanzölf saomen!’ dat de sociale 

teams en het voorliggend veld meer gebruik kunnen maken van elkaars kennis en expertise en stipt 

dit aan als aandachtspunt. De sociale teams zien de gemeente (die inkoopt bij Andes) als verant-

woordelijke voor het voorliggend veld en lopen ertegen aan dat signalen vanuit de sociale teams met 

betrekking tot het voorliggend veld niet goed worden opgepakt door Andes of zelfs helemaal blijven 

liggen.  

Team werk loopt er tegenaan dat er niet voor elke klant een passende voorziening is: veel voorzie-

ningen moeten eerst worden afgestemd met de gemeente. Borger-Odoorn heeft veel voorzieningen 

overgenomen van de gemeente Emmen, maar die passen eigenlijk niet in het beleid van de gemeen-

te Borger-Odoorn.  
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Een voorbeeld is een klant die al vijf jaar in een bepaald werktraject zit, terwijl 

volgens het beleid van de gemeente Borger-Odoorn dit maximaal een jaar zou 

mogen duren. Vanuit het Participatiebeleid van Borger-Odoorn moet de klant 

daar weg worden gehaald, maar vanuit de maatwerkgedachte (regenboog) hoeft 

dit misschien weer niet.  

4.2.5 Werkdruk  

Alle sociale teams en team werk geven aan te maken te hebben met een (te) hoge werkdruk. In 2015 

was de ambitie dat de sociale teams goed zichtbaar zouden zijn: veel het veld in en dichtbij de burger 

staan. Aan de sociaal werkers is destijds verteld dat zij zich voornamelijk konden bezighouden met 

zorg- en hulpverlening. Dit beeld is volgens de sociaal werkers volledig gedraaid. De sociale teams 

zijn steeds verder geprofessionaliseerd en het rapporteren en verantwoorden neemt een steeds 

grotere plek in. De sociaal werkers hebben het idee dat ze steeds meer ingekaderd worden door 

zowel de stichting als de gemeente. Ze snappen en erkennen het belang van verantwoording en rap-

portage, maar geven aan dat zij hierdoor minder praktisch aan de slag kunnen. De uitgezette lijn bij 

een klant moet soms op meerdere plekken worden gerapporteerd, waardoor bij een aantal sociaal 

werkers het gevoel leeft dat zij “zeven van de acht uren achter hun bureau zitten”. Wat ook mee-

speelt is de generalistische werkwijze van de teams. Veel zaken worden vol overgave opgepakt door 

de sociaal werkers, maar over al deze zaken moeten ook worden gerapporteerd. Daarbij vergt een 

generalistische werkhouding dat de sociaal werkers zich in sommige casussen moeten verdiepen in 

een ander vakgebied, hetgeen tijd kost.  De vraag is of je dit kunt voorkomen.  

De gemeente Borger-Odoorn heeft volgens de sociaal werkers een mooie visie. De grote caseload 

maakt echter dat zij niet aan deze visie kunnen voldoen: ze komen vaak hoger uit in de regenboog 

dan strikt nodig, afgesproken doelen worden niet gehaald en klanten krijgen niet de aandacht die ze 

volgens de visie wel zouden moeten hebben. Zo is er niet altijd voldoende tijd om het sociale net-

werk van de klant goed in kaart te brengen, waardoor het lastig wordt om een oplossing zo veel mo-

gelijk in eigen kring te zoeken. Ook ervaren de sociale teams dat er onvoldoende tijd is om actief de 

wijk in te gaan en mensen te benaderen terwijl dit wel inherent is aan de taken die voortvloeien uit 

het ‘startdocument Sociale Teams’ en de ‘overeenkomst activiteiten uitvoering taken sociaal domein 

gemeente Borger-Odoorn’. Zo stelt de uitvoeringsovereenkomst dat de stichting proactief signalen 

moet ophalen uit hun werkgebied, zodat zij in hun werkwijze kunnen aansluiten op de vraag en be-

hoefte van de bewoners en de gemeente actief kan informeren en adviseren over beleid, (politiek) 

gevoelige kwesties en inkoop. De huidige caseload is volgens de stichting te hoog om de ambitie van 

Borger-Odoorn volledig waar te kunnen maken. Als oplossing zien de sociale teams het verruimen 

van de formatie, het verlagen van de caseload en het vereenvoudigen van sommige processen, 

waardoor de administratieve druk afneemt. Andes moet volgens de sociale teams worden meege-

nomen in de oplossing: als Andes meer signalen kan overnemen en afhandelen en daarmee het voor-

liggend veld groter zou zijn, levert dat meer ruimte op in de caseload.  

4.2.6 Samenwerking met externe partijen  

Gemeente Emmen 

De uitvoering van de Participatiewet was tot en met 2017 volledig bij de gemeente Emmen belegd. 

Per 1 januari 2018 maakt onderdeel werk van de Participatiewet deel uit van het sociaal domein van 

de gemeente Borger-Odoorn. Daartoe is team werk opgericht en ondergebracht bij de stichting. Het 
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onderdeel inkomen van de Participatiewet is onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Em-

men gebleven.  

Voor informatie met betrekking tot werk voor de periode tot 1 januari 2018 is team werk afhankelijk 

van de gemeente Emmen. Hierbij loopt team werk ertegenaan dat het archief van de gemeente Em-

men niet altijd op orde is. Een deel van het archief is overgezet naar het systeem van de gemeente, 

maar in de digitale migratie zijn stukken verloren gegaan waardoor het archief niet meer compleet is. 

Team werk moet daardoor soms weer vanaf nul beginnen en bepaalde onderzoeken opnieuw (laten) 

uitvoeren. 

Team werk heeft geen inzicht in de inkomensgegevens. Ze hebben bijvoorbeeld geen toegang tot 

Suwinet
7
. In team werk leeft de wens om wel inzicht in deze gegevens te hebben, bijvoorbeeld om te 

controleren of het opgegeven inkomen van de cliënt klopt. Dit zorgt volgens de teams voor vertra-

ging in het proces, omdat de lijnen met Emmen niet kort genoeg zijn. Een keer per week is een inko-

mensconsulent aanwezig op het kantoor van team werk. Gesprekspartners geven echter aan dat de 

tijd van de inkomensconsulent schaars is, waardoor niet alle vragen beantwoord kunnen worden.  

Budgetcoaches  

Voor hulp bij geldzaken werken de sociale teams samen met de budgetcoaches van Andes. Deze coa-

ches bieden ondersteuning bij het op orde krijgen van de financiën met als doel het zelfstandig behe-

ren van de inkomsten en uitgaven. De sociale teams geven aan dat de samenwerking met de budget-

coaches goed verloopt: de lijnen zijn kort en beide partijen communiceren goed met elkaar. Daar-

naast komen de budgetcoaches één keer in de twee weken langs op het kantoor van de stichting, 

zodat de sociaal werkers met hen kunnen overleggen.  

Bureau zelfstandigen  

De stichting werkt met de gemeente Emmen samen op het gebied van uitkeringen aan zelfstandigen. 

Dit wordt namens de gemeente Emmen uitgevoerd door het Bureau zelfstandigen. Team werk geeft 

aan dat de samenwerking met het Bureau zelfstandigen niet altijd goed verloopt. De medewerkers 

wijten dit grotendeels aan het ontbreken van een gezamenlijke visie. Team werk werkt volgens de 

uitgangspunten van de regenboog: de klant goed kennen, regelmatig afspreken en de klant volgen. 

Het Bureau zelfstandigen gaat daarentegen uit van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid 

van de klant. Deze uitgangspunten komen niet altijd overeen. Team werk ziet een oplossing in een 

gedeelde visie met (alle) externe partijen in het sociale domein. 

Naast het ontbreken van een gedeelde visie loopt naar mening van team werk de communicatie met 

het Bureau zelfstandigen niet altijd goed. Zo werd door gesprekspartners gesteld dat het wel eens is 

voorgekomen dat een klant een bedrijf is gestart, terwijl de uitkering nog doorliep.  

4.3 Keten/samenwerking 

In deze paragraaf staat de ketensamenwerking binnen het sociaal domein centraal. Om een beeld te 

krijgen van het functioneren van deze keten, wordt ingegaan op de visie en sturing, monitoring, ont-

schotting, de samenwerking tussen stichting en gemeente op verschillende niveaus, gegevensuitwis-

seling en de rol van de gemeenteraad.  

4.3.1 Visie en sturing  

De gemeente (MO) is verantwoordelijk voor het opstellen en aanpassen van beleid. In diverse inter-

views vroegen de gesprekspartners zich af of het bestaande beleid nog met de praktijk correspon-

                                                           
7
 Suwinet is een digitale infrastructuur die is ontwikkeld door en om ervoor te zorgen dat de Suwipartijen (UWV, SVB en gemeenten) gege-

vens met elkaar kunnen uitwisselen voor de uitoefening van hun wettelijke taak.  
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deert. Dit ziet met name op het regenboogmodel. Bij de stichting (zowel de bestuurder als de sociale 

teams) leeft het idee dat partijen over en weer niet goed meer weten wat er bij elkaar speelt. Wat 

hierbij volgens hen een rol kan spelen, is dat de beleidsmedewerkers uit de begintijd bij de gemeente 

zijn vertrokken. De stichting heeft zich ondertussen verder ontwikkeld en heeft het gevoel dat de 

gemeente weinig feeling meer heeft met de visie en het regenboogmodel. De visiedocumenten zijn 

destijds gezamenlijk gemaakt, maar gemeente en stichting zijn ieder hun eigen weg ingeslagen.  

Binnen de stichting leeft het idee dat de visie en het regenboogmodel door de gemeente bij de stich-

ting zijn neergelegd met de verwachting “dat het dan allemaal zou gaan lopen”. De bestuurder en 

teamleiders van de stichting benadrukken echter dat de visie voor iedereen is bedacht, dus ook voor 

de gemeente en (zorg)aanbieders. Binnen de stichting leeft het gevoel dat de beleidsmedewerkers 

de regenboog niet meer scherp voor ogen staat; leiderschap en regievoering van de gemeente wor-

den op dit punt gemist. Zowel aan de kant van de stichting als aan de kant van de gemeente leeft het 

gevoel dat de visie onvoldoende van de grond komt. Zo heeft de stichting de indruk dat de visie ‘met 

lef’ inmiddels niet meer klopt en leeft bij de gemeente onder andere het gevoel dat de preventieve 

kant onvoldoende van de grond komt.  

Bestuurlijk wordt een schakel tussen de stichting en de gemeente gemist; iemand die kan sturen en 

invulling kan geven aan de taak van de gemeente als eindverantwoordelijke. De schakels moeten 

beter op elkaar afgestemd worden en die taak ligt volgens gesprekspartners bij de gemeente. In dit 

kader vraagt men zich af of de afspraken aan de voorkant wel voldoende helder zijn: is helder welke 

doelen gemeente en stichting met elkaar willen bereiken? Het enkele wegzetten van deze doelen 

wordt als onvoldoende ervaren; ook de integraliteit moet worden bewaakt, met name door de ge-

meente.  

Vanuit zowel de stichting als gemeente wordt aangedragen om de oude visie weer te herhalen, om 

te kijken of deze nog klopt en nog gedragen wordt. In dit kader moet er ook regie op worden gehou-

den. Enkele geïnterviewden gaven aan behoefte te hebben aan een stip op de horizon. Een helder 

kader waarin de doelen, resultaten en middelen staan omschreven en waarin de ervaringen uit de 

praktijk worden door-vertaald naar beleid. Met name vanuit de stichting (bestuur en sociale teams) 

is er behoefte aan sturing en regie vanuit de gemeente op de visie; een duidelijke lijn wordt door hen 

gemist.  

Ook zijn zij van mening dat beleid en uitvoering meer moeten gaan samenwerken om de visie levend 

te houden en deze te laten werken.   

4.3.2 Monitoring 

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat er weinig zicht is op zaken als de klant, de ingezette tra-

jecten en de effectiviteit daarvan. Het is duidelijk dat enige afstand onderdeel is van de gemaakte 

keuze voor een onafhankelijke stichting, maar die wordt desalniettemin als onwenselijk ervaren. Er is 

behoefte aan inzicht in prestaties en effecten. Ook de kaderstellende en controlerende rol van de 

gemeenteraad komt in het geding. Er zijn onvoldoende (concrete) afspraken over de wijze waarop 

verantwoording moet worden afgelegd door de stichting. De doelen van de gemeentelijke visie zijn 

niet meetbaar gemaakt en evenmin vertaald in afspraken over welke data verzameld en verantwoord 

moeten worden. Bestuurlijk levert dat momenteel een spagaat op: enerzijds vertrouwen in de pro-

fessionals van de stichting, anderzijds het belang van verantwoorden en duiden. Zeker gezien de 

financiële druk  binnen het sociaal domein, levert dit een spanningsveld op.  
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Er is behoefte aan informatie: cijfers over de doelgroepen en de ontwikkelingen, 

maar ook antwoorden op de vraag of de beleidsdoelstellingen worden gehaald: 

hoe effectief en efficiënt werkt de regenboog in de praktijk? Daarnaast is er ook 

behoefte aan een meetbaar kader en meetbare beleidsdoelen. Met alleen cijfers 

kan immers niet of nauwelijks geduid worden Er zijn verwachtingen met betrek-

king tot de regenboog en de stichting, maar deze zijn lastig te monitoren door het 

ontbreken van afspraken en doelen over wanneer iets voldoende is. Er is, zowel bij 

de gemeente als de stichting, behoefte aan een set kwalitatieve en kwantitatieve 

indicatoren om op die manier het systeem van opdrachtgever- en opdrachtnemer-

schap op een professionele wijze vorm te geven.  

Gesprekspartners geven aan dat de scheiding tussen beleid (gemeente) en uitvoering (stichting) goed 

kan werken, mits ook de beleidscyclus consequent wordt gevolgd. De beleidsafdeling moet goed in 

staat zijn om de kaders omtrent het wat en waarom te omschrijven. De uitvoering moet aangeven of 

ze met deze kaders uit de voeten kan en een terugkoppeling geven van de uitvoering in de praktijk. 

Volgens gesprekspartners verbetert niet alleen de samenwerking maar ook het resultaat indien de 

beleidscyclus goed gezamenlijk wordt gevolgd. In dit kader is door enkele geïnterviewden benadrukt 

dat de gemeente dan wel gezamenlijke prioriteiten voor het komende jaar moet vaststellen, zodat de 

gemeentelijke afdelingen/clusters en de stichting weten wat er van hen wordt verwacht en dat dui-

delijk is waarop gemonitord wordt. 

4.3.3 Ontschotting  

Het sociaal domein is complex georganiseerd. Er zijn veel verschillende spelers binnen de samenwer-

king tussen gemeente en stichting: gemeenteraad, college, MT(-leden), de accountmanager, de 

overall coördinator sociaal domein, MO, ASD, applicatiebeheer, VSO, FIA, de sociale teams en team 

werk, de teamleiders, de bestuurder van de stichting, de Raad van Toezicht van de stichting en ex-

terne partners, zoals de gemeente Emmen en Andes. Doordat veel verschillende organisaties zijn 

betrokken bij het sociaal domein bestaan er ook veel schotten tussen de organisaties.  

In de gemeentelijke begrotingen zijn de sociaal domein budgetten niet ontschot maar apart in de 

begroting opgenomen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de budgetten voor jeugdhulp, participatie en 

maatschappelijke ondersteuning.  

4.3.4 Samenwerking stichting en gemeente 

De gemeente en de stichting verhouden zich op vier manieren tot elkaar:  

1. opdrachtgever en opdrachtnemer; 

2. mandaatverlener en gemandateerde; 

3. faciliterend en gefaciliteerde; en  

4. als ketenpartners. 

Dit is beschreven in de inhoudelijke opdrachtformulering van 4 maart 2016 en volgt uit het ‘visiedo-

cument gemeente Borger-Odoorn, Maatwerk in regie in het sociaal domein’. 

Partijen ervaren dan ook over en weer een dubbelrol. Uit de gevoerde gesprekken komt naar voren 

dat partijen zichzelf zowel als opdrachtgever als opdrachtnemer zien. De inhoudelijke werkzaamhe-

den op het gebied van de Wmo 2015, de Jeugdwet en re-integratie op basis van de Participatiewet 

worden door de gemeente ingekocht bij de stichting. Hier is de gemeente opdrachtgever en de stich-
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ting opdrachtnemer. De gemeentelijke accountmanager van de afdeling MO is verantwoordelijk voor 

de coördinatie van de inkoopafspraken die volgen uit de uitvoeringsovereenkomst activiteiten uit-

voering taken sociaal domein gemeente Borger-Odoorn. De uitvoering van het sociaal domein vindt 

plaats conform deze overeenkomst en hier doen zich dan ook geen problemen voor. Ondanks dat de 

gemeente opdrachtgever is, heeft de stichting het gevoel voldoende ruimte te krijgen van de ge-

meente in de uitvoering van het sociaal domein. Uit de overeenkomst volgt dat de stichting ook de 

taak heeft om de gemeente te adviseren met betrekking tot beleid, politiek gevoelige kwesties en 

inkoop. Hier speelt de accountmanager een belangrijke rol. Gesprekspartners geven aan dat de ac-

countmanager bepalend is voor de mate waarin (succesvol) afstemming wordt gezocht tussen de 

stichting en gemeente en de communicatie tussen beide partijen. Gesprekspartners geven aan dat de 

huidige accountmanager al veel werk heeft verricht en meerdere knelpunten bespreekbaar heeft 

gemaakt en dat de accountmanager een cruciale schakel is in de ketensamenwerking. 

In het kader van de inkoopovereenkomst piofach, juridische ondersteuning en (financiële) admi-

nistratie bestaat het idee dat de gemeente opdrachtgever is op het gebied van de inhoudelijke werk-

zaamheden van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet, maar opdrachtnemer is voor de 

piofach-taken die de gemeente uitvoert voor de stichting. In de overeenkomst is echter neergelegd 

dat de gemeente opdrachtgever is en de stichting opdrachtnemer. De bestuurder en teamleiders van 

de stichting vinden het soms lastig hoe de gemeente zichzelf in het kader van deze overeenkomst 

positioneert. Zij ervaren bijna alleen de opdrachtgeversrol vanuit de gemeente en voelen zich hier-

door soms geremd in hun ontwikkeling met betrekking tot mogelijkheden en kansen die ze in het 

sociaal domein zien. Anderzijds wordt door sommige gesprekspartners van de gemeente aangegeven 

dat het lastig is dat er vanuit de gemeente twee verschillende rollen worden ervaren richting de 

stichting. Dit vergt namelijk (extra) afstemming binnen de gemeente.  

Hoewel de samenwerking binnen de keten volgens de geïnterviewden over het algemeen loopt, 

worden er ook verbeterpunten genoemd. Zo wordt door de sociale teams de verbinding tussen uit-

voering en beleid gemist. De bestuurder van de stichting wil op dit punt graag input leveren, mits dat 

geborgd wordt en niet op ad hoc basis wordt geregeld. Daarnaast is een veel gehoord signaal vanuit 

de stichting (zowel bestuur als sociale teams) dat zij de processen binnen de gemeente te traag vin-

den. De afstand tussen de losse schakels in de keten is volgens hen te groot. Vanuit de stichting is er 

behoefte aan slagvaardigheid, zodat de samenwerking binnen de keten weer soepel gaat lopen. Bo-

vendien wordt aangegeven dat aan beide betrokken functies, namelijk de overallcoördinator en de 

accountmanager, geen of onvoldoende beslissingsbevoegdheid toebedeeld. Hierdoor wordt ervaren 

dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om gewenste uitkomsten daadwerkelijk door te zetten.   

Stichting – ASD 

Bij de oprichting van de stichting en de sociale teams verliep de samenwerking tussen ASD en de 

stichting stroef en waren er achterstanden bij ASD. Er is toen een overall coördinator sociaal domein 

aangesteld om zicht te krijgen op het proces. Vervolgens is geïnvesteerd in het duidelijk krijgen van 

de processen en een goede integratie van de ICT-systemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de achter-

standen bij ASD zijn weggewerkt en de samenwerking tussen de teams en ASD goed is gaan lopen. 

Ook de aanwezigheid van de kwaliteitsmedewerker van de stichting bij de werkoverleggen van ASD 

heeft volgens gesprekspartners positief bijgedragen aan deze verbetering, met name waar het aan-

spreken, verbinden en afstemmen betreft.  

De sociale teams geven aan dat de samenwerking met ASD inmiddels goed verloopt: de lijntjes zijn 

kort, er zijn geen belemmeringen om vragen te stellen en het contact verloopt snel. ASD ervaart het-
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zelfde. Ondanks dat de stichting op afstand zit, heeft ASD niet het idee dat ze informatie missen om 

een goede beschikking op te stellen.  

Stichting – MO 

In de samenwerking tussen de stichting en MO geeft MO aan dat er een verschil in werktempo zit 

tussen de stichting en de gemeente. Doordat de processen binnen de gemeente trager verlopen, 

duurt het soms lang voordat MO een antwoord kan geven op vragen van de stichting. MO vindt dat 

zij de stichting op dit punt niet goed faciliteert. Redenerend vanuit de burger vindt MO dat men in 

dezelfde week een antwoord moet geven. MO wijt het trage proces ook aan de keten, die volgens 

hen uit te veel schakels en partijen bestaat. Daardoor moeten zij met veel mensen en partijen af-

stemmen, wat de snelheid van het proces niet ten goede komt.  

Stichting – VSO 

In de dagelijkse praktijk kunnen de sociaal werkers afstemmen met de juristen van VSO. Het is de 

stichting echter onduidelijk hoe ver de juridische ondersteuning gaat. Ook de medewerkers van VSO 

weten niet precies welke inzet van ze gevraagd mag worden, en door wie; de eigen manager of 

rechtstreeks vanuit de stichting. Ook de rol van de kwaliteitsmedewerker van de stichting is onduide-

lijk waar het gaat om juridische vraagstukken en beleid.   

Stichting – openbare orde en veiligheid 

Op casusniveau verloopt de samenwerking over het algemeen goed. In de beginfase van de stichting 

was er sprake van ruis in de communicatie tussen openbare orde en veiligheid en de stichting. Als 

oplossing is er toen voor gekozen om een medewerker van MO in te zetten als intermediair en con-

tactpersoon tussen beide partijen. Dat de samenwerking verbeterd is en de sociale teams hun rol 

goed weten te vervullen blijkt volgens een van de gesprekspartners uit een recente crisis-casus in 

Buinen.  

4.3.5 Gegevensuitwisseling 

Zowel de stichting als de gemeente hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. 

De beide functies worden momenteel bekleed door dezelfde persoon. De FG vervult dezelfde werk-

zaamheden voor de gemeente Emmen. Er zijn ‘privacy officers’ bij zowel de gemeente (privacy jurist 

VSO) als de stichting (kwaliteitsmedewerker). Binnen het sociaal domein worden veel persoonsgege-

vens uitgewisseld, onder andere tussen de gemeente en de sociale teams. De taken van de FG zijn 

breder dan enkel toezichthouden. Het adviseren en informeren van de verwerkingsverantwoordelij-

ke is een van de taken in het vastgestelde reglement Taken en bevoegdheden Functionaris voor Ge-

gevensbescherming gemeente Borger-Odoorn.   

In de uitvoering bij de sociale teams wordt nog niet volledig conform de Algemene verordening ge-

gevensbescherming (AVG) gewerkt, dit ziet met name op het niet vermelden in het dossier met wie 

en waarom (persoons)gegevens zijn gedeeld zonder instemming van betrokkene. De afweging van 

het doel versus de mate van inbeuk op de persoonlijke levenssfeer kan soms scherper worden ge-

maakt. Wel ontstaat er bij de teams en de gemeente steeds meer bewustwording op dit punt. Vanuit 

VSO worden gesprekken gevoerd met de stichting om bewustzijn omtrent dit punt te creëren. Op 

casusniveau wordt door zowel medewerkers van de stichting als de gemeente vaker naar het oordeel 

van de FG, privacy officer of kwaliteitsfunctionaris gevraagd. Daarnaast heeft het college onlangs een 

privacy protocol voor het sociaal domein vastgesteld met daarin afspraken over welke gegevens wel 

en niet uitgewisseld mogen worden tussen de gemeente en de sociale teams.  
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In de Beleidsbrief Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP) van 27 septem-

ber 2019 concludeert het kabinet dat aanpassing van wet- en regelgeving met be-

trekking tot gegevensverwerking in het sociaal domein nodig is. In de brief gaat 

het kabinet in op de uitgangspunten en doelen van de aanpassing. Het kabinet 

verwacht het wetsvoorstel eind 2020 bij de Tweede Kamer in te dienen.  

“De Autoriteit Persoonsgegevens heeft meerdere malen kritiek geuit op het be-

staande juridisch kader voor de gegevensverwerking ten behoeve van een integra-

le aanpak en samenwerking bij meervoudige problematiek in het sociaal domein.  

Zij stelt dat een expliciete wettelijke taak voor het college (…) om tot een dergelij-

ke aanpak te komen ontbreekt, en daarmee een goede juridische grondslag con-

form (inmiddels) de AVG. De AP wijst er op dat toestemming van de cliënt om ge-

gevens te delen onvoldoende is als grondslag vanwege de afhankelijke positie van 

de cliënt. De gemeente die, samen met andere partijen, wil komen tot een integra-

le aanpak en dienstverlening gericht op meervoudige problematiek van inwoners 

heeft te maken met de verschillende juridische kaders waaraan de individuele par-

tijen gebonden zijn. De expliciete taak (of rol) voor het college in dit proces ont-

breekt. Ook ontbreekt een juridisch kader waarin de gegevensverwerking geregeld 

is ten behoeve van samenwerking tussen meer dan twee partijen. Verder is er 

geen duidelijk juridisch kader voor de situatie waarin de gemeente, samen met 

mogelijk betrokken partijen, nog moet verkennen of sprake is van meervoudige 

problematiek en of (domeinoverstijgende) samenwerking noodzakelijk is.” 

4.3.6 Rol gemeenteraad  

Destijds heeft de raad er bewust voor gekozen om de stichting op afstand te zitten. Het idee van de 

stichting op afstand en de bijbehorende visie (het regenboogmodel) wordt nog steeds gedragen door 

de meeste raadsleden. Enkele raadsleden geven echter aan meer behoefte te hebben aan cijfers en 

verantwoording, ook met het oog op de kaderstellende rol die de raad heeft. Zij hebben het gevoel 

niet voldoende sturingsinformatie te hebben om regie te kunnen voeren op het sociaal domein. 

Doordat meetbare doelen ontbreken, is het werk van de stichting voor hen niet tastbaar: waar wordt 

het geld precies aan uitgegeven, wat levert het op en wat wordt er binnen de regenboog gepres-

teerd? Er is behoefte aan prestatie-indicatoren/meetbare doelen om inzichtelijk te krijgen wat er 

gebeurt binnen het sociaal domein.  

Een keer per jaar worden de raadsleden geïnformeerd door de bestuurders van de stichting en de 

leden van de sociale teams. Daarnaast vinden werkbezoeken plaats waar raadsleden kennis kunnen 

nemen van het sociaal domein. Er wordt voldoende input ontvangen om tot goede besluiten te ko-

men, maar in voorkomende gevallen vinden sommige raadsleden het lastig om iets te vinden van 

bepaalde situaties/casussen met betrekking tot het sociaal domein aangezien de inhoud van deze 

situaties hen doorgaans onbekend is. 

4.4 Piofach 

Uit gesprekken met de gemeente en de stichting komt naar voren dat men over het algemeen tevre-

den is over de werking van de piofach-overeenkomst. Op het gebied van personeel, informatievoor-

ziening, inkoop, organisatie, financiën en automatisering bestaan duidelijke afspraken en doen zich 

weinig tot geen problemen voor.  
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De stichting is verantwoordelijk voor haar eigen personeel en organisatie. Dit past ook bij de visie van 

de gemeente van een zo zelfstandig mogelijke stichting. Tot 2017 liepen de financiën via de gemeen-

te, maar deze ligt inmiddels bij de stichting. De boekhouding van de stichting ziet op personeelskos-

ten, huisvestingkosten, exploitatiekosten, verkoopkosten, algemene kosten en financiële baten en 

lasten. De zorgkosten vallen hier in beginsel buiten. Indien het voorkomt dat de stichting kosten 

maakt op het gebied van zorgkosten, wordt het potje ‘maatwerkbudget’ gebruikt. Dit potje wordt 

gefinancierd door de gemeente.  

Informatisering en automatisering en inkoop is bij de gemeente belegd. De inkoop van zorgpartijen 

wordt verzorgd door de gemeente Borger-Odoorn. Ten behoeve van de informatisering en automati-

sering bestaat er tussen de gemeente Borger-Odoorn en de gemeente Emmen een inkoopovereen-

komst ten behoeve van de stichting. In verband met schaalvoordelen en aanwezige kennis is ervoor 

gekozen dat de gemeente Emmen de informatie en automatisering voor de gemeente Borger-

Odoorn en de sociale teams faciliteert. Ook regelt Emmen een deel van de software, zoals Windows 

en Office en de technische ondergrond voor de applicaties. Problemen met betrekking tot de ICT 

komen bij de servicedesk van de gemeente Emmen binnen. In het begin leidde deze constructie nog 

weleens tot problemen omdat het contact tussen de stichting en de gemeente Emmen niet recht-

streeks, maar via de gemeente Borger-Odoorn verliep. Nu vindt het contact rechtstreeks plaats. De 

sociale teams weten Emmen op dit punt te vinden, maar niet alle sociale teams vinden dit een logi-

sche plek. Sommigen zouden het logischer en handiger vinden als de ICT vanuit de gemeente Borger-

Odoorn wordt geregeld. Over het algemeen zijn zowel de teams als de gemeente tevreden over deze 

constructie. Wel worden er nog problemen ervaren rondom de telefonische bereikbaarheid van de 

stichting; de door hun gevraagde maatwerkoplossing is volgens de ICT-afdeling niet mogelijk.   

De stichting is qua eigen organisatie en de financiën die hiermee gepaard gaan zelfstandig. Zij krijgen 

jaarlijks een bedrag begroot vanuit de gemeente voor de exploitatie van de stichting. Het toetsen van 

de begroting wordt verzorgd door de accountmanager in samenwerking met het cluster Financieel 

Beleid en Control van de gemeente Borger-Odoorn. 

Met betrekking tot communicatie, huisvesting en juridische ondersteuning bestaan enkele bedenkin-

gen bij de effectiviteit van de piofach-overeenkomst. Zo is met betrekking tot communicatie in de 

overeenkomst neergelegd dat de stichting de communicatie op operationeel niveau verzorgt en de 

gemeente een rol speelt op strategisch niveau. De gemeente geeft echter aan dat dit er in de praktijk 

voor zorgt dat zij ook op uitvoeringsniveau betrokken is. In de beginfase van de sociale teams be-

stond op dit gebied nog een goede samenwerking, maar door de jaren heen is de gemeente steeds 

minder betrokken bij de inhoud. Dit leidt tot een lastige situatie omdat de gemeente op het gebied 

van communicatie geen zicht heeft of de visie van de gemeente nog wel wordt uitgedragen door de 

stichting. Het idee wordt geopperd om in de toekomst te kijken naar een mogelijkheid waarbij de 

communicatietaken van de gemeente worden afgebouwd. De gemeente kan, zo geven gesprekspart-

ners aan, ervoor kiezen om de communicatietaken volledig (behalve crisis- en strategische communi-

catie) bij de stichting te beleggen en zelf duidelijke kaders op te stellen en mee te geven over de in-

houd en vorm van de gewenste communicatie.  

Ten aanzien van het onderdeel huisvesting is in de piofach-overeenkomst vastgesteld dat dit in prin-

cipe bij de stichting wordt belegd, maar hierbij zijn wel enkele uitgangspunten geformuleerd. Een 

uitgangspunt is dat de sociale teams waar mogelijk gehuisvest zijn in de drie multifunctionele ac-

commodaties (MFA's) binnen de gemeente. Indien er onvoldoende ruimte is in de MFA, bijvoorbeeld 

door uitbreiding van het team of andere factoren, zal in ieder geval de inloopfunctie plaatsvinden in 

de MFA. Dit om het uitgangspunt van toegankelijkheid te waarborgen. Sociaal team De Hondsrug is 
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echter verhuisd naar een ander pand waar tevens de inloopfunctie is ondergebracht. De stichting 

geeft aan hier genoeg redenen toe te hebben gehad. Arbo-technisch was de ruimte in de MFA onvol-

doende toegerust en er was sprake van een zekere druk vanuit het onderwijs om plaats te maken 

voor extra naschoolse opvang. De Rabobank bleek voor de stichting een goed alternatief. In eerste 

instantie was de inloopfunctie nog ondergebracht in de MFA. Echter kwamen inwoners op gegeven 

moment zelf naar het nieuwe pand in plaats van de MFA. Vervolgens heeft enige tijd later nog een 

verhuizing binnen het Rabobank pand plaatsgevonden, wat ervoor heeft gezorgd dat meermaals 

kosten zijn gemaakt voor verwijzingsborden en belettering. De stichting heeft deze kosten, via af-

spraken met onder andere de verhuurder van het nieuwe pand, kostenneutraal weten uit te voeren 

binnen het door de gemeente beschikbaar gestelde budget. Het vereiste van toegankelijkheid kwam 

onder druk te staan, omdat het nieuwe pand niet voldoende rolstoeltoegankelijk was. Door de ver-

huizing binnen het pand is dat inmiddels opgelost. Binnen de gemeente is geen expliciete toestem-

ming verleend voor de verhuizing. Maar de verhuizing was wel bekend en werd ook door de gemeen-

te gefaciliteerd, waardoor er impliciet toestemming voor is verleend.  

In de piofach-overeenkomst is vastgelegd dat monitoring een taak van de gemeente is. De stichting 

Sociale teams Borger-Odoorn is daarentegen wel verantwoordelijk voor de vastlegging van indicato-

ren, zodat er adequaat getoetst kan worden op het sociaal domein. Zoals in de vorige paragraaf is 

benoemd zijn hierover onvoldoende concrete afspraken gemaakt en bestaat er daardoor over en 

weer onduidelijkheid op het gebied van monitoring en verantwoording.  

Met betrekking tot de juridische ondersteuning melden gesprekspartners dat zich enkele onduide-

lijkheden en problemen voordoen. In de piofach-overeenkomst is bepaald dat de gemeente verant-

woordelijk is voor juridische ondersteuning. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door VSO. In prin-

cipe is deze ondersteuning breed geregeld in de overeenkomst. Dit houdt in dat VSO verantwoorde-

lijk is voor de juridische taken op het gebied van bezwaar en beroep, maar ook wanneer de stichting 

juridisch advies wil inwinnen over actuele casussen. Bij VSO bestaat het idee dat zij verantwoordelijk 

zijn voor ondersteuning aan de achterkant, terwijl ondersteuning in het voorproces ervoor kan zor-

gen dat er helemaal geen bezwaar wordt gemaakt. Hoewel over dit soort zaken soms afstemming 

gezocht wordt tussen stichting en gemeente, blijven (een deel van) de onduidelijkheden bestaan of 

terugkomen. De vraag is in hoeverre de verschillende betrokkenen op de hoogte zijn van de gemaak-

te afspraken en taken die voortvloeien uit de piofach-overeenkomst.  

4.5 Aantal toegekende maatwerkvoorzieningen 

Hieronder volgt een aantal overzichten van toegekende maatwerkvoorzieningen in de gemeente 

Borger-Odoorn, de overige Drentse gemeenten en gemiddeld in Nederland. Ook is een vergelijking 

gemaakt met de drie referentiegemeenten. De cijfers zijn ontleend aan Waarstaatjegemeente.nl. Op 

deze manier zijn de gebruikte cijfers te vergelijken met andere gemeenten. De gebruikte cijfers zien 

op het tweede halfjaar van 2018. Van de gemeente Midden-Drenthe zijn geen cijfers bekend.
8
  

Waarstaatjegemeente.nl maakt gebruik van verschillende bronnen en onder-

zoeken. Het platform maakt in ieder geval gebruik van burger- en ondernemers-

peilingen en het CBS, maar gebruikt ook andere centrale databronnen. Gemeen-

ten zijn verplicht de informatie rondom de cliëntervaringsgegevens jaarlijks aan 

het ministerie te verstrekken. Gemeenten hebben in 2014 tijdens een algemene 

                                                           
8
 Informatie hierover is te vinden in het Aanleverprotocol van de Gemeentelijke monitor sociaal domein, te raadplegen op: 

https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2018-07/Aanleverprotocol_GMSD_juli%202018_0.pdf.  
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ledenvergadering van de VNG een resolutie aangenomen waarin ze zich verplich-

ten om gegevens over de Wmo 2015, Jeugdzorg en Samenkracht en burgerparti-

cipatie en Wijkteams (SBW) aan te leveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal 

Domein. Het CBS verzamelt en verwerkt de informatie en voegt informatie over de 

Participatiewet toe. VNG Realisatie voegt relevante informatie toe, zoals indicato-

ren uit de gezondheidsmonitor GGD GHOR. VNG Realisatie zorgt voor een inzichte-

lijke publicatie en transformatieproces die met gemeenten afgestemd is. Gemeen-

ten dienen de kwaliteit van de data te controleren en wanneer gemeenten de aan-

levering niet intrekken gaat het CBS ervan uit dat de gegevens voldoende waar-

heidsgetrouw zijn. Het CBS gebruikt de data niet ingeval de het CBS niet overtuigd 

is van de kwaliteit van de data. Gemeenten leveren tweemaal per jaar gegevens. 

De gemeente Borger-Odoorn is in het rood weergegeven, de drie referentiegemeenten in het grijs en 

het landelijk gemiddelde in het groen.  

Figuur 4.2: aantal huishoudens met een maatwerkvoorziening
9
 

Waarstaatjegemeente.nl geeft per gemeente per 1.000 huishoudens weer hoeveel huishoudens over 

één, twee, drie, vier, vijf of zes of meer maatwerkvoorzieningen beschikken. Figuur 4.2 is geeft de 

cumulatieve cijfers over de maatwerkvoorzieningen per huishoudens weer, zodat per 1.000 inwoners 

inzichtelijk wordt hoeveel huishoudens per 1.000 huishoudens één of meer voorzieningen hebben. 

Wat betreft het toekennen van een voorziening op grond van de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Partici-

patiewet valt op dat de gemeente Borger-Odoorn met 221 toegekende voorzieningen per 1.000 

huishoudens hoog scoort in vergelijking met de overige Drentse gemeenten en de drie referentiege-

meenten (113, 171 en 185 voorzieningen per 1.000 huishoudens). Ook landelijk gezien kent Borger-

Odoorn meer voorzieningen toe dan gemiddeld in Nederland (190 voorzieningen per 1.000 huishou-

dens).  

                                                           
9
 Deze cijfers omvatten de uitvoering van de gehele Participatiewet dus niet specifiek alleen het ‘re-integratiedeel’ zoals dat ondergebracht 

is bij de stichting. 
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Figuur 4.3: aantal huishoudens met een voorziening in het kader van de Jeugdwet (jeugdhulp, jeugdbescher-

ming en jeugdreclassering) 

Qua aantal toegekende Jeugdwetvoorzieningen scoort de gemeente Borger-Odoorn met 43 voorzie-

ningen per 1.000 huishoudens iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 39. Deze voorzieningen 

worden ook door andere partijen dan (via) de stichting geïndiceerd en afgegeven.  

Waarstaatjegemeente.nl gebruikt in de monitor sociaal domein – waaraan boven-

staande cijfers zijn ontleend – volgens VNG Realisatie de volgende definitie van de 

jeugdzorg: Het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering dat 

onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgevoerd volgens de 

Jeugdwet (2015). 

Uit de indicatorenlijst monitor sociaal domein van VNG Realisatie is niet af te lei-

den wie de indicatie heeft afgegeven en of de cijfers zien op unieke aanvra-

gen/voorzieningen of dat deze ook herindicatie betreffen. De cijfers lijken steeds 

betrekking te hebben op het totaal aan voorzieningen, waarbij geen onderscheid 

wordt gemaakt tussen voorzieningen op basis van de eerste indicatie en een her-

indicatie. Op basis van de gebruikte cijfers is dan ook niets te zeggen over het al 

dan niet zuinig indiceren door de sociaal werkers.  
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Figuur 4.4: huishoudens met een voorziening in het kader van de Wmo 2015
10

 

Het valt op dat de gemeente Borger-Odoorn met 145 Wmo-voorzieningen per 1.000 huishoudens 

meer voorzieningen toekent dan gemiddeld in Nederland (110 voorzieningen per 1.000 huishou-

dens). Ook zit het aantal toegekende voorzieningen (ver) boven dat van de drie referentiegemeenten 

(59, 96 en 111). In vergelijking tot de gemeenten met eenzelfde inrichtingsvorm van het sociaal do-

mein (Aa en Hunze, Assen, Emmen en Hulst) zit Borger-Odoorn aan de hoge kant wat betreft aantal 

toegekende Wmo-voorzieningen. Enkel in de gemeente Emmen worden nog meer maatwerkvoorzie-

ningen per 1.000 inwoners toegekend, namelijk 146 versus 145. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

er in het tweede halfjaar van 2018 sprake was van een grote piek aan (her)indicaties bij de gemeente 

Borger-Odoorn, aangezien de huishoudelijke hulp indicaties op 31 december 2018 afliepen. Dit zorgt 

voor een enigszins vertekend beeld bij figuur 4.4.  

Het geheel beschouwend kent Borger-Odoorn relatief veel maatwerkvoorzieningen (221) per 1.000 

huishoudens toe, met name in vergelijking tot de referentiegemeenten. In vergelijking met de ge-

meenten die een vergelijkbare inrichtingsvorm hebben (Aa en Hunze, Assen, Emmen en Hulst) ken-

nen enkel de gemeente Assen en Emmen meer maatwerkvoorzieningen toe. Met name bij de Wmo 

2015 valt op dat Borger-Odoorn met 145 voorzieningen per 1.000 inwoners ver boven het landelijk 

gemiddelde van 110 voorzieningen per 1.000 inwoners zit en ook hoger scoort dan de referentiege-

meenten (59, 96 en 111). Door meerdere gesprekspartners werd erkend dat Borger-Odoorn, tegen 

de verwachtingen vanuit het regenboogmodel in, veel voorzieningen toekent. De verklaring hiervoor 

werd, naast in sociaal-demografische kenmerken, gezocht in de periode voor de decentralisaties. 

Volgens gesprekspartners lag het aantal toegekende voorzieningen in Borger-Odoorn van oudsher 

erg hoog. 

 

  

                                                           
10

 In 2018 heeft Borger-Odoorn te maken gehad met een grote piek (her)indicaties. Dit zijn huishoudelijke hulp indicaties die allemaal op 

die dag afliepen aangezien er tot die datum afspraken waren gemaakt.  

Huishoudelijk hulp wordt in sommige gemeenten als algemene voorziening gezien en in andere gemeenten als maatwerkvoorziening.  
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5. 

Inwonersperspectief 
In dit hoofdstuk staat het inwonersperspectief met betrekking tot het sociaal domein centraal. Om 

een beeld te krijgen van de ervaringen van de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn, is in het 

kader van dit evaluatieonderzoek een enquête uitgezet onder alle huishoudens van de gemeente en 

zijn twee inwoners-bijeenkomsten georganiseerd. In dit hoofdstuk staan de bevindingen uit de en-

quête en de inwonersbijeenkomsten.  

Paragraaf 5.1 geeft een verantwoording over het vragenlijstonderzoek en de inwonersbijeenkom-

sten. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de wijze waarop de enquête is uitgezet, aan wie de en-

quête gericht was en de respons van de enquête. Ook komt de invulling van de inwonersbijeenkom-

sten beknopt aan de orde. Paragraaf 5.2 bespreekt de enquêteresultaten en in paragraaf 5.3 worden 

de enquêteresultaten gepresenteerd over de ervaringen van de respondent met de ondersteuning 

vanuit de eigen omgeving. Tot slot bevat paragraaf 5.4 een korte reflectie op de enquêteresultaten 

en de bevindingen uit de inwonersbijeenkomsten.   

5.1 Verantwoording vragenlijstonderzoek en inwonersbijeenkomsten 

5.1.1 Enquête 

De enquête was gericht aan iedere inwoner van zestien jaar en ouder van de gemeente die ervaring 

heeft (gehad) met ondersteuning of contact over ondersteuning met de gemeente, een sociaal team 

of beide.
11

 Hierbij zijn in feite twee groepen te onderscheiden. Ten eerste de groep inwoners die voor 

zichzelf contact met een sociaal team of de gemeente heeft gehad over ondersteuning en/of onder-

steuning heeft gekregen. In dit hoofdstuk zal naar deze groep worden verwezen als ‘cliënt’. Ten 

tweede was de enquête gericht op inwoners die namens iemand anders (zoals een familielid of be-

kende) contact hebben gehad met een sociaal team of de gemeente over ondersteuning. Dit kan 

bijvoorbeeld een mantelzorger zijn of iemand die voor zijn/haar partner ondersteuning wil(de) vra-

gen. Voor de leesbaarheid zal in dit hoofdstuk naar deze groep worden verwezen als ‘mantelzorger’.  

Om de twee groepen inwoners te bereiken, hebben alle huishoudens in de gemeente een uitnodi-

gingsbrief ontvangen over de enquête. In totaal zijn naar 11.502 adressen papieren brieven verzon-

den, gericht aan alle inwoners van zestien jaar en ouder.
12

 In de brief is een link opgenomen naar de 

digitale enquête en werden de inwoners uitgenodigd om een van de twee inwonersbijeenkomsten 

bij te wonen.  

Vanwege de omvang van de vragenlijst is ervoor gekozen de vragenlijsten te splitsen. De gehele vra-

genlijst zou anders tweemaal ingevuld moeten worden wanneer iemand aangaf zowel ervaringen te 

hebben met een sociaal team als met de gemeente. Om deze reden is gewerkt met twee verschillen-

de links naar de digitale enquête. De helft van de verzonden brieven bevatte ‘link 1’ naar de enquête 

en de andere helft van de brieven bevatte ‘link 2’ naar de enquête. De ontvangers van de ene link 

kregen alleen de vragen te zien over de gemeente wanneer ze aangaven zowel contact te hebben 

gehad met een sociaal team als met de gemeente. De ontvangers van de andere link kregen alleen de 

vragen over het sociaal team te zien. Aan het einde van de ingevulde vragenlijst is gevraagd of de 

ervaringen met de gemeente en het sociaal team van elkaar verschilden, met de mogelijkheid daarop 

een toelichting te geven. De brieven zijn zodanig verzonden dat naastgelegen adressen om en om 

                                                           
11

 In de enquête zijn alleen ervaringen meegenomen met betrekking tot ondersteuning vanuit de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet 

(alleen voor wat betreft re-integratie en bijzondere bijstand voor niet-uitkeringsgerechtigden), de Regeling chronisch zieken en beperkten, 

de Regeling €5,00 tegemoetkoming in kosten schoonmaakondersteuning en de webwinkel ‘Meedoen in Borger-Odoorn’. 
12

 Volgens de BasisAdministratie Gebouwen zijn er in de gemeente Borger-Odoorn 11.502 verblijfsobjecten met een woonfunctie. 
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een brief met een andere link ontvingen. Op deze manier zijn de twee brieven met een verschillende 

link evenredig verdeeld over de huishoudens. Naast het invullen van de digitale enquête was het 

mogelijk om telefonisch een papieren versie van de enquête op te vragen. De digitale enquête heeft 

voor een periode van drie weken opengestaan. 

De enquête is door 307 respondenten ingevuld. De helft van de respondenten is tussen de 24 en 65 

jaar en de andere helft is 65 jaar of ouder. Van alle respondenten zegt 62% geen contact te hebben 

gehad met de gemeente of een sociaal team voor ondersteuning. Vijf respondenten (minder dan 3%) 

gaven aan geen contact te hebben gehad met de gemeente of een sociaal team, maar wel behoefte 

te hebben aan ondersteuning. Deze respondenten namen om verschillende redenen geen contact 

op, bijvoorbeeld omdat de respondent niet wist waar hij moest zijn voor de ondersteuning of omdat 

het te veel moeite kostte om ondersteuning te vragen. De groep respondenten die aangeeft geen 

contact te hebben gehad met de gemeente of een sociaal team heeft dus ook geen ervaring gehad 

met het sociaal domein. Een verklaring voor het feit dat deze relatief grote groep toch de enquête 

heeft ingevuld is dat alle huishoudens binnen de gemeente zijn aangeschreven. De kans is hierdoor 

groot dat er mensen zijn die de enquête hebben willen invullen, zonder direct ervaring te hebben 

gehad met het sociaal domein.  

De andere groep van de respondenten (38%) zegt wel contact te hebben gehad met de gemeente 

en/of een sociaal team. In dit hoofdstuk wordt voor de analyse van de enquêteresultaten alleen de 

respons meegenomen van deze groep respondenten. Alleen deze groep respondenten heeft immers 

ervaring met het contact over ondersteuning en (eventueel) de ondersteuning zelf. Deze groep van 

114 respondenten is niet groot genoeg om representatief te zijn voor de hele gemeente. Wel geven 

de resultaten een beeld van de ervaringen van inwoners met het sociaal domein.  

5.1.2 Inwonersbijeenkomsten 

Op 29 oktober 2019 zijn twee inwonersbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de twee bijeenkom-

sten kregen inwoners van de gemeente de gelegenheid om hun ervaringen en meningen over het 

sociaal domein (met elkaar) te delen. Daarbij is met name ingegaan op de organisatie van het sociaal 

domein, het contact met de gemeente en de sociale teams over ondersteuning en de werkwijze van 

de sociale teams en gemeente. In totaal waren 32 inwoners aanwezig bij de twee bijeenkomsten. De 

ervaringen die de inwoners tijdens de twee bijeenkomsten hebben gedeeld over het sociaal domein 

dienen ter ondersteuning van de enquêteresultaten.      

5.2 Enquêteresultaten 

5.2.1 Contact over ondersteuning 

Uit de enquête blijkt dat van de 114 respondenten die aangeven contact te hebben gehad met een 

sociaal team en/of de gemeente, 61% contact had met een sociaal team, slechts 8% contact had met 

de gemeente en 31% zowel met een sociaal team als met de gemeente contact had. Een kleine 

meerderheid van de respondenten (51%) nam voor zichzelf contact op over ondersteuning, door 34% 

van de respondenten werd contact opgenomen namens iemand anders en 15% van de respondenten 

nam zowel contact op voor zichzelf als voor iemand anders.
13

 Het verschilt in welk jaar de responden-

ten contact hadden met de gemeente of een sociaal team (zie tabel 5.1). Over het algemeen worden 

de jaren 2017, 2018 en 2019 het vaakst genoemd door respondenten en wordt 2015 en 2016 minder 

vaak genoemd. Nog minder respondenten geven aan vóór 2015 contact te hebben gehad over on-

dersteuning.    

                                                           
13

 De groep respondenten die aangaf zowel voor zichzelf als namens iemand anders contact te hebben gehad met de gemeente en/of het 

sociaal team, is ook gevraagd of de eigen ervaringen verschilden van de ervaringen van diegene namens wie de respondent contact heeft 

gehad.  
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 Cliënten n=74 Mantelzorgers n=38 

Voor 2015 9% 11% 

In 2015 26% 29% 

In 2016 27% 18% 

In 2017 35% 42% 

In 2018 49% 37% 

In 2019 55% 42% 

Weet ik niet 3% 0% 

Tabel 5.1: Wanneer heeft u contact gehad over ondersteuning?
14 

In tabel 5.2 is weergegeven over welke vorm van ondersteuning de respondent weleens contact 

heeft gehad. Hieruit blijkt dat de meeste respondenten contact hadden over ondersteuning vanuit de 

Wmo 2015 (hulp in het huishouden, begeleiding, dagbesteding etc.). Over de andere vormen van 

ondersteuning werd beduidend minder vaak contact opgenomen. De groep ‘mantelzorgers’ geeft 

aan nog relatief vaak – in vergelijking met de groep ‘cliënten’ – contact te hebben gehad over jeugd-

hulp. Dit is te verklaren, omdat in veel gevallen de ouders namens hun kind contact opnemen over 

jeugdhulp.   

 Cliënten n=74 Mantelzorgers 

n=38 

Hulp in het huishouden, begeleiding (bij zelfredzaamheid), dagbeste-

ding, vervoersvoorzieningen en/of hulpmiddelen 

69% 61% 

Jeugdhulp 4% 16% 

Re-integratie (zoals een werkplekaanpassing, jobcoaching of een loon-

kostensubsidie) 

3% 0% 

Bijzondere bijstand voor niet-uitkeringsgerechtigden of financiële on-

dersteuning voor schoonmaakondersteuning of voor chronisch zieken 

en/of mensen met een beperking  

18% 8% 

Budget om te besteden in de webwinkel van de gemeente  18% 3% 

Een andere vorm van ondersteuning (zoals algemene bijstand)  16% 5% 

Weet ik niet 11% 13% 

Tabel 5.2: Over welke vorm van ondersteuning heeft u weleens contact gehad? 

Een (grote) meerderheid van de respondenten (73%) wist waar ze terecht moesten voor ondersteu-

ning. De meeste respondenten hebben rechtstreeks contact opgenomen met een sociaal team of de 

gemeente. Sommige respondenten geven aan bij een sociaal team of de gemeente te zijn binnenge-

lopen. Ongeveer een kwart van de respondenten gaf aan niet te weten waar je terecht moest voor 

de ondersteuning. In deze gevallen werd een respondent vaak door de gemeente doorverwezen naar 

een sociaal team of werd een respondent door de zorgverlener of de huisarts verwezen.  

De bevraagde ‘cliënten’ (n=70) waren over het algemeen tevreden over de reisafstand (fysieke be-

reikbaarheid) tussen hen en de sociale teams/de gemeente. De reisafstand werd door 72% van de 

respondenten als goed tot voldoende beoordeeld, slechts 17% beoordeelde de reisafstand als matig 

of slecht.  

5.2.2 Ondersteuning uit de eigen omgeving  

In de enquête gaf 68% van de bevraagde ‘cliënten’ (n=72) aan ondersteuning te krijgen vanuit de 

eigen omgeving. Het verschilt wie deze ondersteuning bood, maar meestal betrof het een familielid, 

                                                           
14

 Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waardoor het totaal niet optelt tot 100%. Dit geldt ook voor de overige tabellen in 

dit hoofdstuk, met uitzondering van tabel 5.5. 
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partner of (een van) de buren. Daarnaast varieerde de vorm van ondersteuning die vanuit de eigen 

omgeving werd geboden. Door de respondenten werden vervoer, hand- en spandiensten, mantel-

zorg en hulp bij het huishouden het vaakst genoemd (zie tabel 5.3). Het grootste deel van de respon-

denten (71%) (n=48) is tevreden met de ondersteuning die ze vanuit de eigen omgeving krijgen. Te-

gelijkertijd geeft maar een kwart van de respondenten aan dat deze ondersteuning voldoende is. De 

twee meest genoemde redenen die hiervoor worden aangevoerd is dat er behoefte is aan meer of 

frequentere ondersteuning en dat behoefte is aan professionele ondersteuning. Een andere reden 

die enkele respondenten noemen is dat de mantelzorger zelf ook al op leeftijd is (en zelf hulp nodig 

heeft) en dus beperkt ondersteuning kan bieden. Van de bevraagde groep ‘mantelzorgers’ (n=36) 

zegt 72% ook zelf ondersteuning te hebben geboden aan diegene namens wie de respondent contact 

heeft gehad over ondersteuning.   

 Cliënten n=49 

Hulp bij het huishouden  29% 

Begeleiding (bij zelfredzaamheid) 18% 

Dagbesteding  8% 

Hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel  12% 

Vervoer  45% 

Mantelzorg  39% 

Financiële hulp 6% 

Hand- en spandiensten, zoals het buitenzetten van de container  31% 

Tuinonderhoud  24% 

Anders  20% 

Weet ik niet  4% 

Tabel 5.3: Welke ondersteuning krijgt of kreeg u via uw eigen omgeving? 

Opvallend is dat een kleine meerderheid van de bevraagde ‘cliënten’ (51%) (n=72) het er niet mee 

eens is dat ze eerst via de eigen omgeving ondersteuning moeten (proberen te) vinden, voordat ze 

ondersteuning kunnen krijgen van een sociaal team of de gemeente. Slechts een kwart van de res-

pondenten kan zich hier wel in vinden. Bijzonder daarbij is dat vrijwel alle respondenten die aange-

geven hebben ondersteuning uit de omgeving te krijgen, op eigen initiatief deze ondersteuning heb-

ben gezocht. Dit terwijl een meerderheid van de respondenten het er niet mee eens is dat ze eerst 

via de eigen omgeving ondersteuning moeten zoeken. Van de groep bevraagde ‘mantelzorgers’ 

(n=37) vindt 41% het goed dat iemand eerst via de eigen omgeving ondersteuning moet vinden, 43% 

vindt dit geen goed idee en de rest van de respondenten weet het niet of heeft geen mening.     

5.2.3 Ondersteuning door de sociale teams/de gemeente 

Van de groep ‘cliënten’ (n=72) geeft 81% aan ondersteuning te hebben gekregen van een sociaal 

team en/of de gemeente. De meeste respondenten kregen ondersteuning vanuit de Wmo 2015. Een 

meerderheid van de respondenten (67%) was van mening dat de verkregen ondersteuning (indicatie) 

paste bij de eigen behoefte aan ondersteuning. De meeste van de respondenten die vonden dat de 

ondersteuning niet goed paste bij de behoefte aan ondersteuning gaven aan dat dit kwam omdat ze 

meer of vaker behoefte hadden aan ondersteuning.  

In de situatie dat een sociaal team/de gemeente besloot om (een gedeelte van) de gevraagde onder-

steuning niet te geven, gaf 34% van de bevraagde groep ‘cliënten’ (n=35) aan dat deze beslissing 

goed werd uitgelegd, 26% vond dat de beslissing niet goed werd uitgelegd en 37% had geen mening 

of wist het niet. Opvallend is dat van de bevraagde groep ‘mantelzorgers’ (n=15) de meerderheid 
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(60%) juist vond dat de beslissing om (een deel van) de gevraagde ondersteuning niet te geven niet 

goed werd uitgelegd aan de betrokkene.  

Aan de respondenten die in de enquête hebben aangegeven dat ze zelf meerdere hulpoplossingen 

krijgen of dat er meerdere personen uit het gezin of huishouden zijn die hulpoplossingen krijgen, is 

gevraagd of er door de medewerker(s) van de sociale teams wordt gewerkt met één gezamenlijk plan 

voor de verschillende hulpvragen (van de respondent zelf of het gezin/huishouden). Van deze res-

pondenten (n=28) gaf 61% aan dat er inderdaad werd gewerkt met één gezamenlijk plan. Bij 39% van 

de respondenten was hier geen sprake van. Een grote meerderheid van de respondenten (81%) 

waarbij werd gewerkt met een gezamenlijk plan was tevreden over deze werkwijze.  

Uit de enquête blijkt verder dat 38% van de groep ‘cliënten’ (n=60) geen vaste contactpersoon had 

bij het sociaal team of de gemeente, 38% had één vaste contactpersoon en 7% had meerdere vaste 

contactpersonen. De meeste van de respondenten die meerdere vaste contactpersonen hadden 

vonden dit vervelend, bijvoorbeeld omdat de contactpersonen niet goed samenwerkten, niet goed 

op de hoogte waren van de ondersteuning die de respondent kreeg of omdat de respondent meer-

dere malen hetzelfde verhaal moest vertellen.    

In de enquête is ook aan respondenten gevraagd of ze weleens gekeken hebben op de webwinkel 

‘Meedoen in Borger-Odoorn’. Van de groep ‘cliënten’ (n=70) gaf 20% van de respondenten aan wel-

eens op de webwinkel te hebben gekeken. Een meerderheid van deze respondenten (57%) vindt de 

webwinkel gebruiksvriendelijk. Redenen waarom respondenten niet op de webwinkel hebben geke-

ken variëren, maar de twee meest genoemde redenen waren dat de respondent niet op de hoogte 

was van het bestaan van de webwinkel en dat het inkomen van de respondent te hoog was om in 

aanmerking te komen voor een product uit de webwinkel. Er waren nauwelijks respondenten die niet 

op de webwinkel hebben gekeken omdat ze geen behoefte hadden aan de producten op de webwin-

kel of omdat ze het moeilijk vonden om de website van de webwinkel te gebruiken.  

Stellingen 

De bevraagde groep ‘cliënten’ kreeg in de enquête zes stellingen voorgelegd over hun ervaringen met 

(het contact over) de ondersteuning. De resultaten hiervan zijn in tabel 5.4 opgenomen. Het algeme-

ne beeld is dat een meerderheid van de respondenten positief is over de ondersteuning. Zo geeft een 

meerderheid van de respondenten aan te weten waar ze moeten zijn voor hun behoefte aan onder-

steuning en vond een meerderheid dat beslissingen over de ondersteuning gezamenlijk met mede-

werkers van de sociale teams/de gemeente werden genomen, dat er voldoende aandacht was voor 

de persoonlijke situatie en dat de medewerkers van de sociale teams/de gemeente voldoende kennis 

hadden om de hulpbehoevende te kunnen helpen. Alleen bij de stelling ‘Ik had sneller ondersteuning 

willen krijgen’ geeft bijna een meerderheid van de respondenten (45%) aan het hiermee eens te zijn.      

 Eens Oneens Weet ik 

niet/geen 

mening 

Ik wist waar ik moest zijn met mijn behoefte aan ondersteuning 68% 24% 8% 

Ik had sneller ondersteuning willen krijgen 45% 35% 20% 

De medewerker(s) van het sociaal team/de gemeente en ik heb-

ben in een gesprek samen gezocht naar oplossingen 

61% 27% 11% 

De medewerker(s) van het sociaal team/de gemeente hebben 

genoeg kennis om mij te kunnen helpen 

58% 21% 21% 

Beslissingen over de ondersteuning werden samen met mij geno-

men 

66% 24% 10% 

Er was voldoende aandacht voor mijn persoonlijke situatie 63% 27% 10% 
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Tabel 5.4: Bent u het eens met de volgende stellingen?
15

 

Vanaf 2016 is elke gemeente verplicht een uniforme enquête uit te zetten onder cliënten die zich bij 

de gemeente melden met een hulpvraag in het kader van de Wmo 2015, het zogenaamde cliënterva-

ringsonderzoek (CEO) Wmo. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van 

VWS hebben hiervoor samen met gemeenten een vragenlijst ontwikkeld met tien standaardvra-

gen/stellingen. Een aantal van deze stellingen komt overeen met de stellingen die we in de enquête 

hebben opgenomen in het kader van dit evaluatieonderzoek. In tabel 5.5 zijn voor verschillende stel-

lingen uit het cliëntervaringsonderzoek de meest recente resultaten opgenomen (2019) voor de ge-

meente Borger-Odoorn.
16

 Ter vergelijking zijn in de tabel ook de gemiddelde resultaten weergegeven 

van andere gemeenten met 25.000 tot 50.000 inwoners.  

Opvallend aan de resultaten uit het cliëntervaringsonderzoek is dat de respondenten over het alge-

meen zeer positief zijn over hun ervaringen met hun hulpvraag en ondersteuning vanuit de Wmo 

2015. Ook vergeleken met andere gemeenten in Nederland met een vergelijkbaar inwoneraantal 

antwoordden de respondenten in Borger-Odoorn iets positiever op de stellingen. Verder laat een 

vergelijking met de andere gemeenten in de provincie Drenthe zien dat de respondenten in de ge-

meente Borger-Odoorn het positiefst zijn over de ondersteuning (cijfers uit 2017). Ter illustratie is in 

figuur 5.1 per Drentse gemeente en voor Nederland gemiddeld weergegeven hoe respondenten 

antwoordden op de stelling ‘De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag’. Wanneer we de 

respons op de stellingen uit de enquête van dit evaluatieonderzoek vergelijken met de resultaten 

elders blijkt duidelijk dat er in de overige Drentse gemeenten en in Nederland gemiddeld beduidend 

minder positief wordt geantwoord op de stellingen uit de enquête van dit evaluatieonderzoek.
17

  

 Borger-Odoorn  Gemeente 25.000 tot 

50.000 inwoners  

 % (Helemaal) eens % (Helemaal) eens 

Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 74% 78% 

Ik werd snel geholpen 84% 77% 

De medewerker nam mij serieus 91% 88% 

De medewerker en ik hebben samen naar oplossingen ge-

zocht 

84% 81% 

Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed 88% 85% 

De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag 86% 85%  

Tabel 5.5: Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo (2019)
18

 

                                                           
15

 De respons op de stellingen varieerde enigszins. Tussen de 60 en 63 respondenten hebben een antwoord gegeven op de stellingen. 
16

 Het cliëntervaringsonderzoek in de gemeente Borger-Odoorn is in de periode maart/april 2019 uitgevoerd door het bureau Insights Zorg. 

Voor het onderzoek zijn 500 cliënten met een ZIN-indicatie aangeschreven en alle 66 cliënten die in 2018 een PGB hebben ontvangen. Dit 

betreft alle inwoners die in de periode juli 2018 en januari 2019 een vorm van Wmo-ondersteuning hebben ontvangen.   
17

 De resultaten van beide enquêtes zijn niet volledig één-op-één met elkaar te vergelijken. De respondenten uit de enquête van dit evalua-

tieonderzoek hadden niet uitsluitend te maken met ondersteuning vanuit de Wmo 2015, maar bijvoorbeeld ook met de Jeugdwet, Partici-

patiewet (re-integratie en bijstand voor niet-uitkeringsgerechtigden) of een financiële regeling van de gemeente. Het cliëntervaringsonder-

zoek zag enkel op de Wmo 2015.  
18

 De doelgroep van het cliëntervaringsonderzoek zijn alle (geregistreerde) cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de 

Wmo 2015. Het gaat dus om voorzieningen waar een beschikking aan ten grondslag ligt. Bron: Waarstaatjegemeente.nl.    
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Figuur 5.1: Vergelijking Drentse gemeenten cliëntervaringsonderzoek Wmo (% (helemaal) eens bij de stelling: 

‘De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag’)
19

 

Knelpunten 

Van de bevraagde groep ‘cliënten’ (n=69) gaf een kleine meerderheid (54%) aan geen knelpunten te 

hebben ervaren bij hun vraag om ondersteuning, terwijl 38% wel aangaf knelpunten te ervaren. In 

tabel 5.6 is weergegeven welke knelpunten de respondenten hebben ervaren. Te weinig aandacht 

voor de persoonlijke situatie is het meest genoemde knelpunt. Ook de kwaliteit van de ondersteu-

ning en de omgang met medewerkers van de sociale teams/de gemeente werden relatief vaak als 

knelpunt ervaren. Een redelijk grote groep van de respondenten (42%) geeft aan ‘andere’ knelpunten 

te hebben ervaren. De knelpunten die hierbij worden genoemd zien onder meer op het contact met 

de sociale teams en de beperkte inhoudelijke kennis bij de medewerkers van de sociale teams.  

 Cliënten n=26 

Ik wist niet waar ik moest zijn voor mijn hulpvraag 4% 

Ik kreeg niet snel genoeg ondersteuning  12% 

Er was te weinig aandacht voor mijn persoonlijke situatie 42% 

Er werd niet behoorlijk met mij omgegaan door medewerkers van het sociaal team/de 

gemeente  

19% 

De ondersteuning die ik kreeg paste niet bij mijn hulpvraag  15% 

De kwaliteit van de ondersteuning was onvoldoende  23% 

Anders 42% 

Tabel 5.6: Welke knelpunten heeft u ervaren bij uw hulpvraag? 

Uit de enquête blijkt dat de groep ‘mantelzorgers’ (n=36) – in vergelijking met de groep ‘cliënten’ – 

vaker knelpunten hebben ervaren bij de hulpvraag van de betrokkene, namelijk 58% van de respon-

denten. Van deze groep respondenten vond 48% dat er niet snel genoeg ondersteuning kwam, vond 

24% dat er geen sprake was van een behoorlijke omgang met de hulpbehoevende door de mede-

werkers van de sociale teams/de gemeente en wist 10% van de respondenten niet goed waar je te-

                                                           
19

 De gegevens hebben betrekking op 2017. Alleen voor dit jaar waren voor alle Drentse gemeenten cijfers beschikbaar, met uitzondering 

van de gemeente Westerveld. Bij acht gemeenten zijn de cijfers van Waarstaatjegemeente gebruikt, voor de gemeente Meppel en Noor-

denveld zijn de cijfers achterhaald via openbaar bronnenonderzoek.   
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recht moest voor de hulpvraag. Andere knelpunten die door de groep ‘mantelzorgers’ in de enquête 

worden benoemd hadden met name betrekking op het (moeizame en langzame) contact met de 

sociale teams en dat er te weinig wordt gekeken naar de persoonlijke situatie van de hulpbehoeven-

de.   

5.3 Bevindingen inwonersbijeenkomsten 

5.3.1 Contact over ondersteuning 

Tijdens de inwonersbijeenkomsten is met de bewoners ingegaan op hun ervaringen met het contact 

met de sociale teams en de gemeente. Het algemene beeld uit deze bijeenkomsten is dat het contact 

en de communicatie met de sociale teams voor verbetering vatbaar is. Verschillende inwoners gaven 

aan dat het lang duurt om een afspraak te maken met (een medewerker van) het sociaal team. Daar-

naast vonden inwoners dat de (telefonische) bereikbaarheid van het sociaal team beperkt is. Daarbij 

werd bijvoorbeeld aangegeven dat niet (of niet snel) werd teruggebeld door een medewerker of dat 

niet of traag werd gereageerd per app of e-mail. Een goede terugkoppeling zou ontbreken (zowel 

naar de hulpbehoevende als de mantelzorger) en afspraken worden soms niet nagekomen. Volgens 

enkele inwoners werden bijvoorbeeld afspraken over het moment waarop een sociaal team contact 

zou opnemen met de hulpbehoevende niet goed nagekomen. In deze situatie moest de hulpbehoe-

vende zelf achter het sociaal team aan bellen. Dit wordt als vervelend ervaren. Enkele andere inwo-

ners vinden het niet duidelijk waar en met wie ze contact moeten opnemen in een crisissituatie. Een 

bewoner gaf daarbij aan dat het sociaal team niet bereikbaar was in een crisissituatie en dat werd 

verzocht om een andere keer terug te bellen.  

Door de meeste inwoners wordt wel de ervaring gedeeld dat het (erg) afhankelijk kan zijn van de 

medewerker van het sociaal team met wie iemand toevallig te maken krijgt. Bij de ene medewerker 

verloopt de communicatie beter dan bij de andere medewerker.  

De meeste inwoners vonden dat de sociale teams goed vindbaar zijn en dat duidelijk is waar je moest 

zijn voor een hulpvraag. Andere inwoners vonden de zichtbaarheid van de sociale teams beperkt en 

hadden het idee dat niet iedereen weet waarvoor iemand bij het sociaal team terecht kan. Deze in-

woners voelden een behoefte aan meer informatie – bijvoorbeeld in de vorm van een brochure – 

over welke taken het sociaal team precies heeft en voor welke vorm van ondersteuning iemand bij 

een sociaal team terecht kan.     

5.3.2 Ondersteuning door de sociale teams 

Tijdens de inwonersbijeenkomsten zijn verschillende knelpunten door de inwoners benoemd, vooral 

ten aanzien van de sociale teams. Een breed gedeeld sentiment onder de aanwezige inwoners was 

dat de procedure in het algemeen te lang duurt voordat iemand ondersteuning krijgt. Veel inwoners 

ervaren dat er veel tijd zit tussen het moment dat het eerste gesprek wordt gevoerd met een mede-

werker van het sociaal team en het moment waarop uiteindelijk de beschikking (indicatie) wordt 

verleend. Volgens enkele inwoners vormen de sociale teams een extra (onnodige) ‘schakel’ die er-

voor zorgt dat procedures minder snel verlopen. Het gevoel heerst dat medewerkers van de sociale 

teams veel intern overleg moeten voeren, dat ze vaak dingen verder moeten uitzoeken en dat veel 

(onnodige) stappen moeten worden doorlopen voordat iemand ondersteuning kan krijgen. Soms 

hebben inwoners het idee dat alleen wanneer ze zelf actief contact (blijven) opnemen met het soci-

aal team, er vaart blijft zitten in de behandeling van hun hulpvraag. Aangegeven wordt dat je als 

hulpbehoevende assertief en mondig moet zijn en zelf het initiatief moet nemen om eerder geholpen 

te worden, zo is de ervaring van verschillende inwoners. 
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Door inwoners werd tijdens de inwonersbijeenkomst opgemerkt dat bij ziekte of uitval van een me-

dewerker van het sociaal team er geen andere medewerker was die de zaak overnam of dat sprake 

was van een slechte overdracht. Daardoor bleef de zaak liggen en kon het (nog) langer duren voordat 

ondersteuning werd verleend. Ook vertelden enkele inwoners dat niet werd afgebeld wanneer een 

medewerker bijvoorbeeld ziek was.   

Enkele inwoners gaven tijdens de inwonersbijeenkomst aan dat de sociale teams onvoldoende kijkt 

naar de persoonlijke situatie van iemand die ondersteuning nodig heeft en dat daarmee te weinig 

maatwerk wordt geleverd. De sociale teams zouden te veel denken vanuit de geldende regels en 

daardoor een ‘standaardoplossing’ toepassen: de specifieke zorgvraag wordt (te veel) gegenerali-

seerd. Hierdoor hebben inwoners ook niet het idee dat echt gezamenlijk wordt gezocht naar een 

passende oplossing. Zo gaven enkele inwoners aan dat de eigen inbreng van de hulpbehoevende 

(maar ook van derden zoals de mantelzorger) niet serieus wordt meegenomen. Andere inwoners 

meenden dat de sociale teams niet openstaan voor ‘eigen initiatieven’. 

Een ander knelpunt dat inwoners signaleren is dat de inhoudelijke kennis en expertise van de mede-

werkers van de sociale teams, bijvoorbeeld over het ziektebeeld, soms te wensen overlaat. Daardoor 

voelden sommige inwoners zich minder goed geholpen. Een enkele bewoner meent ook dat de juri-

dische kennis van de medewerkers van de toepasselijke wet- en regelgeving onvoldoende is. 

Meer in algemene zin leeft het idee onder de inwoners dat het sociaal domein voor de decentralisa-

tie in 2015 beter was georganiseerd, dat de kwaliteit van de ondersteuning beter was en dat proce-

dures sneller verliepen. De inwoners denken daarom dat wanneer een hulpbehoevende (weer) 

rechtstreeks contact zou hebben met de gemeente, zonder dat daar een sociaal team tussen zit, er 

minder tijd gaat zitten tussen het eerste contact en het krijgen van een beschikking (indicatie) en er 

minder sprake zal zijn van ‘logge’ procedures.  

5.4 Resumé 

In algemene zin laten de enquêteresultaten zien dat een meerderheid van de respondenten (redelijk) 

positief is over het contact met de sociale teams/de gemeente over de ondersteuning en de verkre-

gen ondersteuning. De meeste respondenten wisten waar ze moesten zijn voor hun hulpvraag en zijn 

tevreden over de fysieke bereikbaarheid van de sociale teams/de gemeente. Daarnaast was een 

meerderheid van de respondenten tevreden over de verkregen ondersteuning: de medewerkers van 

de sociale teams/de gemeente hebben (in een gesprek) samen gezocht naar oplossingen, de mede-

werkers hadden genoeg kennis om te helpen en beslissingen over ondersteuning werden samen met 

de hulpbehoevende genomen. Wel had bijna een meerderheid van de respondenten sneller onder-

steuning willen krijgen. Bovendien ervaarde 38% van de respondenten een of meer knelpunten bij 

hun hulpvraag, waarbij met name wordt aangegeven dat er te weinig aandacht zou zijn voor de per-

soonlijke situatie van de hulpbehoevende. De resultaten uit het cliëntervaringsonderzoek over Wmo-

ondersteuning laten een positief beeld zien. Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat een grote 

meerderheid van de respondenten (zeer) tevreden is over de verleende ondersteuning.  

De meeste inwoners die aanwezig waren bij de inwonersbijeenkomsten waren vrij negatief over de 

sociale teams. Resumerend werden door deze inwoners de volgende knelpunten naar voren ge-

bracht: 

� het contact met het sociaal team en de communicatie verliep stroef; 

� er kwam niet snel genoeg ondersteuning; 

� er werd niet (altijd) behoorlijk met de hulpbehoevende omgegaan door medewerkers van 

het sociaal team; 
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� er was te weinig aandacht voor de persoonlijke situatie van de hulpbehoevende en de on-

dersteuning paste onvoldoende bij de hulpvraag; 

� de medewerkers van het sociaal team hebben onvoldoende (inhoudelijke) kennis om de 

hulpbehoevende goed te kunnen helpen. 

Het kan zijn dat inwoners die een negatieve ervaring hadden met de sociale teams of de gemeente 

eerder geneigd waren om een van de inwonersbijeenkomsten bij te wonen dan inwoners die tevre-

den zijn over het sociaal domein. Dit kan verklaren dat het beeld dat uit de inwonersbijeenkomsten 

naar voren komt (veel) negatiever is dan de bevindingen uit de enquêteresultaten.  
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6. 

Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de bevindingen van deze evaluatie zoals in de voorgaande 

hoofdstukken zijn besproken en worden conclusies getrokken. Daarbij worden drie thema’s onder-

scheiden: gemeente, stichting en keten/samenwerking. In paragraaf 6.1 gaan we in op de door de 

gemeente gemaakte (beleids-)keuzes en de wijze waarop zij haar eigen rol invult. In paragraaf 6.2 

volgt de werkwijze van de stichting. We kijken in paragraaf 6.3 naar de gehele keten en de samen-

werking tussen gemeente en stichting. Paragraaf 6.4 besteedt aandacht aan de tussen gemeente en 

stichting gesloten inkoop- en uitvoeringsovereenkomsten. Tot slot worden in paragraaf 6.5 aanbeve-

lingen voor de gemeente als opdrachtgever van deze evaluatie geformuleerd.  

6.1 Gemeente 

De oprichting van de stichting, het werken met sociale teams en het regenboogmodel kwamen voort 

uit de gemeentelijke uitgangspunten om eenvoudig en lokaal een oplossing te zoeken, preventief te 

werken en naar vermogen inzetten van eigen kracht van de inwoner. De integrale benadering van 

problemen wordt zo gewaarborgd bij de uitvoering van het beleid.  

Inrichting 

De veronderstellingen die destijds ten grondslag lagen aan de keuze om de (sociale) teams onder te 

brengen in een onafhankelijke stichting lijken valide geweest te zijn. Zo vinden de inwoners van Bor-

ger-Odoorn het over het algemeen prettig dat de gesprekken voor hulp niet gevoerd hoeven te wor-

den met medewerkers van de gemeente. In algemene zin laten de enquêteresultaten zien dat een 

meerderheid van de respondenten (redelijk) positief is over het contact met het sociaal team en over 

de ondersteuning en de verkregen ondersteuning. De meeste respondenten wisten waar ze moesten 

zijn voor hun hulpvraag en zijn tevreden over de fysieke bereikbaarheid van het sociaal team. Geen 

van de gesprekspartners van gemeente en stichting ziet reden(en) om de inrichting van het sociaal 

domein ter discussie te stellen.  

Het verbreden van hulpvragen en het integraal werken in het sociaal domein zoals Borger-Odoorn 

voorstaat wordt wel bemoeilijkt door de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft 

aan dat de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 onvoldoende grondslag geven om gege-

vens te delen tussen de gemeente en de sociale teams. Het college heeft onlangs een privacyproto-

col voor het sociaal domein vastgesteld met daarin afspraken over welke gegevens wel en niet uit-

gewisseld mogen worden tussen de gemeente en de sociale teams. Wetgeving om de integrale 

werkwijze, die ook het rijk voorstaat, mogelijk te maken wordt in 2020 verwacht. 

Financiën 

De drie decentralisaties zijn met forse bezuinigen gepaard gegaan. Ten opzichte van voor de decen-

tralisaties is er sprake van een bezuiniging van meer dan 15%. In de jaren 2015-2018 bestond telkens 

een tekort op het sociaal domein budget van Borger-Odoorn. Wanneer we deze gegevens vergelijken 

met gelijksoortige gemeenten lijkt Borger-Odoorn hierin (met uitzondering van 2015) niet alleen te 

staan. Verder valt op dat de kosten van het sociaal domein van Borger-Odoorn zijn toegenomen. 

Alleen in 2017 was er sprake van een kleine daling in de kosten. In 2018 zijn de kosten daarentegen 

weer gestegen en bereikt het zelfs het hoogste niveau sinds de decentralisaties van 2015. Ook is ge-

keken naar de financiering van de stichting. De grote lijn die uit de cijfers naar voren komt is de stij-

ging in kosten van de stichting. Kanttekening hierbij is dat het takenpakket van de stichting is toege-

nomen. Opgemerkt wordt dat de boekhouding van de stichting afwijkt van de boekhouding van de 

gemeente terwijl beide boekhoudingen zijn goedgekeurd door de eigen accountant. Wanneer we 
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naar het geheel van financiën kijken valt het op dat de kosten van het sociaal domein stijgen, terwijl 

de uitkeringen van uit het Rijk afnemen. Er bestaan tekorten en de gemeente kan haar principe van 

budgetneutraliteit niet langer hanteren. 

Beleid 

Bij de oorspronkelijke uitgangspunten ‘regierol van de gemeente’ en ‘preventief handelen’ is zicht-

baar dat de zoektocht naar verdere invulling van deze uitgangspunten nog steeds gaande is. Van het 

uitgangspunt van wederkerigheid (mensen zetten hun talenten in voor de lokale gemeenschap) lijkt 

de gemeente afstand te nemen. De nadruk lijkt in de beleidsstukken verschoven te zijn naar preven-

tief handelen; hoewel hieraan aandacht wordt besteed is dit in de praktijk nog minder zichtbaar en 

merkbaar. 

Er is een visie op het voorliggend veld, maar de uitvoering en doorvertaling van de visie ontbreken. 

De communicatie over de visie ontbreekt evenals de indicatoren, de faciliteiten en de regie. Hierdoor 

ontstaat handelingsverlegenheid bij sociaal werkers. Het voorliggend veld bestaat uit algemeen toe-

gankelijk voorzieningen zoals initiatieven die vanuit het dorp of de wijk worden georganiseerd. Maar 

ook door gemeente, Andes of andere organisaties opgezette voorzieningen vallen onder dit veld. De 

werelden van de beleidsmedewerkers en sociaal werkers sluiten niet op elkaar aan. De stichting 

vraagt zich af of het voorliggend veld wel (voldoende) aansluit op de behoeften van de cliënten en is 

geneigd zelf voorzieningen op te zetten. Er is wel het een en ander aan voorliggend veld in kaart ge-

bracht, maar dit wordt door de sociale teams als onvoldoende, en daarmee onbruikbaar, ervaren. 

Het aanvullen van het voorliggend veld indien nodig, is een verantwoordelijkheid van de gemeente 

en niet van Andes of de stichting (behoudens daar waar de gemeente taken heeft ingekocht bij deze 

partijen). Door de onduidelijkheden en beperkte mate van beschikbaarheid van informatie is een 

situatie ontstaan die onwenselijk is in relatie tot het regenboogmodel. Het is onduidelijk op welke 

voorzieningen in de lagere bogen een beroep gedaan kan worden en daardoor worden deze niet 

ingezet. Dit heeft (soms onnodige) inzet in de hogere bogen als gevolg. Dit laatste lijkt te worden 

bevestigd in de landelijke vergelijking van het aantal toegekende maatwerkvoorzieningen. Met 221 

toegekende voorzieningen per 1.000 huishoudens scoort Borger-Odoorn boven het landelijk gemid-

delde van 190 voorzieningen per 1.000 huishoudens en boven de drie referentiegemeenten met 113, 

171 en 185 voorzieningen per 1.000 huishoudens.  

Tussen de gemeente en de stichting zijn prestatieafspraken en ook afspraken over monitoringsgege-

vens gemaakt. Er missen echter (voldoende) meetbare doelen, afspraken en prestatie indicatoren 

(kwantitatief en kwalitatief) zodat de verantwoording over de werkzaamheden van de stichting, de 

wijze van uitvoering van het sociaal domein, het aantal toegekende voorzieningen etc. nu onvol-

doende is. Partijen weten over en weer niet wat te verstrekken (en ook niet welke gegevens op te 

vragen). Het illustreert de situatie waar vrijwel alle gemeenten in Nederland mee te kampen hebben 

rondom het vastleggen van meetbare doelen. Gevolg is echter wel dat college en gemeenteraad 

daardoor onvoldoende in staat zijn te sturen, regie te voeren, kaders te stellen en te controleren. 

ASD 

Het cluster Administratie Sociaal Domein (ASD) van de gemeente heeft een tweeledige taak. Dat is 

enerzijds om beschikkingen op te stellen conform indicatie van de sociale teams (en de financiële 

administratie te voeren).  Dit is een taak die niet gemandateerd is aan de stichting en probleemloos 

verloopt. De beschikkingen lijken over het algemeen te voldoen aan de daaraan te stellen juridische 

eisen. Anderzijds signaleren de medewerkers van ASD bijvoorbeeld onregelmatigheden in voorge-

stelde indicaties en zaken als indicatieperiodes die overlappen. Hierdoor zijn zij in staat een inhoude-

lijke bijdrage te leveren aan de beleids- en uitvoeringsprocessen. Doordat zij hierin formeel geen rol 
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hebben worden zij momenteel niet gehoord. De positie van ASD is complex; de taakbeschrijving is 

onduidelijk en ASD wordt aangestuurd door een andere manager dan de overige betrokkenen, in het 

bijzonder MO, bij het sociaal domein. 

Binnen de gemeente leeft de wens een samenvatting van het ondersteuningsplan mee te laten stu-

ren naar ASD zodat de beschikkingen zelf meer motivering gaan bevatten en niet alleen een verwij-

zing naar het plan. Het gevolg is dat de cliënt in de beschikking direct kan zien waarom een besluit 

genomen is en niet het gehele ondersteuningsplan hoeft door te lezen. Kanttekening hierbij is dat 

hierdoor sprake kan zijn van extra administratieve taken en een extra verstrekking van persoonsge-

gevens.  

6.2. Stichting  

Een meerderheid van de respondenten is tevreden over de verkregen ondersteuning: de medewer-

kers van het sociaal team zoeken (in een gesprek) samen naar oplossingen en de medewerkers heb-

ben volgens hen genoeg kennis om te helpen. Beslissingen over ondersteuning worden samen met 

de hulpbehoevende genomen. Wel had bijna de helft van de respondenten sneller ondersteuning 

willen krijgen. Bovendien ervaart 38% van de respondenten een of meer knelpunten bij hun hulp-

vraag, waarbij met name wordt aangegeven dat er te weinig aandacht zou zijn voor hun persoonlijke 

situatie. De resultaten uit het cliëntervaringsonderzoek over Wmo-ondersteuning laten een positief 

beeld zien. Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat een grote meerderheid van de respondenten 

(zeer) tevreden is over de verleende ondersteuning. 

De bezwaarcijfers over de jaren 2016, 2017 en 2018 laten zien dat slechts in één van de 99 ingedien-

de bezwaarschriften sprake is geweest van een ongegrondverklaring. Dat betekent dat in de overige 

gevallen ofwel een nieuw besluit nodig was of een nadere toelichting nodig was. Minimaal 70% van 

de bezwaarschriften heeft geleid tot het nemen van een nieuw primair besluit. Dit zou kunnen bete-

kenen dat de (juridische) inhoud van de beschikking mogelijk onvoldoende is en de werkwijze van de 

sociale teams leidt tot juridische onjuistheden. Het kan ook betekenen dat de sociaal werkers over 

onvoldoende juridische en inhoudelijke kennis van de wet- en regelgeving beschikken om te komen 

tot een niet alleen passend, maar ook juridische houdbare, indicatie. Gezien de visie van de gemeen-

te dat niet de rechtmatigheid maar het belang van de samenleving leidend is, is het echter ook goed 

denkbaar dat zich situaties voordoen waarin een juridisch onjuiste uitkomst – na afweging – accep-

tabel is. Dat zou dan ook moeten betekenen dat de visie leidend blijft in een eventuele bezwaarfase. 

Wat de reden ook is, primaire besluiten zijn soms van onvoldoende juridische kwaliteit en de recht-

matigheid van het handelen is daarmee in het geding.  

De werkdruk in de sociale teams wordt als (te) hoog ervaren door de sociaal werkers.
20

 Er zijn geen 

(meetbare) afspraken tussen gemeente en stichting gemaakt over wat een goed werkbare caseload 

is. De administratieve druk is (te) hoog, zeker in relatie tot het uitgangspunt dat de sociaal werkers 

alleen in de dorpen te vinden zouden zijn en er sprake zou zijn van een beperkte administratieve last. 

Onder andere de steeds verdere professionalisering van de stichting en de sterkere wens van de ge-

meente om rechtmatigheid voorop te zetten hebben geleid tot de (ervaren) verhoging van de admi-

nistratieve druk. Ook de toenemende financiële druk op de budgetten in het sociaal domein speelt 

hierbij een grote rol.  

Het regenboogmodel is een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden van de sociaal werkers. Het 

model geeft de oplopende zwaarte, de oplopende impact voor de inwoner en de oplopende kosten 

van de soorten hulp- en dienstverlening in een oogopslag weer. De waarde van het model ligt in het 

                                                           
20

 Cijfers over bijvoorbeeld ziekteverzuim zijn niet meegenomen in het onderzoek. 
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overzicht dat het geeft van de vele beschikbare vormen van hulp- en dienstverlening in het sociaal 

domein. De sociaal werkers pellen de regenboog in vrijwel iedere casus af en zoeken naar de best 

passende oplossing. De regenboog wordt ervaren als een goed werkbare methode om te bepalen 

wat nodig is. Ook het uitgangspunt van ‘één gezin, één plan, één regisseur’ wordt breed gedragen en 

uitgevoerd. De sociaal werkers kijken breed en integraal, maar zijn geneigd ook taken op te pakken 

die mogelijk niet tot hun werkzaamheden behoren. Soms gaat het om taken die uitbesteed zijn aan 

Andes, soms gaat het om feitelijke zorgtaken. In het laatste geval menen de sociaal werkers dat zij 

hierdoor een indicatie, en dus een hogere boog van de regenboog, voorkomen. Er is onduidelijkheid 

over de vraag of het inzetten van kortdurende hulpverlening nu wel of niet tot de taken van de soci-

aal werkers behoort. Het samenvallen van de functies sociaal werker en regisseur leidt soms ook tot 

onduidelijkheden over de wel en niet te verrichten werkzaamheden. Ook binnen de stichting bestaat 

de neiging extra taken, vooral in het voorliggend veld en rondom wachtlijstproblematiek, op te pak-

ken op het moment dat men meent dat er een zorgvacuüm is of een kans (door de gemeente) niet 

benut wordt. Voor deze taken worden geen financiële middelen beschikbaar gesteld door de ge-

meente. De extra werkzaamheden verhogen wel de caseload en de werkdruk.  

Het belang van de verdere doorontwikkeling van het regenboogmodel wordt onderschreven. Tevens 

wil de gemeente zich nog meer inzetten op het gebied van preventie. Hierbij spelen projecten als de 

aanpak van laaggeletterdheid, de Brede School en de preventieve werking van kracht van sport, be-

wegen en een gezonde leefstijl een rol. Dit betekent dat het sociaal domein en in het bijzonder de 

stichting volop in transformatie zijn en de samenwerking met de gemeente daarin erg belangrijk is. 

De stichting heeft op meerdere momenten te maken gehad met ingrijpende wijzigingen, zoals de 

toevoeging van re-integratietaken (lees: team werk).  

Het team werk mist bepaalde ondersteuning door de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om moni-

toring. Team werk is volledig afhankelijk van ASD en de gemeente Emmen om bepaalde (inkomens-

)gegevens te krijgen. Ze kunnen de informatie niet raadplegen of niet op door hun gewenste momen-

ten. Ze hebben geen toegang tot alle applicaties (en dus alle gegevens). Dit wordt door hen als on-

gewenst en onpraktisch ervaren, echter, de Wet Suwi staat een dergelijke toegang voor team werk 

niet toe. Omdat het inzicht in inkomensgegevens gemist wordt in de dagelijkse werkzaamheden van 

team werk blijft de behoefte bestaan. Tussen gemeente en stichting blijft dit punt ‘in de lucht han-

gen’; beide partijen menen duidelijk geweest te zijn in hun overwegingen en de wettelijke bezwaren 

maar de wens om de gegevens wel te krijgen blijft terugkomen.   

6.3 Keten/samenwerking 

In de basis is de inrichting van het sociaal domein goed, maar in de praktijk doen zich uitvoeringspro-

blemen voor. De ‘radertjes’ die de samenwerking in gang moeten houden zijn bijna of geheel gestopt 

met draaien. Hierdoor ontstaat ruis en frictie tussen betrokken partijen. Het maakt ook dat zowel de 

stichting als de gemeente eigenstandige keuzes maken en een eigen invulling van beleid kiezen. De 

beleidscyclus (pdca-cyclus) komt hierdoor in het geding.  

In het onderzoek komt nadrukkelijk ook naar voren dat er gedreven en bevlogen mensen in het soci-

aal domein werken; de klant staat centraal. 

De gemeente heeft een algemene visie op regie, maar deze visie sluit niet op alle punten aan bij wat 

er in de praktijk gebeurt. De gemeente slaagt er ook niet altijd in de eigen visie goed over te brengen 

op de stichting. Tegelijkertijd is de visie van de gemeente ook zodanig algemeen geformuleerd dat 

het lastig is daadwerkelijk regie te voeren. De overallcoördinator sociaal domein is, in tegenstelling 

tot wat de functienaam en -omschrijving doen vermoeden, niet geheel in positie om zorg te dragen 
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voor een goede coördinatie tussen het cluster ASD, het cluster FIA, applicatiebeheer en de stichting. 

Bij de interne coördinatie doen zich vrijwel geen problemen voor. Ten aanzien van de coördinatie 

tussen gemeente en stichting is dat anders. De overallcoördinator is in de eerste plaats niet verant-

woordelijk voor de hele keten; zo valt MO niet onder de door haar te coördineren partijen en is de 

gemeentelijke accountmanager van de afdeling MO verantwoordelijk voor de inkoopafspraken met 

de stichting. In de tweede plaats wordt de uitvoering van de taken bemoeilijkt door een hiërarchi-

sche keuze. De overallcoördinator en de accountmanager zijn geen leden van het managementteam, 

hebben geen zelfstandige bevoegdheden en hebben geen mogelijkheden en/of mandaat gekregen 

om mensen (en de stichting) daadwerkelijk aan te sturen of processen te herorganiseren. Er is bij alle 

gesprekspartners behoefte aan meer regie op de keten: iemand die de gehele keten overziet, stich-

ting en gemeente scherp houdt op de (gedeelde) visie en kan bijsturen waar nodig.  

Zowel door de stichting als door de gemeente wordt een behoefte aan een herijking op het gebied 

van het beleid gevoeld. De uitgangspunten van het beleid en de wijze waarop de uitvoering plaats-

vindt zijn onderzocht in deze evaluatie. Partijen hebben echter ook behoefte aan duidelijkheid over 

of het beleid toekomstbestendig is, breed gedragen is en vooral aan afspraken over wie wat doet. Er 

is onduidelijkheid over de verhouding de gemeente en de stichting nu er meerdere manieren zijn 

waarop zij zich aan elkaar hebben verbonden. Daar waar het zorg betreft is de gemeente de feitelijk 

opdrachtgever en stelt zij de kaders. De door de stichting bij de gemeente ingekochte diensten, zoals 

juridische ondersteuning, vragen om een andere benadering; nu is immers de zelfstandige stichting 

opdrachtgever. Dit maakt dat medewerkers van de gemeente soms rechtstreeks voor de stichting 

werken en dus ook van daaruit opdrachten kunnen ontvangen, terwijl zij ook (en soms gelijktijdig) 

met de stichting als opdrachtnemer te maken hebben. De hierover gemaakte afspraken (in de over-

eenkomsten) en de gevolgen hiervan zijn onvoldoende duidelijk voor betrokkenen.  

De juridische realiteit en de toepassing van de visie (en het regenboogmodel) brengen soms andere, 

tegenstrijdige, resultaten mee. In de beleidsstukken van de gemeente is te lezen dat bij het zoeken 

naar de best passende (maatwerk)oplossing niet de (financiële) rechtmatigheid maar het belang van 

de samenleving leidend is. Daar waar dit leidt tot risico’s vindt er een bewuste afweging plaats. In de 

praktijk is echter zichtbaar dat de gemeente zich meer en meer is gaan vasthouden aan de juridische 

regels en de (steeds beperktere) financiën waardoor ten opzichte van de visie minder ruimte is ont-

staan voor maatwerk. Qua beleidsvisie en -uitvoering is op dit moment een verschil zichtbaar tussen 

de gemeente en de stichting. De stichting is een voorloper en past de oorspronkelijke visie van de 

gemeente nog steeds toe. Bij de gemeente lijkt de (ambitieuze) visie wat weggezakt te zijn, waardoor 

er soms geen uitvoering meer aan wordt gegeven.  

Fysiek weten de medewerkers van MO (beleid en bezwaar), VSO (bezwaar) en de stichting elkaar wel 

te vinden, maar ze begrijpen elkaar niet altijd even goed en ze hebben ook niet altijd dezelfde priori-

tering. Beide hebben niet scherp welke rollen en verwachtingen er over en weer zijn. Er is behoefte 

aan rolduidelijkheid en rolvastheid. Zo staat in de piofach-overeenkomst bijvoorbeeld dat de stich-

ting altijd opdrachtnemer is, terwijl de stichting zich ook als opdrachtgever ziet. Een ander voorbeeld 

is het door de stichting opgestelde handboek re-integratie. Met handboeken wordt een invulling 

gegeven aan het gemeentelijk beleid. Hoewel het college de handboeken formeel niet heeft vastge-

steld erkent zij ze impliciet wel als er een beschikking op gebaseerd wordt. Door deze ontwikkeling 

wordt de stichting beleidsbeïnvloeder (of zelfs –maker) van de gemeente.  

De keten wordt gevormd door de stichting en de gemeente. Feitelijk bestaat de keten echter uit veel 

meer partijen. In ieder geval maken de raad van toezicht van de stichting, de bestuurder van de stich-

ting, de teamleiders, kwaliteitsmedewerkers en teams van de stichting, de gemeenteraad, het colle-
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ge, leden van het managementteam, MO, de accountmanager, VSO, ASD, FIA en de overallcoördina-

tor sociaal domein deel uit van de keten. Er is daarmee sprake van veel partijen en overleg- en af-

stemmingsmomenten in het beleids- en uitvoeringsproces. De samenwerking tussen de stichting en 

ASD en applicatiebeheer verloopt goed. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen ASD en FIA en 

de financiële administratie van de gemeente Emmen. Daar waar de stichting de rol van kwaliteitsme-

dewerker binnen haar organisatie kent, wordt deze rol binnen de gemeente niet ingevuld binnen het 

sociaal domein. Er ontbreekt daarmee een schakel in de keten aan de kant van de gemeente, die ook 

samenhangt met het voeren van regie. 

6.4 Inkoop- en uitvoeringsovereenkomsten  

De samenwerking over de piofach-taken verloopt op hoofdlijnen goed. Wel is het zaak te kijken of de 

onderdelen die door de gemeente worden gefaciliteerd nog in de huidige omvang moeten worden 

gecontinueerd in het licht van een zelfstandiger wordende stichting. Het gaat daarbij om informatise-

ring, automatisering, communicatie en juridische ondersteuning. Daarnaast sluit de piofach-

overeenkomst op een aantal punten niet meer aan bij de praktijk. Als voorbeeld hierbij wordt ge-

noemd de huisvesting van een sociaal team op een andere locatie dan de overeengekomen accom-

modaties. 

De uitvoeringsovereenkomst en de piofach-overeenkomst zijn twee afzonderlijk opgestelde over-

eenkomsten. Echter, op bepaalde punten lopen de overeenkomsten in elkaar over dan wel hebben 

ze raakvlakken. De gemaakte afspraken zijn in een aantal gevallen weinig concreet omschreven en 

naar verwachting juridisch lastig af te dwingen. Het moeten raadplegen van twee documenten voor 

de gemaakte afspraken is voor de medewerkers van stichting en gemeente een onwenselijk situatie 

en draagt daarmee bij aan de ontstane onduidelijkheid.  

6.5 Aanbevelingen 

Op basis van voorgaande conclusies worden de navolgende aanbevelingen gedaan: 

Algemeen 

1. Blijf werken met de gekozen inrichtingsvorm, de stichting, de sociale teams en het regen-

boogmodel. 

Gemeenteraad  

2. Zorg ervoor dat de huidige visie op het sociaal domein toekomstbestendig, geactualiseerd, bij 

alle partijen bekend en breed gedragen wordt. Vertaal ook de visie op het voorliggend veld 

door en voer deze visie uit. Zorg daarbij nadrukkelijk voor aansluiting tussen beleid en uitvoe-

ring. Zoek daarbij in gezamenlijkheid balans tussen de visie, de administratieve druk, de eisen 

die vanuit de rechtmatigheid worden gesteld en de financiële druk op de budgetten in het 

sociaal domein.  

College 

3. Stel meetbare doelen en prestatieindicatoren (kwantitatief en kwalitatief) op. 

4. Volg de beleidscyclus (pdca-cyclus) consequenter zodat beleid en uitvoering met elkaar ver-

bonden blijven. Dit geldt voor alle bij beleid én uitvoering betrokken partijen. 

5. Onderzoek of de boekhoudingen en registratiesystemen van gemeente en stichting voldoen-

de op elkaar aansluiten en daarmee voldoende vergelijkbaar zijn. Zo niet, pas de administra-

tie(s) aan.  

6. Maak keuzes in wie de regie voert op de keten en in het monitoren, leg deze vast en voer 

deze keuzes uit.  
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7. Voer regie waar nodig en laat los waar het kan. Wees daarbij consequent en rolvast in het 

uitgangspunt dat de gemeente het beleid maakt. 

8. Maak afspraken over de rolverdelingen in de keten, zowel binnen de stichting, binnen de 

gemeente als onderling. Handel vervolgens overeenkomstig de beschreven rollen.  

9. Sluit één overeenkomst met de stichting waarin de inhoudelijke en de piofach onderdelen 

zijn opgenomen met meetbare prestatieindicatoren. Laat daarbij de overeenkomst zo veel 

mogelijk aansluiten bij de praktijk. Heroverweeg daarin de facilitering van piofach-taken en 

de juridische ondersteuning. Maak in de overeenkomst meetbare afspraken over wat een 

goed werkbare caseload is. 

10. Beoordeel de gevolgen van de huidige en in 2020 verwachte privacywetgeving en pas het 

handelen hier zo nodig op aan.  

11. In deze evaluatie zijn externe partijen, zoals Andes en zorgverleners, niet meegenomen, maar 

zij zijn wel belangrijke partijen. Verricht aanvullend onderzoek naar de samenwerking met de 

externe partijen. Verricht daarbij nader onderzoek naar de effecten van het gevoerde beleid.  

Bedrijfsvoering 

12. Maak de keten korter en overzichtelijker. Breng de opties van de plaatsing van de interne 

onderdelen in de kortere keten in beeld en neem daarover een besluit.  

13. Stuur de keten binnen de gemeente aan door één persoon in plaats van twee. Maak voor de 

nieuwe functie van ‘ketencoördinator’ een competentieprofiel en functiebeschrijving inclu-

sief de benodigde bevoegdheden en doorzettingsmacht om de coördinatierol waar te kunnen 

maken.  

14. Wijs deze ‘ketencoördinator’ in de samenwerking met de stichting aan als aanspreekpunt bij 

de gemeente.  

15. Werk met een overkoepelend overlegorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers uit de ver-

korte keten.  

16. Zorg in bezwaarzaken altijd voor afstemming tussen uitvoering en een afvaardiging van be-

leid, stichting en juridisch, zodat alle aspecten worden belicht en ook hier de visie wordt uit-

gedragen.  

17. Zorg voor de inbedding van een kwaliteitscontrole binnen de gemeente, bijvoorbeeld door 

een kwaliteitsmedewerker aan te stellen bij de gemeente en beschrijf de rol van deze kwali-

teitsmedewerker.  

18. Onderzoek de mogelijkheden om in de beschikkingen een onderbouwing van de beslissing op 

te nemen. 
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Bijlage 1 

Onderzoeksverantwoording 
 

Documentstudie 

Om een helder beeld te krijgen van de visie van de gemeente Borger-Odoorn is gekeken naar de be-

leidsstukken die vanaf 2014 zijn opgesteld en vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn ‘De gemeente als 

nuchtere naober’, ‘Vanzölf saomen’ en de notitie ‘Regenboogmodel’. Daarnaast zijn de inrichting en 

bijbehorende afspraken rondom het sociaal domein in kaart gebracht. Hierbij is gekeken naar rollen, 

taken en bevoegdheden maar ook naar de overeenkomst ‘Facilitering piofach en juridische onder-

steuning’ en de ‘Inkoopovereenkomst Gemeente Borger-Odoorn, piofach, juridische ondersteuning en 

(financiële) administratie’. Ook zijn zaken als de jaarverslagen van de commissie bezwaarschriften 

betrokken in de documentstudie. Tot slot is gekeken naar de financiële kaders die vanuit het Rijk en 

vanuit de gemeente(raad) van toepassing waren en zijn in de periode 2015-2019. De uitkomsten van 

de documentstudie zijn gebruikt voor het opstellen van een beleidsreconstructie en doelboom. Een 

overzicht van de gebruikte documenten is opgenomen in bijlage 2a.  

(Groeps-)gesprekken  

In het onderzoek zijn (groeps-)gesprekken gevoerd met vrijwel alle betrokkenen. In totaal zijn 21 

(groeps-)gesprekken gevoerd met in totaal ongeveer 78 personen. Gesproken is met de medewer-

kers van de gemeente (onder andere van ASD, VSO, FIA en MO), het bestuur van de gemeente (colle-

ge en gemeenteraad), medewerkers van de stichting (onder andere sociale teams, team werk, kwali-

teitsmedewerkers, teamcoördinatoren), bestuurders van de stichting (bestuurder, raad van toezicht), 

betrokkenen vanuit de piofach-overeenkomst (onder andere de overallcoördinator sociaal domein), 

de accountmanager stichting en de adviesraad sociaal domein. In de gesprekken stonden de ervarin-

gen van betrokkenen met de uitvoering van het sociaal domein centraal. Gevraagd is met name naar 

de gemaakte beleidskeuzes en de vertaling daarvan in de praktijk, de gekozen manier van inrichting 

van het sociaal domein, de gehanteerde werkwijzen en overige ervaringen. Het volledige overzicht 

van gesprekspartners is opgenomen in bijlage 2b.  

Vragenlijsten 

Om een beeld te krijgen van de ervaringen van de inwoners van Borger-Odoorn met de gemeente, de 

sociale teams en het sociaal domein zijn digitale vragenlijsten onder inwoners uitgezet. Naar alle 

adressen zijn brieven verzonden gericht aan alle inwoners van zestien jaar of ouder. In deze brieven 

was een link naar de digitale vragenlijst opgenomen. Daarnaast zijn er oproepen gedaan in de Week 

in, Week uit, op de gemeentelijke website en de Facebook-pagina’s van de sociale teams. De vragen 

zien onder andere op de ervaringen rondom de vindbaarheid van de sociale teams, de werking van 

de regenboog, de mate en passendheid van de (al dan niet) verleende ondersteuning, de contactper-

sonen, de webwinkel en knelpunten. In bijlage 2c zijn de vragenlijsten en begeleidende brief opge-

nomen.  

In de brief is de mogelijkheid geboden om telefonisch een papieren vragenlijst op te vragen. Uitein-

delijk zijn 22 papieren vragenlijsten geretourneerd en verwerkt in de totale respons. Daarnaast was 

er de mogelijkheid om hulp te krijgen van een medewerker van Andes bij het invullen van de digitale 

en/of papieren vragenlijsten. Tien inwoners hebben gebruik gemaakt van de diensten van Andes. Tot 
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slot is er veelvuldig gebeld met zowel Pro Facto als de gemeente voor meer informatie en/of uitleg 

over de achtergrond van en het invullen van de vragenlijst.  

Inwonersbijeenkomsten  

In de brief met de link naar de vragenlijst was ook een uitnodiging voor deelname aan een inwoners 

bijeenkomst opgenomen. Op 29 oktober 2019 hebben deze twee bijeenkomsten plaatsgevonden. In 

totaal hebben zo’n 32 inwoners een bijeenkomst bijgewoond. Doel van de bijeenkomsten was het 

ophalen van de ervaringen van inwoners met de sociale teams en de gemeente. Met deze informatie 

kon het beeld dat ontstond vanuit de vragenlijsten aangevuld worden  

Casestudy’s 

Ter completering van het beeld over de werkwijze binnen het sociaal domein is een twaalftal dos-

siers bekeken. Vanuit ieder sociaal team en het team werk zijn een drietal dossiers aangeleverd. Het 

betreft per team een jeugd-, Wmo- en Participatiedossier. De dossiers zijn willekeurig gekozen door 

de onderzoekers. Hierbij is onder andere gekeken naar het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één 

regisseur’, de wijze waarop toepassing is gegeven aan de regenboog, de mate van ontschotting, de 

werkwijze, het tijdsverloop tussen melding en oplossing en de beschikking. De dossierstudie preten-

deert niet representatief zijn maar geeft ons wel een goede indicatie hoe de zorg in de praktijk vorm 

krijgt. 

Vergelijkingen met andere gemeenten 

Het dataplatform Waarstaatjegemeente.nl (VNG) bundelt, bewerkt en presenteert data van en over 

gemeenten voor iedereen. Op deze site zijn cijfers te vinden van alle 355 Nederlandse gemeenten op 

alle belangrijke beleidsterreinen. Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van deze website 

en de resultaten van Borger-Odoorn vergeleken met het gemiddelde van Nederland, de Drentse ge-

meenten en een drietal referentiegemeenten. Gekozen is voor de gemeenten Weststellingswerf 

(Friesland), Tholen (Zeeland) en Hulst (Zeeland) aangezien deze gemeenten qua oppervlakte en in-

wonersaantal vergelijkbaar zijn met Borger-Odoorn. De vergelijking betreft met name aantallen ver-

strekte voorzieningen en cliëntervaringen.  

Daarnaast zijn alle Drentse gemeenten en de drie referentiegemeenten benaderd met de vraag naar 

de wijze waarop zij het sociaal domein hebben ingericht. Kiezen zij bijvoorbeeld net zoals Borger-

Odoorn voor een externe stichting, voor een samenwerkingsverband tussen gemeenten en private 

organisaties waarin medewerkers aan sociale teams worden toegedeeld of gedetacheerd, of voeren 

zij zelf uit als gemeente? Ook is gevraagd of er gegevens beschikbaar zijn over de overheadkosten 

maar hierover is vrijwel geen informatie ontvangen.  
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Bijlage 2a Geraadpleegde documenten 
 

Aanleverprotocol van de Gemeentelijke monitor sociaal domein  

Vereniging Nederlandse Gemeenten Realisatie, Aanleverprotocol gemeentelijke monitor sociaal do-

mein, versie juli 2018, Den Haag: 2018.  

Activiteiten uitvoering taken sociaal domein Gemeente Borger-Odoorn 

Gemeente Borger-Odoorn, Overeenkomst Activiteiten uitvoering taken sociaal domein Gemeente 

Borger-Odoorn, 15 maart 2019.  

Anders handelen 

Gemeente Borger-Odoorn, Project Anders handelen, in: Betrokken Borger-Odoorn, 2014.  

Anders vasthouden 

Gemeente Borger-Odoorn, visienota: Anders vasthouden, over regie en sturing in het sociaal domein 

in Borger-Odoorn, 18 april 2018 

Betrokken Borger-Odoorn 

Gemeente Borger-Odoorn, Betrokken Borger-Odoorn - Naar nieuwe werkwijzen in het sociaal domein 

– Programmaplan, 2015.  

De gemeente als nuchtere noaber 

Gemeente Borger-Odoorn, De gemeente als nuchtere noaber, beleidsplan sociaal domein Borger-

Odoorn 2015-2016,  2014.  

De juridische entiteit voor het Sociaal Domein 

Gemeente Borger-Odoorn, De juridische entiteit voor het Sociaal Domein vanaf 1 januari 2015, au-

gustus 2014.  

Evaluatie van het regenboogmodel 

Werkplaats Sociaal Domein Noord, Evaluatie van het regenboogmodel Eindrapport, juli 2017. 

Expeditie Sociaal Domein; op afstand zetten van de taken 

Gemeente Borger-Odoorn, Expeditie Sociaal Domein; op afstand zetten van de taken, 24 juni 2014.  

Facilitering piofach en juridische ondersteuning 

Gemeente Borger-Odoorn, Verbinding, piofach, administratie sociale teams, financiële administratie, 

programma en stichting sociale teams Borger-Odoorn, 13 september 2015. 

Gezonde leefstijl als basis 

Gemeente Borger-Odoorn, Gezonde leefstijl als basis, 2016. 

Inkoopovereenkomst piofach, juridische ondersteuning en (financiële) ondersteuning 

Piofach, juridische ondersteuning en (financiële) ondersteuning - Inkoopovereenkomst Gemeente 

Borger-Odoorn, Stichting Sociale Teams Borger 1 januari 2016 t/m 31 december 2019, 2017. 

Jaarstukken 2017 

Gemeente Borger-Odoorn, Jaarstukken 2017, 2018. 

Jaarstukken 2018 

Gemeente Borger-Odoorn, Jaarstukken 2018, 2019. 
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Kamerbrief  

Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport, Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugd-

bescherming en jeugdreclassering, 7 november 2019. 

Mandaatbesluit 

Gemeente Borger-Odoorn, Mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn – Stichting Sociale Teams Bor-

ger-Odoorn, 7 n0vember 2018. 

Meedoen naar vermogen 

Gemeente Borger-Odoorn, Meedoen naar vermogen -Kadernota 2012-2016, november 2012. 

Drie decentralisaties in het sociale domein 

G.A. van Nijendaal, Drie decentralisaties in het sociale domein, 27 maart 2014. 

Ondermandaatbesluit Borger-Odoorn 

Gemeente Borger-Odoorn, Ondermandaatbesluit Borger-Odoorn, 2015. 

Op expeditie in het Sociaal Domein 

Gemeente Borger-Odoorn, Op expeditie in het Sociaal Domein, 2014. 

Overeenkomst activiteiten uitvoering taken sociaal domein Gemeente Borger-Odoorn 

Gemeente Borger-Odoorn, Overeenkomst activiteiten uitvoering taken Sociaal Domein Gemeente 

Borger-Odoorn, 1 januari 2018. 

Regenboogmodel 

Gemeente Borger-Odoorn, Regenboogmodel, 2014. 

Startdocument Sociale Teams 

Gemeente Borger-Odoorn, Startdocument sociale Teams Borger e.o. & Exloo/Odoorn e.o. en De 

Monden e.o.,  14 oktober 2014. 

Statuten stichting incl. wijziging 

Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn, statuten Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn, 25 maart 

2019 

Subsidie versus inkopen 

Gemeente Borger-Odoorn, Subsidie versus inkopen, 2015. 

Vanzelfsprekend meedoen 

Gemeente Borger-Odoorn, Vanzelfsprekend Meedoen!’, op 4 april 2017. 

Vanzölf saomen!  

Gemeente Borger-Odoorn, Vanzölf saomen! Vanzelfsprekend samen! Beleidsplan sociaal domein 

gemeente Borger-Odoorn 2017-2020, 20 juni 2016. 

Voortschrijdend inzicht, van meten en weten in het sociaal domein 

Gemeente Borger-Odoorn, Project voortschrijdend inzicht, in: Betrokken Borger-Odoorn, 2014.  

Waarstaatjegemeente.nl. 

Waarstaatjegemeente.nl, te vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/, laatst geraadpleegd 

op: 25-12-19 
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Bijlage 2b Lijst van gesprekspartners 
 

Naam Functie 

Benjamins, Ilona Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team de 

Monden, sociaal werker /regisseur  

Berends, Jan Adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn 

Bauerhuit, Martin Gemeente Borger-Odoorn, afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Administratie Sociaal Domein, 

(financieel) administratief medewerker uitvoering sociaal 

domein  

Brakke, Mariam Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team Het 

Veenland, sociaal werker 

Briggeman, Lucy Gemeente Borger-Odoorn, Afdeling Maatschappelijke 

ontwikkeling (MO), beleidsadviseur sociaal domein 

Buijtelaar, Freek College van B&W Borger-Odoorn, wethouder (Gemeen-

tebelangen) 

Bus, Jeroen Adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn 

Datema, Jan Adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn 

De Graaf, Anita Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Team Werk, re-

gisseur participatie 

De Groot, Annemiek Gemeenteraad Borger-Odoorn, fractievoorzitter (Leef-

baar Borger-Odoorn) 

De Groot, Esther Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team de 

Hondsrug, sociaal werker 

De Groot, Harry Functionaris Gegevensbescherming, voor zowel gemeen-

te Borger-Odoorn als Stichting sociale teams Borger-

Odoorn  

De Jager, Wietske Stichting sociale teams Borger-Odoorn, kwaliteitsmede-

werker 

De Jonge, Renate Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Team Werk, re-

gisseur werk en accountmanager 

De Jong-Meijer, Wieke Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Raad van Toezicht  

De Vries, David Gemeente Borger-Odoorn, manager Bestuurs- en Con-

cernondersteuning 

De Vries, Jacob Gemeente Borger-Odoorn,  Afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Visie Strategie en Ondersteu-

ning, juridisch medewerker 

Dekker, Martine Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team Het 

Veenland, sociaal werker 

Dekker, Rowan-Ewout Gemeente Borger-Odoorn, Afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Visie Strategie en Ondersteu-

ning, juridisch medewerker en Adviseur Openbare Orde 

en Veiligheid 

Dobken, Fedde Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Team Werk, re-

gisseur participatie  

Drenth, Lena Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team De 

Monden, sociaal werker/regisseur 

Emmelkamp, Anita Adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn 

Fase, Esther Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team de 
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Hondsrug, stagiaire 

Fischer, Petra Gemeente Borger-Odoorn,  Afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Visie Strategie en Ondersteu-

ning, juridisch medewerker 

Groen, Anne Stichting sociale teams Borger-Odoorn, HRM adviseur  

Gringhuis, Erik Gemeente Borger-Odoorn, Afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Visie Strategie en Ondersteu-

ning,Adviseur Openbare Orde en Veiligheid 

Hensema, Corrie Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team De 

Monden, sociaal werker/regisseur  

Hofstede, Ina Gemeenteraad Borger-Odoorn, partijlid (Gemeentebe-

langen) 

Hofsteenge, Janny Gemeenteraad Borger-Odoorn, Raadslid (VVD) 

Holweg, Marie José Stichting sociale teams Borger-Odoorn, praktijkbegelei-

der, voorzitter van de beschermtafel en de indicatie-

overleggen. 

Hoogerkamp, Martin Gemeenteraad Borger-Odoorn, Raadslid (D66) 

Houwing, Nynke College van B&W Borger-Odoorn, wethouder (VVD) 

Hoving, Mark Gemeente Borger-Odoorn, Afdeling Maatschappelijke 

ontwikkeling (MO), coördinator MO 

Hulshof, Anne Gemeente Borger-Odoorn, Afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Visie Strategie en Ondersteu-

ning, juridisch medewerker 

Hulshof, Birgit Gemeente Borger-Odoorn, afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Administratie Sociaal Domein, 

(financieel) administratief medewerker uitvoering sociaal 

domein 

Hibma, Piet Stichting sociale teams Borger-Odoorn, boekhouder  

Jalving, Ina Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team Het 

Veenland, sociaal werker/regisseur 

Jelier, Roos Stichting sociale teams Borger-Odoorn, teamcoördinator 

Stichting sociale teams Borger-Odoorn 

Katoen, Deborah Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal team de 

Hondsrug, sociaal werker/regisseur 

Keizer, Anne-Marie Stichting sociale teams Borger-Odoorn, kwaliteitsmede-

werker 

Kemper, Marten Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal team de 

Hondsrug, sociaal werker/regisseur  

Kenkhuis, Marleen Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Team Werk, ac-

countmanager participatie 

Klinkhamer, Froukje Gemeente Borger-Odoorn, afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Documentaire Informatise-

ring, applicatiebeheer Sociaal Domein 

Kliphuis, Jos Gemeente Borger-Odoorn, afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, Coördinator cluster Financiële Admi-

nistratie 

Lasker, Diana Gemeente Borger-Odoorn, afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Administratie Sociaal Domein, 

(financieel) administratief medewerker uitvoering sociaal 

domein en cluster Financiële administratie 
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Lieben, Kees Gemeente Emmen, Accountmanager Facilitaire Dienst-

verlening 

Meijer, Yvonne Gemeente Borger-Odoorn, coördinator sociaal domein, 

coördinator administratie sociaal domein, piofach, Pro-

jectleider Evaluatie Sociaal Domein 

Neef, Titia Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team De 

Monden, sociaal werker/regisseur  

Oostenrijk, Marlies Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal team de 

Hondsrug, sociaal werker/regisseur 

Rahawarin, Sylvia Gemeente Borger-Odoorn, Afdeling Maatschappelijke 

ontwikkeling (MO), beleidsregisseur sociaal domein 

Reidsma, Martien Adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn 

Reis, Renate Gemeente Borger-Odoorn, Afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Visie Strategie en Ondersteu-

ning, juridisch medewerker 

Rensen, Dorine College van B&W Borger-Odoorn, gemeentesecretaris 

Romani, Brigitte Gemeente Borger-Odoorn, Afdelingsmanager Maat-

schappelijke Ontwikkeling, ambtelijk opdrachtgever pro-

ject Evaluatie Sociaal Domein 

Scholte, Ger Gemeente Borger-Odoorn, afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Documentaire Informatise-

ring, applicatiebeheer sociaal domein 

Schut, Heleen Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Teamcoördinator 

Team Werk  

Seton, Jan College van B&W Borger-Odoorn, Burgemeester (CDA) 

Smith, Jolanda Gemeente Borger-Odoorn, afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Administratie Sociaal Domein, 

(financieel) administratief medewerker uitvoering sociaal 

domein 

Stubbe, Oscar Gemeente Borger-Odoorn, Afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling, toezichthouder en accountmanager sociaal 

domein  

Tahirovic, Saladin Gemeente Borger-Odoorn, afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Administratie Sociaal Domein, 

(financieel) administratief medewerker uitvoering sociaal 

domein 

Toepoel, Annette Gemeente Borger-Odoorn, communicatieadviseur  

Trip, Albert College van B&W Borger-Odoorn, wethouder (D66), be-

stuurlijk opdrachtgever project Evaluatie Sociaal Domein 

Tuin, Roelof Gemeenteraad Borger-Odoorn, Fractievoorzitter (CDA) 

Tunyluhumina, Natasja Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Team Werk, re-

gisseur participatie 

Van der Heide, Geert Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team De 

Monden, sociaal werker/regisseur   

Van der Laan, Coba Adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn 

Van der Schaar, Ruth Gemeente Borger-Odoorn, afdeling Bestuurs- en Con-

cernondersteuning, cluster Administratie Sociaal Domein, 

(financieel) administratief medewerker uitvoering sociaal 

domein 

Van der Schuur, Anita Gemeente Borger-Odoorn, afdeling Maatschappelijke 
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Ontwikkeling, beleidsregisseur sociaal domein en ac-

countmanager  

Van der Velde, Rensina Stichting sociale teams Borger-Odoorn, direc-

teur/bestuurder  

Vos, Mandy Gemeenteraad Borger-Odoorn, steunfractielid (Leefbaar 

Borger-Odoorn) 

Wanders, Leo Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Raad van Toezicht  

Wendeling, Andrea Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team De 

Monden, sociaal werker/regisseur   

Wessels, Iris Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Team Werk, re-

gisseur werk en participatie 

Wind, Niek College van B&W Borger-Odoorn, wethouder (Gemeen-

tebelangen) 

Woertel, Eline Stichting sociale teams Borger-Odoorn, Sociaal Team de 

Hondsrug, sociaal werker/regisseur 

Wolters, Job Gemeente Borger-Odoorn, Afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling, coördinator strategie sociaal domein, be-

leidsadviseur 

Zwiers, Jan Adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn 
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Bijlage 2c Vragenlijsten en begeleidende brief 
 

Vragenlijst  

 

Algemeen 

 

1. Woont u in de gemeente Borger-Odoorn? 

o Ja 

o Nee � vervolgvraag 1b 

 

o Vervolgvraag 1b: Bent u mantelzorger voor iemand die in de gemeente Borger-

Odoorn woont? 

� Ja � door naar vraag 2 

� Nee � enquête stopt 

 

2. Hoe oud bent u? 

o 16-17 jaar 

o 18-23 jaar 

o 24-65 jaar 

o Ouder dan 65 jaar 

o Wil ik niet zeggen 

 

3. Als u bepaalde ondersteuning nodig heeft, kunt u terecht bij de gemeente of het sociale 

team. Denk daarbij aan hulp in het huishouden, begeleiding (bij zelfredzaamheid), jeugdhulp, 

financiële ondersteuning en ondersteuning om (weer) aan het werk te komen.  

 

(LET OP: de dienstverlening vanuit Emmen (algemene en bijzondere bijstand) valt niet onder 

deze evaluatie en vragenlijst) 

 

Heeft u sinds 2015 hierover weleens contact gehad met de gemeente en/of een sociaal 

team? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 

o Ja, met een sociaal team 

o Ja, met de gemeente 

o Ja, met een sociaal team en de gemeente 

o Nee � vervolgvraag 3b 

 

o Vervolgvraag 3b: Heeft u sinds 2015 weleens behoefte gehad aan dat soort onder-

steuning?  

� Ja � vervolgvraag 3c, 3d en 3e 

� Nee � enquête stopt 

 

o Vervolgvraag 3c: Aan welke vorm van ondersteuning heeft u behoefte (gehad)? 

(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

� Hulp bij het huishouden 

� Begeleiding (bij zelfredzaamheid) 

� Dagbesteding 

� Hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel 

� Vervoersvoorziening 

� Aanpassing van de woning 
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� Jeugdhulp 

� Bijzondere bijstand voor niet-uitkeringsgerechtigden
21

 

� Re-integratie (zoals een werkplekaanpassing, jobcoaching, vervoersvoorzie-

ningen of een loonkostensubsidie) 

� Financiële ondersteuning voor schoonmaakondersteuning 

� Financiële ondersteuning bij langdurige ziekte en/of beperking 

� Anders 

� Weet ik niet 

 

o Vervolgvraag 3d: Waarom heeft u niet om deze ondersteuning gevraagd bij de ge-

meente/een sociaal team?  (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

� Ik wist niet waar ik moest zijn voor deze ondersteuning  

� Het kost mij te veel tijd of moeite 

� Ik heb onvoldoende vertrouwen in de gemeente/het sociaal team 

� Ik kon mezelf nog net wel zelf redden 

� Ik snapte de formulieren niet 

� Anders 

� Weet ik niet 

 

o Vervolgvraag 3e: Heeft u op dit moment nog steeds behoefte aan ondersteuning? 

� Ja 

� Nee, ik heb via mijn eigen omgeving ondersteuning gekregen 

� Nee, mijn gezondheid/omstandigheden zijn verbeterd 

� Nee, anders 

 

4. Ging dit contact over uzelf of over iemand anders? 

o Mijzelf � aparte routering voor groep ‘cliënten’ 

o Iemand anders � aparte routering voor groep ‘mantelzorgers’ 

o Beide � aparte routering: enquête voor groep ‘cliënten’ (met extra controlevraag: 

wijkt uw eigen ervaring af van de ervaringen van diegene(n) namens wie u hulp heeft 

gezocht/verleend? 

 

5. Over welke vorm van ondersteuning heeft u weleens contact gehad? 

o Hulp in het huishouden, begeleiding (bij zelfredzaamheid), dagbesteding, vervoers-

voorzieningen en/of hulpmiddelen 

o Jeugdhulp 

o Re-integratie (zoals een werkplekaanpassing, jobcoaching of een loonkostensubsidie) 

o Bijzondere bijstand voor niet-uitkeringsgerechtigden of financiële ondersteuning 

voor schoonmaakondersteuning of voor chronisch zieken en/of mensen met een be-

perking 

o Budget om te besteden in de webwinkel van de gemeente 

o Een andere vorm van ondersteuning (zoals algemene bijstand) 

o Weet ik niet 

 

 

6. Wanneer heeft u het contact gehad met de gemeente/het sociaal team? (meerdere ant-

woorden mogelijk) 

o In 2015 

o In 2016 

                                                           
21

 Toelichting: U ontvangt geen algemene bijstandsuitkering vanwege loon of een andere uitkering, maar heeft wel een aanvraag gedaan 

voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee extra en bijzondere kosten kunt betalen. 
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o In 2017 

o In 2018 

o In 2019 

o Voor 2015 

o Weet ik niet 

 

7. Wist u waar u voor de ondersteuning terecht kon? (meerdere antwoorden mogelijk)  

o Ja, ik heb rechtstreeks contact met het sociaal team opgenomen 

o Ja, ik ben binnengelopen bij het sociaal team 

o Ja, ik heb rechtstreeks contact met de gemeente opgenomen 

o Ja, ik ben binnengelopen op het gemeentehuis 

o Nee, de gemeente verwees mij naar het sociaal team 

o Nee, het sociaal team verwijs mij naar de gemeente 

o Nee, mijn huisarts heeft mij verwezen 

o Nee, een zorgverlener heeft mij verwezen 

o Anders 

 

Vragen voor groep ‘cliënten’ (2 varianten: sociaal team of gemeente) 

 

8. Wat vindt u van de reisafstand tussen u en het sociale team/de gemeente?  

o Goed 

o Voldoende 

o Matig 

o Slecht  

o Weet ik niet/geen mening  

 

Ondersteuning uit de eigen omgeving 

 

9. Heeft u gekeken of mensen in uw eigen omgeving ondersteuning konden bieden? 

o Ja, op eigen initiatief 

o Ja, nadat de gemeente/een sociaal team mij hierop wees 

o Ja, nadat anderen mij erop wezen 

o Ja, anders 

o Nee  

 

10. Zijn er mensen uit uw eigen omgeving die u ondersteuning bieden of hebben geboden? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ja, familie 

o Ja, partner 

o Ja, vrienden 

o Ja, buren 

o Ja, vrijwilligers 

o Ja, anders 

o Nee � vraag 10-13 overslaan 

 

11. Welke ondersteuning krijgt of kreeg u via uw eigen omgeving? (meerdere antwoorden moge-

lijk) 

o Hulp bij het huishouden 

o Begeleiding (bij zelfredzaamheid) 

o Dagbesteding 

o Hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel 
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o Vervoer  

o Mantelzorg 

o Financiële hulp 

o Hand- en spandiensten, zoals het buiten zetten van de container 

o Tuinonderhoud 

o Anders 

o Weet ik niet 

 

12. Bent u tevreden over de ondersteuning uit uw eigen omgeving? 

o Ja 

o Nee 

o Weet ik niet/geen mening 

 

13. Is de ondersteuning die u uit uw eigen omgeving krijgt voor u voldoende? 

o Ja  

o Nee � vervolgvraag 13b 

o Weet ik niet/geen mening 

 

o Vervolgvraag 13b: Waarom is de ondersteuning die u krijgt onvoldoende? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

� Ik heb meer/vaker ondersteuning nodig 

� Ik heb andere ondersteuning nodig 

� Ik heb professionele ondersteuning nodig  

� Anders, namelijk… (open antwoord) 

� Weet ik niet 

 

14. Bent u het er mee eens dat u eerst via uw eigen omgeving ondersteuning moet vinden, voor-

dat u (aanvullende) ondersteuning via de gemeente/een sociaal team kunt krijgen? 

o Ja 

o Nee 

o Weet ik niet/geen mening 

 

Ondersteuning van de gemeente/het sociaal team 

 

15. Heeft u ondersteuning gekregen van de gemeente/een sociaal team? Zo ja, welke? (meerde-

re antwoorden mogelijk) 

o Ja, hulp bij het huishouden 

o Ja, begeleiding (bij zelfredzaamheid) 

o Ja, dagbesteding 

o Ja, hulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel 

o Ja, vervoer 

o Ja, aanpassing van de woning 

o Ja, jeugdhulp 

o Ja, bijzondere bijstand voor niet-uitkeringsgerechtigden
22

 

o Ja, re-integratie (zoals een werkplekaanpassing, jobcoaching, vervoersvoorzieningen 

of een loonkostensubsidie) 

o Ja, financiële ondersteuning voor schoonmaakondersteuning 

Ja, financiële ondersteuning bij langdurige ziekte en/of beperking 

o Ja, anders  

                                                           
22
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o Nee, ik heb geen ondersteuning gekregen � vervolgvraag 15b 

 

o Vervolgvraag 15b: Vond u dat de gemeente/het sociaal team de beslissing om u de 

gevraagde ondersteuning niet (volledig) te geven, goed heeft uitgelegd? 

� Ja  

� Nee 

� Weet ik niet/geen mening 

 

16. Past de gekregen ondersteuning (indicatie) bij uw behoefte aan ondersteuning? 

o Ja  

o Nee � vervolgvraag 16b 

o Weet ik niet/geen mening 

 

o Vervolgvraag 16b: Waarom past de gekregen ondersteuning (indicatie) niet bij uw 

behoefte aan ondersteuning? (meerdere antwoorden mogelijk) 

� Ik heb meer/vaker ondersteuning nodig 

� Ik heb andere ondersteuning nodig 

� Anders, namelijk (open antwoord) 

� Weet ik niet 

 

17. Hebben meerdere personen uit uw gezin of huishouden ondersteuning gekregen? 

o Ja � vervolgvraag 17c 

o Nee � vervolgvraag 17b 

 

o Vervolgvraag 17b: Krijgt u zelf meerdere hulpoplossingen? 

� Ja � vervolgvraag 17c 

� Nee � door naar vraag 18 

 

o Vervolgvraag 17c: Wordt er door medewerker(s) van het sociaal team gewerkt met 

één (gezamenlijk) plan voor de verschillende hulpvragen van uzelf of binnen uw ge-

zin?  

� Ja � vervolgvraag 17d 

� Nee � door naar vraag 18 

 

o Vervolgvraag 17d: Bent u hier tevreden over? 

� Ja 

� Nee, omdat… (open antwoord) 

� Weet ik niet/geen mening 

 

18. Heeft u vaste contactpersonen bij de gemeente/een sociaal team? 

o Ja, ik heb één vast contactpersoon  

o Ja, ik heb meerdere vaste contactpersonen � vervolgvraag 18b 

o Nee, ik heb geen vast contactpersoon 

o Weet ik niet 

 

o  Vervolgvraag 18b: Vindt u het vervelend dat u meerdere vaste contactpersonen had 

of heeft? 

� Ja � vervolgvraag 18c 

� Nee 

� Weet ik niet/geen mening 
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o Vervolgvraag 18c: Waarom vond u dat vervelend? (meerdere antwoorden mogelijk) 

� Mijn contactpersonen werkten niet goed met elkaar samen 

� Mijn contactpersonen waren niet goed op de hoogte van de ondersteuning 

die ik kreeg 

� Ik moet vaak mijn verhaal meermaals vertellen 

� Anders 

� Weet ik niet 

 

19. Heeft u sinds 2015 weleens gekeken op de Webwinkel
23

 van de gemeente? (meerdere ant-

woorden mogelijk) 

o Ja � vervolgvraag 19b 

o Nee, omdat mijn inkomen te hoog is 

o Nee, omdat ik niet wist van het bestaan van de Webwinkel 

o Nee, omdat ik geen behoefte heb aan de producten van de Webwinkel 

o Nee, omdat ik het moeilijk vind om de website van de Webwinkel te gebruiken 

o Nee, anders 

o Weet ik niet 

 

o Vervolgvraag 19b: Vindt u de Webwinkel gebruiksvriendelijk? 

� Ja 

� Nee  

� Weet ik niet/geen mening 

 

20. Heeft u knelpunten ervaren bij uw vraag om ondersteuning? 

o Ja � vervolgvraag 20b 

o Nee 

o Weet ik niet/geen mening 

 

o Vervolgvraag 20b: Welke knelpunten heeft u ervaren? (meerdere antwoorden moge-

lijk) 

� Ik wist niet waar ik moest zijn voor mijn hulpvraag 

� Ik kreeg niet snel genoeg ondersteuning 

� Er was te weinig aandacht voor mijn persoonlijke situatie 

� Er werd niet behoorlijk met mij omgegaan door medewerkers van de ge-

meente/het sociaal team 

� De ondersteuning die ik kreeg paste niet bij mijn hulpvraag 

� De kwaliteit van de ondersteuning was onvoldoende 

� Anders, namelijk… (open antwoord) 
 

Stellingen 

 

Bent u het eens bent met de volgende stellingen? (eens/oneens/weet ik niet/geen mening) 

 

21. Ik wist waar ik moest zijn met mijn behoefte aan ondersteuning 

22. Ik had sneller ondersteuning willen krijgen 

23. De medewerker(s) van de gemeente/het sociaal team en ik hebben in een gesprek samen 

gezocht naar oplossingen 

                                                           
23

 Toelichting: als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft, kan u in aanmerking komen voor een budget om te besteden in de web-

winkel Meedoen van de gemeente. Op de webwinkel kunt u voor u en/of uw kinderen kiezen uit verschillende producten, zoals een com-

puter, fiets of abonnement bij de bibliotheek. 
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24. De medewerker(s) van de gemeente/het sociaal team hebben genoeg kennis om mij te kun-

nen helpen 

25. Beslissingen over de ondersteuning werden samen met mij genomen 

26. Er was voldoende aandacht voor mijn persoonlijke situatie 

 

Slot 

 

27. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over uw contact met de gemeente/een sociaal team 

of over uw hulpvraag? 

o Open antwoord 

 

Vragen voor groep ‘mantelzorgers’ (2 varianten: sociaal team of gemeente) 

 

Ondersteuning uit de omgeving 

 

7. Heeft uzelf ondersteuning geboden aan betrokkene? 

o Ja 

o Nee 

 

8. Heeft u gekeken of mensen in de eigen omgeving van betrokkene (nog meer) ondersteuning 

konden bieden? 

o Ja, op eigen initiatief 

o Ja, nadat de gemeente/een sociaal team mij hierop wees 

o Ja, nadat anderen mij erop wezen 

o Ja, anders 

o Nee  

 

9. Bent u het er mee eens dat iemand eerst via de eigen omgeving ondersteuning moet vinden, 

voordat diegene (aanvullende) ondersteuning via de gemeente/een sociaal team kan krijgen? 

o Ja 

o Nee 

o Weet ik niet/geen mening 

 

Ondersteuning van de gemeente/het sociaal team 

 

10. Heeft betrokkene ondersteuning gevraagd bij de gemeente/een sociaal team?  

o Ja � vervolgvraag 10b 

o Nee 

o Weet ik niet 

 

o Vervolgvraag 10b: Heeft betrokkene de gevraagde ondersteuning van de gemeen-

te/het sociaal team gekregen? 

� Ja 

� Nee � vervolgvraag 10c 

� Weet ik niet 

 

o Vervolgvraag 10c: Vond u dat de gemeente/het sociaal team de beslissing om de ge-

vraagde ondersteuning niet (volledig) te geven, goed heeft uitgelegd? 

� Ja  

� Nee 

� Weet ik niet/geen mening 
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11. Heeft u sinds 2015 weleens gekeken op de Webwinkel
24

 van de gemeente?  

o Ja � vervolgvraag 11b 

o Nee 

 

o Vervolgvraag 11b: Vindt u de Webwinkel gebruiksvriendelijk? 

� Ja 

� Nee  

� Weet ik niet/geen mening 

 

12. Heeft u knelpunten ervaren bij de hulpvraag van betrokkene? 

o Ja � vervolgvraag 12b 

o Nee 

o Weet ik niet/geen mening 

 

o Vervolgvraag 12b: Welke knelpunten heeft u ervaren? (meerdere antwoorden moge-

lijk) 

� Ik wist niet waar ik moest zijn de hulpvraag van betrokkene 

� Betrokkene kreeg niet snel genoeg ondersteuning 

� Er werd niet behoorlijk met mij omgegaan door medewerkers van de ge-

meente/het sociaal team 

� Anders, namelijk… (open antwoord) 

 

Slot 

 

13. Heeft u nog aanvullende opmerkingen over uw contact met de gemeente/een sociaal team 

of over de hulpvraag van betrokkene? 

o Open antwoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Toelichting: als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft, kan u in aanmerking komen voor een budget om te besteden in de web-

winkel Meedoen van de gemeente. Op de webwinkel kunt u voor u en/of uw kinderen kiezen uit verschillende producten, zoals een com-

puter, fiets of abonnement bij de bibliotheek. 
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Uitnodiging voor bewonersbijeenkomst en invullen enquête Evaluatie Sociaal Domein 

 

Beste meneer/mevrouw, 

 

Wat vindt u van de zorg en ondersteuning binnen de gemeente Borger-Odoorn? Deze en andere 

vragen willen wij graag aan u voorleggen. Dat doen we met een enquête en met bewonersbijeen-

komsten.  

 

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen in het sociaal domein van Borger-Odoorn 

Vanaf 1 januari 2015 voeren drie sociale teams in Borger-Odoorn de zorg- en ondersteuningstaken 

uit. Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder en is het tijd voor een evaluatie: wat gaat er goed, wat kan 

er beter? Misschien hebt u zelf contact gehad met een van de sociale teams of hebt u als mantelzor-

ger ondersteuning geregeld voor een familielid of bekende. Dan zijn wij benieuwd naar uw ervarin-

gen. Ook als u of uw gezin geen zorg of ondersteuning nodig hebt gehad, kunt u meewerken aan dit 

evaluatieonderzoek. Bijvoorbeeld door een van de bijeenkomsten te bezoeken of door de enquête in 

te vullen. 

 

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Pro Facto voert het evaluatieonderzoek uit 

Pro Facto doet dit in opdracht van de gemeente. Het onderzoek omvat onder andere gesprekken met 

cliënten en medewerkers van de gemeente en van de Stichting sociale teams Borger-Odoorn.  

 

Op dinsdag 29 oktober zijn er twee bewonersbijeenkomsten in het gemeentehuis 

Wij nodigen u uit om een keuze te maken voor de middag- of de avondbijeenkomst: 

• Dinsdag 29 oktober, 17.45 uur inloop, start 18.00 uur 

• Dinsdag 29 oktober, 19.45 uur inloop, start 20.00 uur 

Wij willen graag weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. Daarom ontvangen wij uw aan-

melding voor het tijdstip van uw keuze graag vóór 24 oktober 2019. U kunt zich aanmelden bij Ida 

Hofstede via i.hofstede@borger-odoorn.nl of 0591-535209.  

 

U kunt uw ervaringen ook delen in de online bewonersenquête (vragenlijst) 

In deze vragenlijst staan vragen over de zorg en ondersteuning in het sociaal domein van Borger-

Odoorn. Meerdere gezinsleden (van 16 jaar en ouder) kunnen de enquête persoonlijk invullen. Het 

invullen van de vragenlijst kost u ongeveer tien minuten. De bewonersenquête vindt u via deze link:  

https://pf-onderzoek.nl/sociaaldomeinBO(1 of 2). Heeft u liever een papieren vragenlijst? Dan kunt 

u deze opvragen via Pro Facto (050-3139853, bouwland@pro-facto.nl). Wilt u hulp bij het invullen 

van de digitale enquête, dan kan Henk Timmer van Welzijnsorganisatie Andes u hierbij ondersteunen 

(0591-585554, info@andesborgerodoorn.nl).  

 

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en worden niet bekend bij de gemeente of de sociale 

teams.  

 

U kunt de enquête invullen tot en met 3 november 2019. 
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Wij waarderen uw medewerking  

Wij waarderen het als u wilt deelnemen aan een van de bewonersbijeenkomsten en aan de enquête. 

Deelnemen aan de enquête mag altijd, ook als u van plan bent een van de bijeenkomsten te bezoe-

ken. Alvast bedankt voor uw medewerking en graag tot ziens op dinsdag 29 oktober! 

 

Als u nog vragen hebt over de bijeenkomst of over deelname aan de enquête, kunt u bellen met 

Chantal Ridderbos-Hovingh van Pro Facto (050-3139853) of mailen naar ridderbos@pro-facto.nl. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 
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Bijlage 3 Mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn – Stichting sociale 

teams Borger-Odoorn 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn; 

  

overwegende, dat voor de uitvoering van taken op het terrein van het Sociaal Domein met de Stich-

ting sociale teams Borger-Odoorn is overeengekomen dat de uitvoering daarvan door de Stichting 

sociale teams Borger-Odoorn zal plaatsvinden; 

  

gelezen het collegevoorstel van 26 augustus 2018 met nummer 18.01080; 

  

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; 

  

b e s l u i t : 

  

vast te stellen het volgende: 

  

Mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn – Stichting sociale teams Borger-Odoorn. 

  

Artikel 1 

In dit besluit wordt voor wat betreft de begripsbepalingen verwezen naar de definiëring daarvan in 

de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), de Gemeentewet, de Participatiewet (hierna: Pw), de 

Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015). 

  

Artikel 2 

1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn (hierna: het colle-

ge) mandateert aan de Stichting sociale teams Borger-Odoorn (hierna: de stichting) de uitvoering van 

de taken die zijn genoemd in bijgaand Mandaatoverzicht gemeente Borger-Odoorn – Stichting socia-

le teams Borger-Odoorn. 

2. De mandaathouder is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat. Ondermandaat wordt, na af-

stemming met het college, schriftelijk verleend. 

  

Artikel 3 

Ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden opgenomen in het bij dit besluit 

behorende en als zodanig gewaarmerkte Mandaatoverzicht gemeente Borger-Odoorn – Stichting 

sociale teams Borger-Odoorn gelden de volgende bepalingen: 

a. bij afwezigheid van de mandaathouder wordt de bevoegdheid, indien noodzakelijk voor de voort-

gang van de werkzaamheden en gelet op de aard van de bevoegdheid, uitgeoefend door de mede-

werker die hem normaliter vervangt of kan vervangen; een en ander ter beoordeling van de direct-

leidinggevende van de betrokken mandaathouder; 

b. de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden moet passen binnen het Regenboogmodel 

en het overige bestaande beleid c.q. binnen de wettelijke regels; 

c. de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden moet passen binnen de geldende privacy-

wet- en regelgeving; 

d. de mandaathouder levert stukken en/of adviezen compleet, duidelijk, actueel en juridisch houd-

baar aan; 

e. de mandaathouder zorgt voor adequate en juridisch houdbare verslaglegging; 

f. de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden kunnen een rechtmatigheidstoets en margi-

nale toetsing door het college doorstaan; 
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g. indien de hardheidsclausule ingevolge artikel 4:84 van de Awb aan de orde is, geeft de mandaat-

houder advies aan het college hieromtrent, gebaseerd op een goede, degelijke en zorgvuldige moti-

vering. Vervolgens neemt het college of een vertegenwoordiger van het college een besluit omtrent 

het al dan niet toepassen van de hardheidsclausule. 

  

Artikel 4 

De mandaathouder draagt er zorg voor dat er goedkeuring door het college of een vertegenwoordi-

ger van het college wordt gegeven vóórdat een gemandateerde bevoegdheid uitgeoefend wordt, 

indien: 

a. de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid als politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig 

kan worden aangemerkt; 

b. de aangelegenheid tot kritische berichtgeving in de media heeft geleid dan wel in 

verband met de aard van de aangelegenheid redelijkerwijs moet worden 

aangenomen dat dit zal gebeuren. 

  

Artikel 5 

Bij de afdeling Bestuurs- en Concernondersteuning, cluster Visie, Strategie en Ondersteuning van de 

gemeente Borger-Odoorn wordt dit besluit en de in de artikel 2 genoemde mandaten ingeschreven 

en beheerd. 

  

Artikel 6 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop het besluit bekendgemaakt is en geldt 

met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018. 

  

Artikel 7 

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn – Stichting sociale 

teams Borger-Odoorn’. 

  

Aldus besloten in de vergadering van 26 augustus 2018; 

  

Exloo, 

  

het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn d.d. 26 augustus 2018, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

  

mr. P. Post mr. J. Seton 

  

  

De Stichting sociale teams Borger-Odoorn stemt hierbij ingevolge artikel 10:4 van de Awb in met de 

opgedragen bevoegdheden. 

  

Nieuw-Buinen, 

  

de Stichting sociale teams Borger-Odoorn tijdens de bestuursvergadering van ………………, 

de bestuurder, 

  

  

R. van der Velde 
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Mandaatoverzicht gemeente Borger-Odoorn – Stichting sociale teams Borger-Odoorn 

behorend bij mandaatbesluit d.d. 26 augustus 2018 

  

Nr.Omschrijving 

  

1. Het voeren van het keukentafelgesprek, het inwinnen van gegevens, het doen van onderzoek als 

bedoeld in artikel 2.3.2 van de 

Wmo 2015, het voorbereiden van besluiten, het eenmalig opschorten van de beslistermijn en alle 

overige correspondentie op 

grond van de Wmo 2015 en de hierop rustende nadere regelgeving
1
 (met uitzondering van het ne-

men van een besluit op de aanvraag). 

- Mandaatgever/bestuursorgaan: B&W 

- Mandaat verleend aan: Raad van Bestuur van de Stichting sociale teams Borger-Odoorn 

2. Het voeren van het keukentafelgesprek, het inwinnen van gegevens, het doen van onderzoek in 

het kader van een behoefte aan jeugdhulp door een jeugdige of een ouder, het voorbereiden van 

besluiten, het eenmalig opschorten van de beslistermijn en alle overige correspondentie op grond de 

Jeugdwet en de hierop rustende nadere regelgeving1 (met uitzondering van het nemen van een be-

sluit op de aanvraag). 

- Mandaatgever/bestuursorgaan: B&W 

- Mandaat verleend aan: Raad van Bestuur van de Stichting sociale teams Borger-Odoorn 

3. Het adviseren en voorbereiden van een verzoek tot het verkrijgen van een machtiging van de kin-

derrechter om een jeugdige die woonplaats in de gemeente heeft in een gesloten accommodatie te 

doen opnemen en te doen verblijven op grond van (artikel 6.1.8 van) de Jeugdwet (met uitzondering 

van het indienen van het verzoek). 

- Mandaatgever/bestuursorgaan: B&W 

- Mandaat verleend aan: Raad van Bestuur van de Stichting sociale teams Borger-Odoorn 

4. Het bijwonen van en het voeren van het woord tijdens de hoorzitting bij de bezwarencommissie 

van de gemeente Borger-Odoorn en/of tijdens de zitting bij de kinderrechter of inzake een voorlopi-

ge voorziening, beroep en hoger beroep ingevolge de Wmo 2015 en de Jeugdwet en de hierop rus-

tende nadere regelgeving1. 

- Mandaatgever/bestuursorgaan: B&W 

- Mandaat verleend aan: Raad van Bestuur van de Stichting sociale teams Borger-Odoorn 

5. Ontvangst, verwerken, accorderen, verzenden en archiveren van CORV-berichten ten behoeve van 

een regulier verzoek tot een raadsonderzoek. 

- Mandaatgever/bestuursorgaan: B&W 

- Mandaat verleend aan: Raad van Bestuur van de Stichting sociale teams Borger-Odoorn 

6. Contact opnemen met de gecertificeerde instelling (Jeugdbescherming Noord) om een casus in te 

voeren in het Toeleidingssysteem. 

- Mandaatgever/bestuursorgaan: B&W 

- Mandaat verleend aan: Raad van Bestuur van de Stichting sociale teams Borger-Odoorn 

7. Het inwinnen van gegevens, het doen van onderzoek, het voorbereiden van besluiten, het eenma-

lig opschorten van de beslistermijn en alle overige correspondentie in het kader van re-integratie op 

grond van de Participatiewet en de hierop rustende nadere regelgeving (met uitzondering van het 

nemen van een besluit op de aanvraag). 

- Mandaatgever/bestuursorgaan: B&W 

- Mandaat verleend aan: Raad van Bestuur van de Stichting sociale teams Borger-Odoorn 

 
 
1 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn, de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 

en jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn, de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn en het 

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Borger-Odoorn. 
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Bijlage 4 Inrichting sociaal domein in Drentse gemeenten en drie refe-

rentiegemeenten  
 

Gemeente Inrichtingsvorm  

Aa en Hunze In de gemeente Aa en Hunze is sinds 1 juli 2018 stichting Attenta 

verantwoordelijk voor het sociaal domein. De beschikkingen worden 

verleend door de gemeente en ook is de gemeente verantwoordelijk 

voor bezwaren.  

 

Attenta krijgt financiële middelen door middel van een subsidiebe-

schikking van de gemeente.  

Assen In de gemeente Assen is een deel van sociale domein uitbesteed aan 

de organisatie ‘Vaart Welzijn’. Deze organisatie is onderdeel van de 

Tintengroep, wat een overkoepelende organisatie is voor sociaal 

werk. De verantwoordelijkheid voor Vaart Welzijn ligt bij de Tinten-

groep. Uitvoering van de Participatiewet is ondergebracht bij de 

gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa. Werkplein 

Drentsche Aa is komt voor uit een samenwerking tussen de gemeen-

ten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. 

 

Per jaar wordt een budget van 3 miljoen euro aan Vaart Welzijn 

beschikbaar gesteld. De regel is dat 5% van het hele budget aan 

overheadkosten besteed mag worden.  

Coevorden In de gemeente Coevorden zijn de sociale teams onderdeel van de 

gemeente. De medewerkers van de teams zijn werkzaam voor de 

gemeente en de beschikkingen worden vanuit de teams gegeven.  

Emmen In de gemeente Emmen zijn de sociale teams onderdeel van Stich-

ting De Toegang. Dit is een onafhankelijke stichting die in opdracht 

van de gemeente Emmen alle indicaties doet. De stichting brengt 

advies uit aan de gemeente, maar de gemeente toetst en beschikt 

zelf. De sociale teams zijn in dienst van de stichting en niet werk-

zaam bij de gemeente.  

 

De stichting ontvangt een budget van de gemeente.  

Hoogeveen In de gemeente Hoogeveen is er geen sprake van een uitbesteding 

van het sociaal domein. Er wordt niet gewerkt met gebiedsteams.  

Wel wordt er met enkele partijen samengewerkt.  

Meppel In de gemeente Meppel is er een sociaal team dat bestaat uit ge-

meentelijke medewerkers die samenwerking met andere partijen, 

zoals stichting Welzijn Mensenwerk en het Meldpunt OGGZ GGD 

Drenthe. In de buurten en wijken werkt de gemeente Meppel samen 

met de woningcorporatie, welzijen en politie. Hier zijn interne wijk-

regisseurs aan verbonden.  

Midden-Drenthe In de gemeente Midden-Drenthe zijn er geen wijkteams of wijkregis-

seurs. Binnen de gemeente zijn er aparte afdelingen met betrekking 

tot sociale zaken en arbeidstoedeling. Daarnaast is er een Centrum 

Jeugd en Gezin. Dit is een samenwerkingsverband met het Wel-

zijnswerk Midden-Drenthe, GGD en SPiNN.  

Noordenveld Sinds 1 januari 2019 zijn bijna alle medewerkers m.b.t. het sociaal 

domein in dienst van de gemeente gekomen. Er bestaan verschillen-
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de teams die nauw met elkaar samenwerken met o.a. het Centrum 

voor Jeugd en Gezin, Welzijn in Noordenveld, Stichting MEE en team 

werk en Inkomen.  

 

Het welzijnswerk is bewust uitbesteed, dit onderdeel ligt bij de Wel-

zijnsstichting die zich in de verschillende wijken en buurten bevindt. 

Er is een nauwe samenwerking tussen de Welszijnsstichting en de 

gemeente.  

Tynaarlo In de gemeente Tynaarlo zijn er drie sociale teams actief welke zijn 

ondergebracht bij de gemeente. Deze teams bestaan uit maat-

schappelijke werkers welke in dienst zijn van de gemeente, maar 

ook werknemers afkomstig vanuit TRIAS en MEE.   

Westerveld Geen gegevens ontvangen van deze gemeente.   

De Wolden  In de gemeente De Wolden is een sociaal team actief welke onder 

het beheer en verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dit team 

kan worden gezien als een netwerkorganisatie waarbij men één keer 

per week samenkomt. Er wordt samengewerkt met verschillende 

partijen zoals MEE Drenthe, Stichting Welzijn, maatschappelijk wer-

kers en Team Optimaal Leven. Daarnaast zijn er twee buurtteams 

actief. Deze teams zijn een samenwerking van diverse partijen, 

waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de organisatie. De 

buurtteams zijn een netwerkorganisatie welke worden gecoördi-

neerd vanuit de gemeente.  

 

De kosten van de buurtteams liggen rond de €15.000.- per jaar. Dit 

komt voor rekening van de gemeente. 
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Bijlage 5 Toelichting op de kosten en bezuinigingen  
 

1. Werkelijke kosten jeugdzorg 

Onder kosten van de jeugdzorg vallen de kosten voor de verschillende voorzieningen jeugdzorg die 

we aanbieden. Over de periode 2015 t/m 2017 zijn de kosten van de jeugdzorg ongeveer gelijk ge-

bleven. In 2018 zagen we een behoorlijke stijging van de kosten door o.a. minder solidariteitsvoor-

deel en zwaardere jeugdzorg per cliënt. De definitieve cijfers voor 2019 zijn nog niet bekend, maar 

naar verwachting hebben de kosten in 2019 ongeveer hetzelfde niveau als 2018. 

Het gelijk blijven van de kosten over de periode 2015-2017 komt gedeeltelijk door het toepassen van 

solidariteit. In 2015 en 2016 heeft de gemeente Borger-Odoorn moeten bijdragen aan de andere 

Drentse gemeenten op basis van dit principe voor de jeugdzorg op interventieniveau 6 t/m 8. In 2017 

was alleen interventieniveau 8 nog van toepassing voor de solidariteit en toen ontvingen we een 

bedrag van € 343.120. De solidariteit over 2018 viel voor onze gemeente ook voordelig uit, maar hier 

is nog geen definitief bedrag van bekend. Vanaf 2019 wordt er geen herverdeling van kosten op basis 

van solidariteit meer toegepast. 

Jaartal Solidariteit 

Kosten solidariteit 2015 310.431 

Kosten solidariteit 2016 371.943 

Opbrengst solidariteit 2017 343.120 

 

2. Werkelijke kosten Wmo 2015 Begeleiding  

De kosten voor Wmo Begeleiding bestaan uit zorgkosten voor de verschillende vormen van begelei-

ding die we aanbieden. De kosten voor Wmo Begeleiding variëren. De hogere kosten in 2016 worden 

verklaard doordat er een te hoge nog te betalen post in 2016 is opgenomen. Dit geeft een voordeel 

voor het jaar 2017, waardoor de kosten in 2017 weer lager uitvallen. Gemiddeld genomen bedragen 

de zorgkosten van Wmo Begeleiding ongeveer € 2,2 miljoen per jaar. In 2019 vallen ze naar verwach-

ting hoger uit, namelijk € 2,5 miljoen.  

3. Werkelijke kosten Re-integratie 

Uit het re-integratie budget bekostigen we re-integratietrajecten. De kosten liggen de laatste jaren 

rond de € 850.000. Dit is ook de inschatting voor 2019. 

4. Werkelijke kosten Emco/Wedeka 

De kosten van Emco en Wedeka bestaan uit de loonkostenbijdrage en de aanvullende bijdrage voor 

tekorten. De kosten van Emco en Wedeka nemen af vanwege de bezuiniging op de loonkostenbijdra-

ge vanuit het Rijk. In 2019 vallen de kosten naar verwachting iets hoger uit dan in 2018, omdat de 

bijdrage voor tekorten meer is toegenomen dan de loonkostenbijdrage als gevolg van de bezuinigin-

gen van het Rijk is afgenomen. 

5. Werkelijke kosten Stichting sociale teams Borger-Odoorn 

Hieronder zijn de werkelijke kosten zichtbaar voor de Stichting sociale teams Borger-Odoorn. Het 

betreffen niet de volledige werkelijke kosten van de stichting, omdat we alleen de kosten in beeld 

willen brengen die betrekking hebben op de 3D’s, terwijl de Stichting sociale teams Borger-Odoorn 
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ook taken uitvoert die niet tot de drie decentralisaties behoren. Er is ingeschat dat 75% van de kos-

ten betrekking hebben op de drie decentralisaties. Deze kosten zijn hierboven zichtbaar. Over de 

jaren 2015-2018 zijn de kosten van de Stichting sociale teams Borger-Odoorn behoorlijk toegeno-

men. In 2015 was niet volledig in te schatten wat de juiste formatie moest zijn. In 2016 en 2017 is de 

formatie uitgebreid. Met ingang van 2018 heeft de Stichting sociale teams Borger-Odoorn er nieuwe 

taken bij gekregen op het gebied van werk en leerplicht. De kosten van team Werk vallen niet onder 

de drie decentralisaties, dus die zijn niet meegenomen in de berekening. In 2019 nemen de kosten 

van de Stichting Sociale Teams iets toe vanwege indexatie van de lonen, maar niet vanwege uitbrei-

ding van de formatie. 

6. Uitvoeringskosten drie decentralisaties 

De uitvoeringskosten van de drie decentralisaties zijn ingeschat op 4,5 FTE beleidsadviseurs, 4 FTE 

administratie Sociaal Domein en 2 FTE applicatiebeheerders. Voor elke FTE is € 35.000 overhead toe-

gerekend. In de jaren 2015 en 2016 vallen de kosten hoger uit vanwege extra inhuur voor de admi-

nistratie van de nieuwe taken. 

7. Expeditiebudget 

Uit het Expeditiebudget zijn bij invoering van de drie decentralisaties incidentele kosten betaald voor 

bijvoorbeeld de oprichting van de Stichting sociale teams Borger-Odoorn en externe inhuur van de 

kwartiermaker.  

8. Adviesraad Sociaal Domein 

In 2015 is de adviesraad Sociaal Domein opgericht. De kosten bestaan uit vergoedingen van de leden 

en de organisatie van de vergaderingen. 
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Bijlage 6 Cijfers bezwaarschriften 
Hieronder volgt een aantal overzichten die zien op de hoeveelheid bewaarschriften per jaar en wat 

de uitkomsten zijn. De bezwaarschriften met betrekking tot de Participatiewet zijn hierin niet mee-

genomen, omdat niet bijgehouden is welke bezwaarschriften betrekking hebben op beschikkingen 

van Borger-Odoorn en welke op beschikkingen vanuit Emmen. De cijfers zijn ontleend aan de jaar-

verslagen van 2016, 2017 en 2018 van de bezwarencommissie gemeente Borger-Odoorn. 

Cijfers 2016 

In 2016 zijn er 1.275 besluiten betreffende de Wmo 2015 verstuurd. In achttien zaken is hiertegen 

een bezwaarschrift ingediend. Eén daarvan is gegrond verklaard, één ongegrond, zeven bezwaren 

zijn ingetrokken en in negen gevallen is een nieuw primair besluit genomen. 

Voor de Jeugdwet zijn 175 besluiten verstuurd. Hiertegen zijn elf bezwaarschriften ingediend. In tien 

zaken is in de praatfase een nieuw primair besluit genomen, waarna het bezwaar is ingetrokken. Het 

andere bezwaarschrift is naar aanleiding van een uitleg in de praatfase ingetrokken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het valt op dat in het jaar 2016 in het merendeel van de van de bezwaarschriften een nieuw primair 

besluit wordt genomen. Slechts één van de 29 ingediende bezwaarschriften werd ongegrond ver-

klaard.  

Cijfers 2017 

In 2017 zijn er 1.657 beschikkingen verstuurd betreffende de Wmo 2015. In 42 gevallen werd een 

bezwaarschrift ingediend. Tien daarvan zagen op de Wmo 2015, 32 op de regelingen. Bij één be-

zwaarschrift is de uitslag onbekend, in vier gevallen is het bezwaar ingetrokken, bij 24 bezwaarschrif-

ten werd na de praatfase een nieuw primair besluit genomen en dertien bezwaarschriften kregen 

een vervolg in 2018.  

Voor de Jeugdwet zijn in 2017 309 beschikkingen verstuurd. Hiertegen zijn vier bezwaarschriften 

ingediend, waarvan in twee gevallen een nieuw primair besluit werd genomen en twee bezwaar-

schriften niet-ontvankelijk werden verklaard.  
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Ook in het jaar 2017 is in het merendeel van de bezwaarschriften een nieuw primair besluit geno-

men. Hierbij moet worden opgemerkt dat uit de jaarverslagen niet was af te leiden welke uitkomsten 

betrekking hadden op de Wmo 2015 en welke op de regelingen.  

Cijfers 2018  

In 2018 zijn 1.329 besluiten betreffende de Wmo 2015 verstuurd. Hierin zijn ook de volgende ge-

meentelijke regelingen op basis van de Wmo 2015 meegenomen: tegemoetkoming in de kosten van 

schoonmaakondersteuning en tegemoetkoming chronisch zieken en mensen met een beperking. In 

twintig zaken is bezwaar gemaakt, hiervan zijn acht bezwaarschriften gericht tegen de Wmo 2015, elf 

bezwaarschriften op de regeling tegemoetkoming chronisch zieken en mensen met een beperking en 

is één bezwaarschrift gericht tegen de regeling tegemoetkoming in de kosten van schoonmaakonder-

steuning. Met betrekking tot de Wmo 2015 en de regelingen werden twee bezwaarschriften inge-

trokken, werd in dertien gevallen een nieuw primair besluit genomen, is één bezwaar beëindigd we-

gens overlijden van de bezwaarmaker, was in één geval de uitslag onbekend en hebben drie be-

zwaarschriften een vervolg in 2019 gekregen. Betreffende de Jeugdwet zijn in 2018 308 besluiten 

afgegeven. Hiertegen is viermaal bezwaar gemaakt. In twee gevallen is het bezwaar ingetrokken, in 

één geval werd een nieuw primair besluit genomen en één bezwaarschrift kreeg een vervolg in 2019. 
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