




Landelijke 
Ontwikkelingen

- Regeerakkoord 
- Inhoudelijk

Participatiewet 
Wmo
Jeugdwet

- Financieel 



Regionale 
Ontwikkelingen

- Twee regiovisies
- Inkoopkader 2023 
- Harmonisatie wijkteams
- Projectopdracht Sociale Basisinfrastructuur



Opdracht Lariks 
anno 2022 

- Normaliseren
- Klimaat voor groei van zelfredzaamheid en 

participatie
- Integrale benadering
- Ondersteuningsvraag centraal
- Vraaggericht
- Afschalen



Lariks 
Markeringsmoment
en

 
- 2009 ‘Start’
- 2015 Statuten en 

opdrachtwijziging
- 2019 Beweging 

naar Voren 
ingezet  

- 2021 Onderzoek 
Twynstra Gudde 

 - Drie opdrachtgevers
- Eén opdrachtgever

- Beleidskader SD 
2019

- Raadsbesluit Basis 
op Orde 2022



Peilstok 2022

 

- Bestuurlijke vragen voor gemeenteraad 2022-
2026 : Werkt dit ? Kan of moet het anders ? 

- Wat zijn de alternatieven als het anders moet ?

- Vier opties : 
1) Dichter bij
2) Meer op afstand 
3) Voortborduren op huidige ontwikkeling
4) ‘Ondernemende’ uitvoeringsorganisatie
-  Voorbeelden uit het land  



Transformatie in beweging: 
ervaringen in gemeenten.

Aanbesteden WMO en 
jeugd in lumpsum: 

maatwerkvoorzieningen 
beperken.

Versterken en verbreden 
Sociale basis: aanbod 

algemeen toegankelijke 
voorzieningen 

vergroten.

Meer aandacht voor 
vrijwilligers en 

verenigingen: coachen, 
ondersteunen, focussen.



Inzichten 6 jaar na de 3D’s:

Sturen op 
afschaling: 
gaat niet 
vanzelf. 

Grenzen aan 
eigen kracht 

van 
kwetsbare 
burgers.

Infrastructuu
r van hands-

on 
professionals 

 blijft 
noodzakelijk.



MAG: voorbeeld Kaag en Braassem 

• Gemeente regierol.
• Input alle betrokkenen
• Wat zien we? Wat is er nodig? Wat moet onze focus hebben? Op 

hoofdlijnen/beknopt!
• MAG geeft focus 

• Start 2013 met Driemaster
• Essentiële rol vrijwilligersorganisaties en buurtinitiatieven;
• Rol sociaal werk om te verbinden, versterken, verbreden….



Werkwijze inzichtelijk maken 

• Partnerschap met gemeente
• Voortdurende dialoog: wat zien we? Wat gaat goed? 

Wat kan beter?
• Jaarlijkse gesprekken met stakeholders.
• Dialoogtafels met klanten.
• Tour de Kaag en Braassem voor de raad.
• Verantwoording: beknopt aantal harde kpi’s 

(administratieve last) + vertellen.





Sturen en 
verantwoorden

• Onderscheid tussen WAT en HOE

• Rolverdeling scherp

• Rolvast op eigen stoel en gesprek 
over dilemma’s

• Governance en sturen is een 
leerproces – samen ontwikkelen – 
niet eenzijdig vanuit de gemeente

•Maatschappelijke Agenda 

• Van sectoraal beleid naar integrale 
opgave





Stappen in governance

1. fundamentele discussie over rollen en verantwoordelijkheden
2. Onderscheid WAT en HOE
3. van papier naar gesprek
4. gun elkaar te leren
5. van klassieke overheid naar netwerksamenleving
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