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Rol TwynstraGudde
Onafhankelijke partij

Volgt, reflecteert en bewaakt het gehele proces vanaf het plan van aanpak 
tot en met de eindevaluatie

Verantwoordelijk voor de eindevaluatie en eindadvies

Ondersteuning gemeente bij de verbetering van haar rol als opdrachtgever





LARIKS 2020 

Cultuur/Samenwerking
Governance

Bedrijfsvoering
(data, financiën, formatie) 

Beleid en 
processen.

Hoofdthema’s



Cultuur en samenwerking
Blij zijn met Lariks

Mate van afstand, maar ook waardering

Samen nieuw beleid uitdragen, o.a. goedkoopst-adequate 
voorzieningen

Verbetering



Governance
Partnerschap of opdrachtgever / opdrachtnemer. 

Rollen en taken zijn onvoldoende duidelijk. 

Onvoldoende (overleg)structuur.

Omvang Lariks klein en overzichtelijk, maar daardoor ook 
kwetsbaar. 



Bedrijfsvoering
Data: onvoldoende inzicht, diverse bronnen,  niet geschikt 
toekomstgerichte analyses

Data, kpi’s (kritieke proces indicatoren), beleid en doelen zijn niet aan 
elkaar gekoppeld. 

Lariks werkt  naar eigen gevoel al kostenbewust.



Beleid en processen 
De verbinding tussen beleid en uitvoering is onvoldoende. 

Uitvoeringsplan kan nog smarter, maar is concreter dan voorheen



Reorganisatie Lariks 2.0

De plannen zijn van betere kwaliteit en eenduidiger, wel 
doorlooptijd langer. 

Groter kostenbewustzijn. 

Gesprekken met burger over alternatief zijn goed, maar kosten 
veel tijd.

Minder ruimte voor (het leveren van input bij) vernieuwing en 
ontwikkeling door o.a. instellen nullijn.  



Fase I Quickwins: Verbinden basis op orde 
Gezamenlijk plan van aanpak van gemeente en Lariks met fase I quickwins en fase II verdere 
uitwerking.    

Beleids- en uitvoeringsdoelstellingen met elkaar verbinden en aan KPI’s koppelen.

Data: ontsluiten wat er is, plan van aanpak voor wat we willen.  Koppeling met KPI’s

Rollen en taken van Lariks en gemeente verhelderen en koppelen aan doelen en KPI’s

Overlegstructuur opzetten om het gesprek op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau met elkaar 
te voeren. 

Versterken van gezonde werkomgeving.

Elkaar leren kennen.

Begrotingssystematiek voor Lariks opzetten aan de hand van opgaven, doelen en KPI’s.



Sporen Sociaal Domein 2021   
Transformatie Sociaal Domein breed

• Uitvoering beleidskader Sociaal Domein 2019-2022; focus en transparantie

• Inkoop en vormgeven accountmanagement zorgaanbieders 

• Intensiveren ketensamenwerking 

Organisatie Lariks en samenwerking met de gemeente

• Reorganisatieplan Lariks 2.0: opvangen besparingen, keuzes kerntaken, 
verschuiving van individuele ondersteuning naar collectief. 

• Plan van aanpak Verder verbinden in 2021: Basis op orde en samenwerking 

verbeteren en intensiveren. 

Financiële beheersing van het sociaal domein
• Taskforce Sociaal Domein: een efficiënte, kostenbewuste uitvoering van de 

zorg.
• Adequate informatiehuishouding.



Vervolg
Eindevaluatie mei 2021

Werving en selectie directeur Lariks

Fase II


