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1. Inleiding en verantwoording
1.1. Uitgangspunten beleidsplan Sociaal Domein gemeente Stein
De gemeente Stein heeft als ambitie uitgesproken dat zij een gelukkige samenleving wil creëren
waarin iedereen kan meedoen1. Het beleid sociaal domein in Stein gaat over de leefwereld van
mensen en niet om protocollen en systemen. De gemeente wil de samenleving verder ontwikkelen
samen met de inwoners. Dit betekent nadrukkelijk een kanteling in denken en doen. Om deze reden
heeft de gemeente Stein zich aangemeld voor de Village Deal.
Het beleid Sociaal Domein van de gemeente Stein heeft als uitgangspunten:
1. Alle inwoners nemen naar vermogen deel aan de samenleving
2. Voorkomen is beter dan genezen
3. Positieve gezondheid – het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te
voeren
4. De vraag van de inwoner en het resultaat staan centraal
5. De oplossing wordt eerst gezocht bij de inwoner zelf en diens omgeving
6. De te bieden ondersteuning is zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.
Dit heeft als consequenties voor de organisatie:
1. Ondersteuning wordt dichtbij huis georganiseerd
2. Er is maatwerk met ruimte voor verschillen
3. Ieder huishouden heeft 1 ondersteuningsplan en 1 regisseur
4. Het ondersteuningsaanbod moet vindbaar en toegankelijk zijn
5. Lokaal wordt geregeld waar het kan, regionaal waar nodig
Met als randvoorwaarden:
1. Initiatieven uit de samenleving worden gefaciliteerd
2. De gemeente Stein stuurt op resultaten
3. Onnodige bureaucratie wordt vermeden
4. De door het Rijk beschikbare middelen zijn leidend
5. Financiële middelen worden ontschot en doelmatig gebruikt
De thema’s uit de uitvoeringsagenda2 vloeien hieruit voort:
1. De gemeente gaat uit van kracht bij de mensen zelf
2. Er wordt integraal samengewerkt
3. De gemeente gaat voor maatwerk en kwaliteit
4. Belangrijk zijn een goede communicatie en informatievoorziening
5. Er is ruimte voor innovatie en experimenten
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Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Stein 2018-2023.
Uitvoeringsagenda Sociaal Domein 2018.
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1.2. Uitgangspunten en doel van de Village Deal
Uit het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2023 blijkt dat de gemeente innovatief wil zijn en ruimte
biedt voor experimenten en echt maatwerk. De gemeente wil onnodige bureaucratie vermijden.
Daarom heeft de gemeente zich in 2017 aangemeld bij de Village Deal, die geïnitieerd is door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het jaar ervoor heeft een aantal grote gemeenten al
deelgenomen aan de City Deal, Inclusieve Stad3.
In 11 kleinere gemeenten hebben de Colleges van B&W en de gemeenteraad een Village Deal
gesloten. Daarmee zetten zij in op ondersteuningsarrangementen in het sociaal domein, die beter
aansluiten bij eenvoudige oplossingen die bewoners zelf aandragen. De bedoeling van de Village Deal
was om te experimenteren met een vernieuwende en integrale aanpak binnen het sociale domein.
De focus van de Village Deals ligt op het bestuurlijke vraagstuk: “waar ligt de balans tussen regie en
vrijheid?”
Meer concreet zijn de vraagstukken:
a. Hoe blijft een ontschot budget of verordening binnen het sociaal domein hanteerbaar?
b. Hoe wil de gemeenteraad daarbij zijn rol invullen?
c. Hoe geef je invloed aan bewonersinitiatieven?
d. Wat hebben uitvoeringsprofessionals nodig?
Om integraal en dichtbij de inwoners en hun leefwereld te kunnen werken heeft de gemeente Stein
per dorpskern in januari 2018 de multidisciplinaire Dorpenteams ingericht. Hierin nemen zowel
klantmanagers Wmo, Jeugd en Participatie als maatschappelijk werkers en opbouwwerkers deel. Het
doel is dat zij als casemanagers snel en flexibel kunnen opereren. De Dorpenteams hebben in de
afgelopen maanden kunnen adviseren of een Village Deal zou kunnen worden ingezet.
1.3. De Omgekeerde Toets
De gemeente Stein heeft bij de inzet van de Village Deals gekozen voor het toepassen van de
Omgekeerde Toets. Daarmee is het beoogde effect van de interventie leidend.

De interventie moet snel en doelmatig kunnen worden
uitgevoerd en passen bij de leefwereld van mensen, zodat zij gelukkiger worden. Achteraf wordt
gekeken of en hoe de interventie past binnen de regelgeving. Ontschotten van budgetten kan een
middel zijn om het effect te bereiken. Voor het uitvoeren van de interventies in het kader van de
Village Deals is daarvoor budget vanuit de regeling Village Deal ingezet.

3

Doen wat nodig is (rapportage City Deal), Verwey Jonker, februari 2018
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1.4. De keuze voor de Effectencalculator als evaluatie instrument
De gemeente Stein heeft gekozen voor de Effectencalculator, omdat het met dit instrument mogelijk
is om meerdere scenario’s met elkaar te vergelijken. De interventies met de Village Deals zijn nu
vergeleken met scenario’s in het geval dat de Village Deal niet had plaatsgevonden. Tijdens de
gesprekken zijn ook de aandachtspunten besproken voor het proces en voor de evaluatie van de
Dorpenteams. Deze gesprekken zijn overigens zeer prettig en constructief verlopen, waarvoor wij de
gemeente Stein en de deelnemers hartelijk willen bedanken!
Door meerdere individuele casussen met behulp van dit instrument te evalueren ontstaat een beeld
over algemene en meer specifieke
werkzame factoren van een werkwijze, in
dit geval de inzet van maatwerkbudgetten
vanuit het project Village Deal. Met behulp
van de maatschappelijke prijslijst
(behorende bij de Effectencalculator)
hebben wij een inschatting gemaakt van de
kosteneffectiviteit van de aanpakken. De
bedragen in de maatschappelijke prijslijst
zijn het gemiddelde van de kosten van uren
en trajecten in Nederland.
Het is van belang in deze projectfase een
beeld te krijgen van de aanleiding om voor een maatwerkbudget in aanmerking te komen en de
impact op de inwoner als het budget is toegekend en de aanpak wordt uitgevoerd. Uit de verhalen
kan worden opgemaakt om welk type interventie het gaat en wat de ervaringen van de inwoners
zijn. Tegelijkertijd wordt ingebracht wat de ervaringen van professionals zijn bij de inzet van een
maatwerkbudget als het gaat om het professioneel handelen. De Effectencalculator concretiseert en
praktiseert de opgedane ervaringen met de Village Deal-maatwerkbudgetten en er kunnen voor
inwoners en professionals nieuwe perspectieven aan worden ontleend.
De werkwijze van een sessie Effectencalculator is als volgt:
Het verloop van een casus, hoe die feitelijk heeft plaatsgevonden, wordt besproken tijdens een
sessie die meestal twee à drie uur duurt. Daarbij zijn aanwezig: De casemanager van het
gezin/huishouden, de cliënt zelf indien mogelijk, overige betrokkenen bij de casus, anderen die niet
bij de casus zijn betrokken en daardoor een objectieve blik hebben, de effectencalculateur als
voorzitter en een notulist. In het geval van de gemeente Stein bleek het niet mogelijk of praktisch om
de cliënten erbij uit te nodigen. De sessies zijn begeleid door twee effectencalculateurs, die deze
rapportage samen hebben uitgewerkt.
Het verloop van de casus wordt door elkaar te bevragen volledig in beeld gebracht. Daarbij wordt
berekend hoeveel uur welke medewerker aan de casus heeft besteed4. Ook wordt beschreven welke
disciplines, niet aanwezig bij de sessies, ook aan de casus hebben bijgedragen. Zoals begeleiding
vanuit de GGZ, politie, vrijwilligersorganisaties en anderen.
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De Effectencalculator (Kwakernaak, Deuten, Van Biene, Vos & Hamdi, 2016)
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Bij de sessies in Stein waren aanwezig:
Casussen
Casus 1 Gebitsproblemen
Casus 2 Dansen
Casus 3 Container
Casus 4 Tuin opruimen
Casus 5 SMI Kinderopvang

Aantal personen excl. effectencalculateurs
7
6
8
9
6

De sessies waren multidisciplinair samengesteld met klantmanagers Wmo, Jeugd,
schuldhulpverlening en Participatie, evenals maatschappelijk werkers en opbouwwerkers van
Partners in Welzijn en een consulente van MEE. Ook waren de projectleider Sociaal Domein en
beleidsmedewerkers Sociaal Domein aanwezig. De ene keer was de casemanager een klantmanager
Wmo of Jeugd, de ander keer een maatschappelijk werker. De gesprekken verliepen geanimeerd en
er werden actief vragen gesteld.
2. De onderzoeksvragen
Met dit hoofdstuk beantwoorden wij de onderzoeksvragen met behulp van drie pijlers:
1. Kosteneffectiviteit
2. Betrokkenheid
3. Legitimiteit
2.1. Kosteneffectiviteit
2.1.1. Kosteneffectiviteit van de Village Deal
In onderstaande tabel vindt u de kosten in euro’s van de interventies. In de eerste kolom is
weergegeven wat het totale traject van melding tot en met afronding heeft gekost op basis van de
maatschappelijke prijslijst. In de tweede kolom vindt u de kosten van de Village Deal zelf, waarbij niet
alleen is gekeken wat er uit het budget Village Deal is betaald, maar ook de uren van de verschillende
organisaties die eraan zijn besteed. In de derde kolom is weergegeven wat de kosten van het gehele
traject zouden zijn als de Village Deal niet had plaatsgevonden. De verhalen van de casussen vindt u
in de bijlagen.
Casussen
Casus 1 Gebitsproblemen
Casus 2 Dansen
Casus 3 Container
Casus 4 Tuin opruimen
Casus 5 SMI-kinderopvang
Totaal kosten en besparingen

Totale traject
16.329
39.441
264.940
22.078
10.712
353.500

Village Deal
877
3.540
2.343
21.568
5.990
34.318

Zonder VD
10.640
81.919
261.377
51.102
37.287
442.325

Verschil
-5.689
42.478
-3.563
29.024
26.575
88.825

We kunnen in principe concluderen dat de interventies met de Village Deal in totaal € 88.825
goedkoper zijn geweest dan wanneer de Village Deal niet had plaatsgevonden. Twee casussen waren
duurder dan de situatie zonder Village Deal, echter de outcome was dat de kwaliteit van leven
hiermee is verbeterd. Deze cijfers moeten wel met enige voorzichtigheid worden beoordeeld: Bij de
beschrijving van de situatie zonder Village Deal is hypothetisch uitgegaan van wat er gebeurd zou zijn
als er geen Village Deal had plaatsgevonden.
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2.1.2. Hadden maatschappelijke kosten kunnen worden voorkomen?
De gemeente Stein heeft zich de vraag gesteld of maatschappelijke kosten hadden kunnen worden
voorkomen in het kader van de Village Deal. In hoeverre is er gekeken naar eigen kracht en eigen
mogelijkheden?
De aanpak van de casussen in het kader van de Village Deal was wisselend per persoon en per
organisatie. In sommige casussen was een klantmanager van de gemeente de casemanager, in
andere casussen was dat een maatschappelijk werker of een opbouwwerker van Partners in Welzijn.
Qua aanpak maakte dat niet veel uit. We moeten in ogenschouw nemen dat het in alle gevallen
zware casussen waren met multiprobleemsituaties die al vele jaren aan de gang waren en waar al
begeleiding in zat. Het gaat hier veelal om inwoners met of zonder een gezin die gewend zijn dat
hulpverleners de zorgcoördinatie uitvoeren. Van eigen kracht is nauwelijks sprake. Wel is er tijdens
de Village Deals getracht om meer de eigen kracht en eigen mogelijkheden van mensen aan te
spreken. Hiervoor is nog wel gewenning nodig bij zowel de inwoners als de casemanagers.
2.2. Betrokkenheid
2.2.1. De oorspronkelijke hulpvraag
De vijf casussen betroffen allemaal multiprobleemgezinnen die al meerdere jaren begeleiding
hadden op zowel financieel als psychosociaal gebied. Vaak veroorzaakten zij overlast in de buurt of in
ieder geval burenruzies. Ook was er vervuiling aan de orde. In één geval ging het om ernstige
gebitsproblemen waarvoor een vrouw met een achtergrond als vluchtelinge geen geld had. Met
behulp van de Village Deal heeft de gemeente samen met de dorpenteams ergere financiële en
psychosociale problemen kunnen voorkomen. In het geval van de vrouw met de gebitsproblemen
was de interventie weliswaar duurder, maar zijn depressies en erger bij mevrouw voorkomen. In alle
gevallen waren geen oplossingen beschikbaar via de reguliere weg, zoals bijzondere bijstand.
Een samenvatting van de vijf casussen met de oplossingen vanuit de Village Deal:
Probleem
Casus 1: Ernstige gebitsproblemen. Door
geldgebrek en de verkeerde tandarts zijn de
problemen in eerste instantie verergerd.
Behandelingen door de mondzorg zijn opgestart
hoewel er geen geld was. De rekening hiervan
moet betaald worden voordat de schuldregeling
kan worden opgestart. Bijzondere bijstand is
niet mogelijk. Ook de zorgverzekeraar vergoedt
dit niet.
Casus 2: Moeder heeft alles voor haar drie
kinderen over omdat zij zelf een slechte jeugd
heeft gehad. Door hun ASS (autisme spectrum
stoornissen) moeten de kinderen hun energie
kwijt. Alle drie de kinderen doen aan dans op
lager of hoger niveau. Moeder heeft een
bijstandsuitkering, maar besteedt iedere cent
aan het per auto brengen van haar kinderen
naar twee verschillende scholen. Dat kost haar
enorm veel energie en geld. Ze is er de hele dag
mee bezig. Ze is financieel niet in staat om de
ruit van haar auto te laten repareren.

Oplossing Village Deal
Betaling van de rekening van de mondzorg,
zodat de schuldregeling kan worden opgestart
en mevrouw een nieuwe start kan maken.
Mevrouw heeft minder pijn en kan daardoor
deelnemen aan maatschappelijke activiteiten
en reïntegratie met uitzicht op werk.

Vanuit de Village Deal wordt een OV jaarkaart
voor dochter vergoed. Het scheelt enorm dat zij
een OV jaarkaart krijgt om naar Maastricht te
kunnen gaan. Dan hoeft moeder alleen nog de
zoons naar het speciaal onderwijs in België te
brengen. Leerlingenvervoer daarnaartoe is niet
mogelijk.
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Casus 3: Een gezin met (alle leden) psychische
problematiek en licht verstandelijke
beperkingen veroorzaakt overlast en
burenruzies in de buurt. Dit heeft geen positief
effect op de psychische toestand van het gezin.
Vader heeft verzameldrang. Het hele huis staat
vol met vuilniszakken. Door de problematiek is
de woning zwaar verwaarloosd. Verhuizing is
een oplossing om opnieuw te beginnen. Om in
aanmerking te komen voor een nieuwe
huurwoning is het eerst nodig dat het huis
wordt opgeruimd en opgeknapt.
Casus 4: Een gezin met psychische problematiek
verwaarloost de tuin. Onder andere daardoor
ontstaan burenruzies. Bij moeder is er
vermoeden van licht verstandelijke
beperkingen. De twee zoons hebben psychische
problematiek. Mevrouw heeft begeleiding en
budgetbeheer. Mevrouw wil verhuizen naar een
andere buurt, maar de woningcorporatie wil
daar niet aan meewerken zolang de tuin niet is
opgeknapt. Het gezin is door de psychische
problemen niet in staat om helemaal zelf de
tuin op te knappen.
Casus 5: Een jonge vrouw met borderline
syndroom woont met haar zoontje van nog
geen jaar oud in Stein. Moeder is bang dat ze
haar kind wat aandoet. Als ze een aanval voelt
opkomen, legt ze het kind in zijn bedje. Dat zal
echter niet meer gaan lukken als haar zoontje
ouder wordt. Voor het kind is het risico dat hij
hechtingsproblemen gaat ontwikkelen. Op het
moment van schrijven is dat al aan het
beginnen, zo meldt de MEE consulent. Moeder
wil graag met een psychotherapeut aan zichzelf
gaan werken, maar ziet daartoe geen
mogelijkheden als ze met haar kind thuis is.

Vanuit de Village Deal is een container vergoed
zodat de rommel uit het huis kan worden
gehaald. Het gezin kan dan opnieuw beginnen
en verhuizen naar een rustiger buurt. Voor het
gezin betekent dit meer rust in het hoofd.
Daarmee is er de mogelijkheid dat de
maatschappelijke kosten, met name de uren
begeleiding, worden teruggeschroefd. Er kan
dan ook worden gewerkt aan de
opvoedvaardigheden van de ouders.

Vanuit de Village Deal wordt een hovenier
ingeschakeld om de tuin op te knappen. De
begeleiding stimuleert het gezin wel om
daaraan mee te helpen. Na het opknappen van
de tuin heeft het gezin de mogelijkheid om in
een andere stad opnieuw te beginnen in
appartement waarbij minder onderhoud nodig
is.

Via de reguliere weg wordt een sociaal
medische indicatie voor het kind niet mogelijk
geacht. In ieder geval tot het eind van het jaar
wordt er vanuit de Village Deal een sociaal
medische indicatie voor kinderopvang voor
twee dagdelen per week betaald in ieder geval
tot het einde van het jaar. Moeder heeft nu de
mogelijkheid om aan zichzelf te gaan werken
met een psychotherapeut. Zij wil dichter bij
haar familie aan de andere kant van het land
gaan wonen. Ze heeft dankzij de kinderopvang
nu ook de mogelijkheid om rustig op huizen te
reageren.

2.2.2. Inhoudelijke en integrale samenwerking
Integrale samenwerking is een belangrijk thema in het beleid Sociaal Domein in Stein. Over het
algemeen weten de klantmanagers en de medewerkers van de instellingen in Stein elkaar goed te
vinden. Zij hebben in de casussen vaak met meerdere disciplines samengewerkt, voor zover relevant.
Soms waren zij er in eerste instantie niet van op de hoogte dat bijvoorbeeld zowel de
maatschappelijk werker als de schuldhulpverlener beiden waren benaderd door een inwoner.
Gedurende het traject raakten zij daarvan wel op de hoogte en zochten elkaar op.
Tijdens de sessies Effectencalculator hebben wij ervaren dat nog niet iedereen in het zorg- en
welzijnsveld in Stein elkaar kent. Het was dan ook een prettige bijkomstigheid van de sessies dat
mensen elkaar hebben leren kennen en elkaar daarna hebben opgezocht voor vragen en
samenwerking.
8

Het gehele aanbod aan algemene voorzieningen in Stein blijkt nog niet bij iedereen bekend. Wij
bevelen daarom aan om een goede sociale kaart te maken van alle voorzieningen in Stein, ook van
vrijwilligersinitiatieven.
2.2.3. Gekanteld denken en handelen
Gekanteld kunnen denken en handelen vereist dat medewerkers breed en creatief, samen met de
inwoner, naar oplossingen kunnen zoeken. In het kader van de Village Deal was het echt nodig dat er
met gewoon gezond verstand werd gekeken naar praktische en eenvoudige oplossingen. Over het
algemeen is dit, uiteindelijk, goed gelukt.
Alle casemanagers zijn zeer betrokken bij hun cliënten en willen hen echt helpen. Voor alle
betrokken cases hebben de casemanagers in eerste instantie de mogelijkheden, integraal, binnen
verschillende bestaande wetgeving en regelingen onderzocht. Niet altijd was men op de hoogte van
alle regelingen. Dan werd wel een deskundige collega geraadpleegd, echter dat gebeurde niet in alle
gevallen. Ook hierbij zou een sociale kaart met bij voorkeur alle namen van medewerkers van
verschillende organisaties en wat zij doen een oplossing kunnen bieden. In ieder geval is het
aanbevelenswaardig om enige keren per jaar een netwerkbijeenkomst te organiseren om elkaar te
leren kennen.
Op het moment dat bleek dat de gewenste oplossing niet bereikbaar was met de gebruikelijke
regelingen werd de casus met de oplossingsrichting voorgelegd aan het betreffende Dorpenteam.
Volgens de Omgekeerde Toets zou juist eerst naar het gewenste effect en de daarbij behorende
oplossingen moeten worden gekeken en pas daarna of het in een of meerdere regelingen past. Bij de
implementatie van de Omgekeerde Toets als reguliere werkwijze verdient dit punt nog de aandacht.
2.2.4. Legitimiteit
Volgens het Beleidsplan Sociaal Domein is het belangrijk om te redeneren vanuit de leefwereld en de
mogelijkheden van de inwoners. Bij alle casussen in het kader van de Village Deal is er zoveel
mogelijk gewerkt vanuit de vraag van de inwoners, in ieder geval vanuit wat er nodig was om tot een
oplossing of verlichting van het probleem te komen. Er is vooral gezocht naar praktische oplossingen
waardoor de inwoners uiteindelijk ruimte in hun hoofd kregen om aan hun begeleidingsdoelen te
gaan werken.
In het kader van de Village Deal is een maatwerkoplossing gevonden (buiten bestaande wet- en
regelgeving). Samen met de inwoners, de begeleiders en andere betrokkenen zoals de
woningcorporatie zijn passende oplossingen gevonden en deze konden goed worden onderbouwd
om te komen tot een voorstel voor het Dorpenteam. Vaak was het betreffende Dorpenteam het eens
met de oplossingsrichting, soms moest er meerdere malen over worden gediscussieerd en werd er
niet altijd unaniem gestemd. De procedure van het voorstel voor de maatwerkoplossing naar de
Village Deal werd door zowel de Dorpenteams als de casemanagers omslachtig en bureaucratisch
gevonden.
De Dorpenteams geven aan dat zij de beslisbevoegdheid graag zo laag mogelijk in de organisatie zien,
zodat zij op basis van een populatiegebonden budget zelf kunnen beslissen over de
maatwerkvoorzieningen en de uitgaven daarvoor.
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De klantmanagers hebben bij het redeneren vanuit de leefwereld (eigen kracht) er geen last van
gehad dat een inwoner liever een maatwerkvoorziening wilde in plaats van oplossing die beter
aansluit bij de eigen kracht. De inwoners waren juist blij met de praktische oplossingen die
uiteindelijk werden geboden. In deze gevallen bleek na onderzoek dat er geen mogelijkheden waren
binnen de bestaande wet- en regelgeving. Juist voor gevallen die tussen wal en schip vielen werd de
Village Deal aangevraagd.
Er is tijdens de sessies aan de medewerkers gevraagd of men het vigerende beleidsplan Sociaal
Domein kent en of men ergens tegenaan loopt bij de uitvoering hiervan. De medewerkers kennen
over het algemeen niet de hele tekst van het beleidsplan. De klantmanagers geven aan dat een
aantal van hen het wel ter lezing en beoordeling hebben gekregen vooraf aan besluitvorming, maar
dat er met dit soort zaken geen rekening wordt gehouden binnen hun bestaande uren. Zij zouden het
wel fijn vinden om betrokken te worden bij de voorbereiding van het beleid om beleid en uitvoering
goed op elkaar aan te laten sluiten. Echter dan is het wel nodig dat daar binnen hun caseload
rekening mee wordt gehouden.
Ook is gevraagd wat de (on)mogelijkheden waren in het kader van de privacy (AVG) bij het integraal
samenwerken. Alle betrokken medewerkers gaven aan dat zij aan hun cliënten altijd toestemming
vragen voor de bespreking van hun cases in het Dorpenteam en elders. Zelfs voor de bespreking
tijdens de sessies Effectencalculator is gevraagd om toestemming, hoewel de cases daar anoniem zijn
besproken.

3. Conclusies, bevindingen en verbeterpunten
De conclusies worden in vier onderwerpen uitgewerkt.
1.
2.
3.
4.

De Village Deal ten opzichte van de reguliere werkwijze
Is er bij de interventies uitgegaan van de leefwereld van de inwoners?
Hoe integraal is er gewerkt in de Dorpenteams?
Hoe verliep de samenwerking?

De verhalen van de deelnemers aan de evaluatiegesprekken zijn vanuit een omgevingsgerichte
benadering verteld. Dat maakt dat de conclusies inhoudelijk gelieerd zijn en onderlinge verbanden
laten zien.
De conclusies zijn naar voren gekomen uit de casusverhalen en uit de uitwerkingen van de feiten
(inzet/uren, uitvoerende en financierende partijen). De conclusies komen voort uit de leefwereld van
de inwoner en de werkomgeving van de medewerkers en de vrijwilliger die betrokken was bij Casus 1
(Gebitsproblemen).
De conclusies en bevindingen zijn aangevuld met verbeterpunten over het proces en bieden de
mogelijkheid daarover in gesprek te gaan. De verbeterpunten nodigen uit om perspectieven te
ontwikkelen die mede aansluiten bij de transformatie-ambities van de gemeente en de partners voor
het beleid Sociaal Domein van de gemeente Stein.
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3.1. De Village Deal ten opzichte van de reguliere werkwijze
3.1.1. Conclusies
Een op de inwoner gerichte aanpak
Uit de evaluatiegesprekken blijkt dat het werken met een Village Deal-maatwerkbudget vraagt om
een goede verheldering van de echte vraagstelling vanuit de inwoner. Een maatwerkbudget maakt
dat er in samenwerking met de inwoner een echte cliëntgerichte aanpak wordt uitgevoerd. Dit komt
tegemoet aan de uitgangspunten van Village Deal.
Kwaliteit van de medewerkers
Tijdens de Village Deal kwam de kwaliteit van de medewerkers zichtbaar in beeld omdat zij met
overtuiging en betrokkenheid bij de inwoners in staat bleken de juiste momenten te identificeren om
een bepaalde interventie in te zetten vanuit het maatwerkbudget. De werkwijze volgens de
Omgekeerde Toets maakt het mogelijk sneller toe te werken naar een identificatie van de beste
oplossingsrichting. De werkwijze nodigt direct uit tot samenwerking met medewerkers of andere
betrokkenen die een rol (gaan) spelen in de aanpak. Met een maatwerkbudget wordt de kwaliteit
van de medewerker zichtbaar en deze is bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening.
Positief aan het maatwerkbudget is de waardering die de inwoner ervaart bij het helpen oplossen
van een probleem en de medewerker krijgt waardering voor zijn of haar aanpak van de interventie.
Uit de vijf evaluatiegesprekken bleek dat de betrokken inwoners erg blij waren met de aanpak. De
medewerkers waren hier ook blij mee. Zij zijn zeer betrokken bij de inwoners en gaan voor
oplossingen waar hun cliënten echt beter van worden. Deze wederkerigheid maakt dat de inwoner
vertrouwen heeft in de hulpverlening, wat van grote invloed kan zijn op de nog te nemen stappen in
een vervolgaanpak.
Maatwerkbudget en preventief werken
In de uitwerking van de gegevens zien we bij vier casussen dat de kosten ‘met een Village Deal
maatwerkbudget’ aanzienlijk lager zijn dan de kosten ‘zonder Village Deal maatwerkbudget’. We zien
dat het maatwerkbudget op deze manier benut een preventieve werking heeft. Door het kiezen van
het juiste moment van identificatie en met een relatief kleine uitgave kunnen grotere uitgaven
worden voorkomen. Tegelijkertijd zien we dat de interventie direct effect heeft op de leefwereld van
de inwoners. In conclusie 2 gaan we nader in op de effecten voor de leefwereld.
Samenvatting conclusies
We concluderen dat een maatwerkbudget een handzame werkwijze is met een snellere doorloop
naar de inwoner. Ten opzichte van de reguliere werkwijze kan sneller inzicht verkregen worden in de
kwaliteit van bestaan van de inwoner. Impasses in de situatie van de inwoner worden doelgericht
doorbroken en lagere kosten zijn mogelijk. De preventieve werking die ervan uitgaat maakt dat het
maatwerkbudget niet alleen een werkwijze is, maar ook een waardevol instrument om de kwaliteit
van bestaan tijdig te beïnvloeden.
3.1.2. Verbeterpunten:
Interne systemen:
a. Er is nu een dubbele registratie: regulier en Village Deal. Medewerkers stellen voor om mee
te denken hoe tot geïntegreerde dossiervorming te komen.
b. Het is van belang te weten wie er betrokken zijn bij een casus. Vanwege AVG-richtlijnen zijn
er beperkingen. Medewerkers brengen in het gebruik en de mogelijkheden van de
Verwijsindex onder loep te willen nemen.
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Bijvoorbeeld bij de inzet van een regisseur/casushouder vanuit de werkwijze
1Gezin1Plan1Regisseur is het nodig om snel te beschikken over informatie. Weten waar je
wel en niet over kunt beschikken scheelt al veel uitzoekwerk.
c. Een aanvullende bekostigingssystematiek in de vorm van een ‘vangnet’ of een
populatiegebonden budget voor de Dorpenteams, waarmee snel in een maatwerkbudget kan
worden voorzien.
3.2. Is er bij de interventies uitgegaan van de leefwereld van de inwoners?
3.2.1. Conclusies
Interventies in het materieel welbevinden
Uit de verhalen blijkt dat de vijf interventies gericht zijn op gedragsbeïnvloeding van
personen/gezinsleden (bv. geen verbaal geweld meer gebruiken) en contextfactoren (bv.
dansopleiding kunnen afmaken). Opvallend is dat de vijf maatwerkbudgetten die zijn geëvalueerd in
eerste instantie voorzien in bepaalde materiële behoeften. Medewerkers geven aan dat dit type
interventies de persoonlijke en gezinssituaties stabiliseren. Het gaat om het betalen van een rekening
van de tandarts, een afvalcontainer plaatsen, een tuin opschonen, een treinabonnement
aanschaffen, voorzien in kinderopvang. Het zijn tegemoetkomingen in deze complexe casussen waar zich meerdere problemen voordoen - waarmee rust en ruimte ontstaat. De tegemoetkoming is
als het ware een hefboom om vervolgens te kunnen gaan werken aan andere doelen, al of niet met
ondersteuning. Een maatwerkbudget wil overigens niet altijd zeggen dat de casus hiermee kan
worden afgerond.
We kunnen concluderen dat het voorzien in materieel welbevinden aanzet tot andere vormen van
welbevinden: lichamelijk welbevinden (pijnvrij door aangaan gebitsproblemen), emotioneel
welbevinden (minder agressie in gezin), sociaal welbevinden (vrijwilligerswerk oppakken) en
cultureel welbevinden (een danspassie naleven).
Samenvatting conclusies
De belangrijkste conclusie over inzet van een maatwerkbudget betreft de inwoner omdat hij of zij
sneller meer kwaliteit van bestaan5 ervaart in de vorm van rust en ruimte om weer na te kunnen
denken over de verdere inrichting van zijn leefwereld. Het maatwerkbudget bespaart hem of haar
veel stress omdat men vaak bezig is met overleven in een situatie met veel psychische financiële
problemen. De leefwereld van de inwoners was steeds het vertrekpunt voor aanvragen en
toekennen van een maatwerkbudget.
3.2.2. Verbeterpunten
In dialoog in casusbesprekingen:
Medewerkers geven aan dat het de moeite waard is om een casus aan de ‘voorkant’ van het
ondersteuningstraject uit te diepen. Een completer beeld biedt meer inzicht in passende aanpakken.
Wie de geschikte casushouder/regisseur van de casus is, kan eerder in beeld komen. Er kan wellicht
sneller opgeschaald worden. Medewerkers delen het principe: Hoe sneller effectieve interventies
kunnen worden ingezet, des te beter voor kwaliteit van bestaan van de inwoner een hoe minder tijd
inzet van medewerkers nodig is. Intenties van inwoners naar boven halen en daar de ondersteuning
op inrichten vraagt om reflectief vermogen van de teamleden. Echte dialogen met de inwoners,
waarin het stellen van open vragen het uitgangspunt is, kunnen hier optimaal aan bijdragen.

5

Schalock & Verdugo, 2002
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3.3. Hoe integraal is er gewerkt in de Dorpenteams?
3.3.1. Conclusies
Domein-overstijgend werken
De evaluaties laten zien dat medewerkers, ook voordat het Village Deal-maatwerkbudget in beeld
kwam, domein-overstijgend samenwerkten met andere welzijnspartners, zo ook met vrijwilligers,
woningcorporaties, politie, en anderen. Eenieder werkt vanuit eigen verantwoordelijkheid en de
daarbij behorende bevoegdheid. Bij de inzet van een maatwerkbudget wordt vanuit de Village Dealaanpak de samenwerking gecoördineerd en geïntensiveerd met die personen die op dat moment
nodig zijn om de toekenning voor te bereiden en uit te voeren. Het doel effectieve en efficiënte hulp
en ondersteuning zo snel mogelijk en eenvoudig aan te bieden aan de inwoner is eigen aan de
werkwijze. Integraal werken met een maatwerkbudget betekent hier in de leefwereld treden,
‘dichtbij’ met het oog op preventie van (of escalatie van) problemen. Het is dan van belang dat men
elkaar kent en ook de sociale kaart goed kent.
Ontschot werken, ontschot budget
Medewerkers concluderen dat als zij in de
Dorpenteams beschikken over het mandaat van
toekenning van een maatwerkbudget, de inwoner
sneller geholpen wordt en de werkdruk afneemt. Zij
hechten waarde aan het zelf kunnen beschikken over
en inzetten van een maatwerkbudget om te
voorkomen dat procedures en bureaucratie de route
bepalen, dus ook de snelheid van inzet. In de
evaluatiegesprekken, waar gelegenheid was voor
verdieping en reflectie, zagen we dat deelnemers
elkaar inspireerden om nog eens te kijken of er nog
snellere en goedkopere oplossingen zijn. Medewerkers
halen informatie naar boven uit hun ‘persoonlijke’
sociale kaart.

Uit: VILLAGE DEALS: een verkenning
naar de bestuurlijke dimensie van
integraal werken. Het belang van
grenzenwerk, informeel en geduld.
(Movisie, 2018)
Integraal en ontschot werken door
maatwerk – gemeente Stein:
“De enige voorwaarde is dat er met
een substantieel ontschot budget
gewerkt wordt”

Ontschot werken betekent voor medewerkers ook dat als de casus in goede handen is en er een
goed contact is met experts, de casus niet nog eens uitvoerig belicht hoeft te worden in het
Dorpenteam. In een van de casussen kwam dit nadrukkelijk naar voren. Wel wordt er waarde aan
gehecht dat iedereen weet wie de casushouder is en er niet langs elkaar heen wordt gewerkt.
Ontschotten betekent op deze manier: doen wat nodig is met wie dat nodig is.
Toetsystemen
Wettelijke/juridische toetsing en de consequenties voor de inhoudelijke toetsing zouden opnieuw
bekeken kunnen worden. Bijvoorbeeld bij casus 1 SMI-kinderopvang hield een medewerker vast aan
een VNG-richtlijn over de toekenning daarvan terwijl gemeenten daarvan af kunnen wijken. Het
wijzigen van lokaal beleid voor de sociaal medische indicaties kinderopvang, zoals dat in omliggende
gemeenten gebeurt, had hier een oplossing kunnen zijn.
Doen wat nodig is en integraal werken
Bij de toekenning van een maatwerkbudget wordt verondersteld dat de interventie snel wordt
ingezet. De medewerker heeft oog voor de noodzaak dat er snel wordt gehandeld. In meerdere
situaties zagen we terug dat de medewerker die het maatwerkbudget onder zijn hoede heeft zonder
omhaal doet wat er moet gebeuren en hij besteedt dit niet uit. Hij wil er zeker van zijn dat de
interventie snel kan starten en hij weet (of zoekt dit uit) de kortste weg om de interventie ingang te
zetten.
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Hij is er zich ook van bewust dat de persoonlijke- en/of gezinssituatie dusdanig kwetsbaar is dat een
regelvraag waarmee de eigen regie van de inwoner wordt aangesproken al snel kan leiden tot
escalaties. Kortom de medewerker hanteert een ‘eigen’ integrale aanpak, creëert handelingsruimte
vanuit het motto: doen wat nodig is. In de vijf casussen zagen we terug dat zelfgecreëerde
handelingsruimte de inwoner ten goede kwam. Bv. Het verstrekken van een treinabonnement in
Casus 2 Dansen. Professioneel gezien gaven medewerkers aan: ‘ik wil niet dat het nu ergens fout
gaat’.
Verhalen zijn leidend
Er is geconcludeerd dat in sommige casusbesprekingen de inwoner uitgenodigd wordt en/of andere
direct betrokkenen. De inwoner kan zelf zijn verhaal doen. We praten in die samenstelling niet over
de persoon maar met de persoon. Met de inwoner echt in gesprek gaan over zijn intenties kan
bijdragen aan de keuze voor een passende ondersteuning.
3.3.2. Verbeterpunten
Procedure maatwerkbudget
Toekenning van een maatwerkbudget Village Deal verloopt op dit moment via een bepaalde
procedure die ingekort kan worden om sneller en adequater te kunnen handelen (minder hiërarchie
en inhoudelijk overleg; minder werkdruk)6. De medewerkers uit de Dorpenteams stellen voor het
mandaat voor een maatwerkbudget in de teams te leggen. Het nemen van professionele ruimte kan
binnen het team verantwoord worden. Vanzelfsprekend is er het besef dat bij een mandaat ook
verantwoordingsafspraken gemaakt worden, wat iets anders is dan nieuwe regels en kaders
opstellen. Medewerkers geven aan graag mee te willen denken over een passende route die aansluit
bij hun ideeën over ontschotting van werkregels en bovenal hoe innovatieve werkwijzen de werkdruk
kunnen reduceren.
Toetssystemen
Wettelijke/juridische toetsing en de consequenties voor de inhoudelijke toetsing zouden opnieuw
bekeken kunnen worden.
Teamleren: een groep slimme medewerkers is nog geen lerend team
Hoewel teamleden veel van elkaar kunnen leren, kunnen ze vooral ook leren van de inwoner. De
inwoner brengt hierbij zijn vraag in, in plaats van dat de medewerker de hulpvraag formuleert. Een
ander aspect is dat met teamleren de gecreëerde ‘eigen’ handelingsruimte met elkaar gedeeld kan
worden. Eventuele ambivalenties kunnen besproken worden. In veel gevallen kunnen teamleden niet
zonder meer terugvallen op het referentiekader dat ze jarenlang hebben opgebouwd.
Samen op weg gaan hoe een lerend team te worden kan een optie zijn voor de doorontwikkeling van
de Dorpenteams en specifiek het integraal werken.
Methoden en technieken
Er is opgemerkt dat bepaalde werkwijzen het integraal werken vergemakkelijken. De werkwijzen
zetten de inwoner centraal en ‘dwingen’ tot constructieve samenwerking met anderen:
a. Bijvoorbeeld het team bestaat uit de inwoner en de groep mensen er omheen. We zien
hiervan kenmerken bij 1Gezin1Plan1Regisseur;
b. Werken met sociale netwerkstrategieën, waarbij de zelfregie van de inwoner het
uitgangspunt vormt en eigenaar is van zijn actieplan en maken van een ecogram;
c. Positieve Gezondheid waarbij zes pijlers van gezondheid kunnen worden gebruikt in een
gesprek om tot de juiste vraag te komen.

6

Stam, 2017.
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3.4. Hoe verliep de samenwerking?
3.4.1. Conclusies
Interne samenwerking
We belichten dit punt vanuit de opdracht hoe Village Deal maatwerkbudgetten in te zetten en hoe
die inzet intern tot stand komt. Medewerkers hebben aangegeven dat samenwerking in een goede
sfeer verloopt. Zij gaven aan dat interne medewerkers van andere afdelingen nog in een andere
modus zitten. Er wordt veel toegelicht op wet- en regelgeving en de vraag is vooral mee te denken
’hoe het ook zou kunnen’, zonder de wet- en regelgeving te passeren. De wens om in de
Dorpenteams over een budget te kunnen beschikken kwam onder andere ook voort uit de huidige
‘beslisboom’ die nu leidend is. Deze kan vereenvoudigd worden als bepaalde beslismomenten op
uitvoerend niveau liggen in plaats van op managementniveau, met inachtneming van verantwoord
mandaat.
Netwerksamenwerking
Aan de evaluatiegesprekken namen verschillende partners deel en een vrijwilliger. Wij merken op dat
de aandacht en het gesprek ook door de medewerkers uit de netwerken gericht waren op de
inwoner, de interventie en de ondersteuning voor de toekomst. Dit maakte dat het niet ging om de
regels van de ene organisatie en die van de andere. Hoewel het in het sociaal domein gaat om een
meerjarige transformatie in samenwerking met netwerkpartners zien we dat op uitvoerend niveau
gewoon gedaan wordt wat nodig is. We verstaan onder netwerksamenwerking ook de inzet van
informele ondersteuning. Medewerkers merkten op dat ze nog meer gebruik kunnen maken van
informele ondersteuning.
3.4.2. Verbeterpunten
Faciliteren als werkhouding
Toewerken naar een meer faciliterende houding vanuit verschillende disciplines/afdelingen om met
elkaar te zoeken naar voorwaarden waarbinnen bepaalde zaken wèl afgehandeld kunnen worden
vraagt nog om aandacht.
Informele ondersteuning
Het uitnodigen van instanties/collega’s die informele dienstverlening bieden is een aandachtspunt bij
casusbesprekingen. Het is hierbij wenselijk dat de informele sociale kaart goed in beeld is en wordt
onderhouden.
4. Aandachtspunten
De dorpenteams hebben in de afgelopen maanden kunnen adviseren of een Village Deal zou kunnen
worden ingezet. De Village Deal maatwerkbudgetten worden als een steun in de rug ervaren door de
inwoners en geven medewerkers de ruimte om tot effectieve en snelle interventies te komen. De
werkwijze maatwerkbudget wordt als positief ervaren en zeer gewaardeerd. Vanuit de
evaluatiegesprekken zijn er door medewerkers ook aandachtspunten aangedragen. Als de werkwijze
maatwerkbudget wordt voortgezet is het van belang om actief aan de aandachtspunten te werken
en zodanig dat het de werkprocessen ten goede komt. De aandachtspunten sluiten aan bij het
concretiseren van het Beleidsplan Sociaal Domein, 2018 – 2023 en de daarbij behorende
uitvoeringsagenda. Met de maatwerkbudgetten is concreet gewerkt aan ‘kantelen in denken en
doen’.
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De aandachtspunten op een rij:
Dichtbij de inwoner blijven
a. Inwoners leren hoe eigen kracht aan te wenden en te benutten. Medewerker faciliteert
‘aanwenden eigen kracht’ en maakt dit onderdeel van het ondersteuningsproces.
b. De inwoner (en personen die hij of zij graag om zich heen heeft) uitnodigen in een
Dorpenteam om zijn of haar verhaal te doen. Meer verdieping op intenties van inwoners.
Doel: tot passende aanpakken komen.
c. Actief betrokkenen bij de casus in het team uitnodigen ter verdieping van een casus.
Systemen en structuren onder de loep nemen:
d. Bestendigen (na de projectfase) van de werkwijze maatwerkbudgetten heeft de voorkeur
omdat de Dorpenteams ergere financiële en psychosociale problemen kunnen voorkomen en
kostenreductie ligt voor de hand.
e. Een aanvullende bekostigingssystematiek in de vorm van een ‘vangnet’ of
populatiegebonden budget met zeggenschap voor de Dorpenteams, waarmee snel in een
maatwerkbudget kan worden voorzien.
f. Ontschotten betekent ook eerst naar het gewenste effect kijken en achteraf kijken of en hoe
de interventie past binnen de regelgeving past: De werkwijze van de Omgekeerde Toets
bestendigen.
g. Informele ondersteuning, waar wenselijk/mogelijk, onderdeel maken van de voorbereiding
en uitvoering van een maatwerkbudget. Dit reduceert de kosten en vergroot de
maatschappelijke participatie van de inwoner (zo gewoon mogelijk).
h. Informele en formele sociale kaart op orde brengen met voorzieningen.
De informele sociale kaart bevat initiatieven die in gang gezet zijn: instanties die vrijwilligers
regelen, instanties waar vrijwilligers werken, etc.
Ten behoeve van de formele sociale kaart: Organiseer met regelmaat netwerkbijeenkomsten
om elkaar te zien en te kennen. Bv. met een praktisch thema waar de medewerkers vaak
mee te maken hebben (informatief en meedenkend). Inwoners zijn eveneens welkom.
i. Na de Village Deal toewerken naar een geïntegreerde dossiervorming in plaats van de
dubbele registratie van regulier en Village Deal.
j. Verwijsindex onder de loep nemen. Weten over welke informatie van inwoners je wel en niet
kunt beschikken.
k. Wettelijke/juridische toetsing en de consequenties voor de inhoudelijke toetsing opnieuw
bekijken.
Lerende teams ontwikkelen
l. Een casus aan de ‘voorkant’ van het ondersteuningstraject zorgvuldig uitdiepen. Doel: Sneller
passende interventies uitvoeren en afspreken wie de casushouder wordt.
m. Medewerkers willen betrokken worden bij beleidsvoorbereidingen. Zij zien dit als een nuttige
en kennisverrijkende bijdrage en het versterkt de noodzakelijke band tussen beleid en
uitvoering. Dit betekent wel het gesprek aangaan hoe de caseload bij te stellen.
n. Met collega’s samenwerken van verschillende disciplines/afdelingen vanuit een faciliterende
houding: Voorwaardenscheppend werken.
o. Leerdoelen in de teams vaststellen en daaraan werken. Vergaderingen inrichten vanuit
teamleren: Dialogisch/reflectief werken. Leerthema’s selecteren: Bijvoorbeeld integraal
werken, een facilitator zijn voor informele ondersteuners, methodieken eigen maken
(1G1P1R, ecogram, e.a.), grenservaringen bespreken.
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Tot slot
Deze rapportage is tot stand gekomen met het instrument Effectencalculator. Hiermee is het effect
geanalyseerd van de maatwerkbudgetten die in het kader van de Village Deal zijn ingezet. In de
evaluatiegesprekken zijn de verhalen verteld over de toegekende maatwerkbudgetten en wat dit
voor effect had op het dagelijks leven van de inwoner.
Medewerkers toonden waardering over het positieve resultaat van een maatwerkbudget voor de
inwoner. Bij alle casussen was er sprake van ‘weer grip op het eigen leven hebben‘ en kunnen
nadenken over hoe verder. De evaluatiegesprekken met de Effectencalculator bleken waardevol voor
de medewerkers omdat zij door het gesprek inzicht kregen in het eigen handelen. Het stimuleerde
ook de onderlinge kennisuitwisseling en het kostenbewustzijn. Medewerkers laten volop bereidheid
zien om mee te denken over passende oplossingen voor de aandachtspunten die zij hebben
aangedragen. ‘Ontschotten-van-onderop’ kan een passende strategie zijn om dichtbij de leefwereld
van de inwoners van Stein te blijven.
Wij vinden het een passende ambitie om de werkwijze maatwerkbudget onderdeel te maken van het
bedrijfsproces van de gemeente en dit door te ontwikkelen met de partners in het netwerk. Ook is de
keuze passend als het gaat om de maatschappelijke opgaven waar gemeente Stein zich aan verbindt:
‘Samen op reis naar een gelukkige samenleving’. Nabij zijn en dichtbij de inwoner staan zijn hierin
leidend.
Het is een voor de hand liggende gewoonte om elk budget dat wordt ingesteld te omkleden met
voorwaarden en regels. Uit onderzoek blijkt dat een maatwerkbudget slaagkans heeft als dat wordt
nagelaten7. Hoe meer voorwaarden, hoe minder budget ten goede komt aan de hulpverlening. Wel
blijft de dialoog over de wenselijkheid van bepaalde uitgaven noodzakelijk.
Wij wensen de medewerkers van de gemeente, de partners en de projectleiding veel succes en
wijsheid in het verder implementeren van de Village Deal-maatwerkbudgetten!
Anne Vrieze en Martha van Biene

7

Hilhorst & van der Lans, 2016.
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