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Acteplan 2018-2019

leden van de adviesraad,

In 2016 s de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022 vastgesteld
_ Deze toekomstagenda i hetrichtinggevend ambitiedocument voor de komende jaren.
De toekomstagenda
inwoners

van

s tot stand gekomen a een intensief samenspraak traject.

Maastricht-Heuveland,

bestuurders

en raadsleden,

Met

ciënten-en

adviesraden en mensen die werkzaam zjn in het sociaal domein

=

Voor de eerste lwee jaren is de ambiie van de toekomstagenda nader geproriteerd en
uitgewerkt n het actieplan 2016-2017.
In de afgelopen twee jaaris veel gebeurd. HetÍs wenselik om de voortgang te evalueren,
e leren van de opgedane ervaringen en een vervolgte formuieren in de vorm van een
nieuw actieplan 2018-2019.
Proces

tot dusver:

De projectgroep toekomstagenda is verantwoordelijk voor de realisatie van het actieplan
20162017

Eind 2017 is deze projecigroep aan de slag gegaan met
* Het verzamelen van de stand van zaken van all ingezette acties in die onderdelen: de
gepriorteerde projecten van de toekomstagenda zel, de projecten en de ontwikkelingen
van de going concem (zijnde reguier regionaal beled n uivoering) en de lokale
actviteiten per gemeenten

*_

* Het actuaiseren van de ondedggende werkwize, erende van de opgedane enaringen
w

Gtadene

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Inmiddels igt
er een concept actieplan 2018-2019
dat wordt gedragen door de

projectgroep, de achterliggende gemeentlijke organisaties en de directegroep Sociaal
Domein

Maastrcht-Heuvelland.

‚Op 21 februari

i t

actieplan tevens ter informatie besproken in het

portefeuilehoudersoverleg Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland.
De definitieve besluivorming vindt n iedere gemeente afzonderij, plaats na een
eventuele ontvangen reactie van de adviesraden.

Conclusie en belangrijkste wijziginge
De belangriste conclusie ut he nieuwe actieplan is dat de ambitie nog onverminderd
actueel

i.

Een transformatieis een langdurig proces.
keuzes zijn gemaakt. Deze Keuzes worden
ingezette projecten leveren een belangrijke
gewenste effecten daacwerkelikte kunnen

Hetis onze overtuiging dat er destjds goede
nog steeds gezamenlijk gedragen. De
bijdrage en hebben de t nodig om de
realiseren.

Door de ervaringen van de eerste twee jaar wilen we wel meer focus aanbrengen L3 v
de geprioriteerde projecten en enkele organisatorsche wijzigingen doorvoeren die de
voortgang van de ambitie en de realisatie van de doelstelingen verder moet borgen.
Wij zien uw reactie op het concept acteplan graag uiterlik 11 aprl 2018 tegemoet

Met vriendelike groet

Burgemeester n wethouders van Eisden-Margraten,”

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

ormans
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Inleiding
In 2016 is de Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022 vastgesteld.
Deze toekomstagenda was én is het richtinggevend ambitiedocument voor de komende
jaren voor het volledige sociale domein van de gemeenten in Maastricht-Heuvelland
(vanafnu Maastricht-Heuvelland).
In de toekomstagenda staat in gezamenlijkheid omschreven hoe Maastricht-Heuvelland
wil dat de regio er op sociaal gebied in 2022 uitziet. Tevens is hierin omschreven op
welke manier de gemeenten de transformatie van het sociaal domein in 2016-2017
wilden faciliteren.

En tot slotis omschreven welke actieve rol Maastricht-Heuvelland

herin ziet voor inwoners,

maatschappelijke partners en de gemeenten zelf.

Uniekis dat deze toekomstagenda tot stand s gekomen na een intensief samenspraak
traject dat in 2015-2016 is doorlopen met ruim 175 mensen: inwoners van MaastrichtHeuvelland, bestuurders en raadsleden, cliënten-en adviesraden en mensen die

werkzaam zijn in het sociaal domein. Met hen is gekeken naar de Ervaringen, de
gewenste Verbeteringen en de mogelijkheden om te Innoveren, de zogenaamde EVIaanpak
De toekomstagenda straalt visie, ambitie en vertrouwen uit De eerste merkbare
resultaten dienen zichtbaar
te zijn in december 2018. Om die ambities daadwerkelijk

dichterbijte brengen binnen de gestelde termijnen is tevens het actieplan 2016-2017
opgesteld.
De eerste twee jaren zijn nu om. Hetis tijd voor een volgende stap.
Het actieplan 2018-2019

In dit plan willen we terugkijken naar de oorspronkelijke veranderopgave van de
toekomstagenda en de urgentie hiervan toetsen aan de actualiteit We willen ruimte
geven aan de reeds ingezette projecten op weg naar de realisatie van de beoogde
effecten. Daarnaast willen we leren van de ervaringen tot dusver. Waar nodig stellen we
keuzes bij. We blijven in ontwikkeling.
Waarom

1) De veranderopgave
Sinds 01 januari 2015 is de overdracht van de drie decentralisaties (de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (vanaf nu WMO), de Participatiewet en de

Jeugdwet) een feit. Het gezamenlijk doel van deze decentralisaties was en s (zo®
zelfstandig mogelijke) deelname aan de samenleving voor iedereen mogelijk maken:
“Wanneer iemand ondersteuning nodig heeft gebeurt dt op maat en vanuit het perspectief

van het huishouden waar deze inwoner toe behoort De regie blift bij de inwoner zelf en/of
de directe omgeving, tenzij dit niet mogelijk is. Daarbij wordt het ysteemdenken vanuit de
verschillende beleidskaders, wet- en regelgeving losgelaten.”
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Methet overhevelen van bestaande wettelijke taken is deze transformatieopgave echter
nog geen feit.
1.1) Onze ambitie
Als veranderambitie voor 2022 staat in de toekomstagenda het volgende genoteerd:
“I 2022 kunnen de inwoners van Maastricht-Heuvelland
gezond en veilig opgroeien en
oud worden, hun talenten blijvend ontwikkelen en naar vermogen meedoen n onze

samenleving. Ze zijn zo veel mogelijk zelfredzaam en voelen zich bij lkaar betrokken. Onze
regio biedt de mogelijkheden aan haar inwoners om collectiefen individueel tot
ontplooiing te komen, zodat haast iedereen zodra hij/zi volwassen s in zijn /haar eigen
onderhoud en inkomen kan voorzien.”

n de toelichting lezen we het volgende:
“We willen dat in 2022 iedere inwonerin Maostricht-Heuvelland
zich onderdeel voelt van

een sociaal netwerk. Dat hij weet dat hij niet alleen is en een beroep kan doen op mensen in
zijn omgeving. Andersom kan de omgeving om zijn raad, hulp, ondersteuning vragen en die
geeft hij graag. Want j hoort erbij.

Onze jonge inwoners gaan naar school en werken vanuit hun talenten aan hun
ontwikkeling. De volwassen inwoners zijn zo veel mogelijk economisch zelfstandig en
werken naar vermogen. Of ze ijn met pensioen en veelal vrijwillig actief. Met hun werk
betekenen ze iets voor hun directe omgeving en voor onze (netwerk]samenleving; daarmee
voegen ze waarde toe. Dat wordt beloond, ook als het geen reguliere baan i maar
bijvoorbeeldde inzet
voor familie, rienden of buren. De grens tussen betaalde en

onbetaalde inzet kan veel minder scherp getrokken worden. Met een sterke
netwerksamenleving kunnen mensen langer zelfstandig thuís blijven wonen, Een sterke
netwerksamenleving betekent ook dat mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is,
gezien worden, ondersteuning krijgen en erbij horen.
n 2022 zijn niet langerde producten,diensten, protocollen en regels an ‘het systeem
teidend, maar het denken n oplossingen. Bewoners hebben zeggenschap over hun eigen

oplassingen. Professionals hebben ruimte om waar nodig ondersteuning te bieden op maat
Daarbij staan de mens en het gezin waarin iemand opgroeit centraal
Mensen bepalen zelfhun eigen doelen en de mensen die dat (ijdelijk) iet kunnen en/of
niet voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen rekenen op de gemeente. Daarbij s het ssentieel
dat de relatie tussen de professtonal en de inwoner/familiegoed s en de mwoner geen

klant meer is maar een mens die de regie heeftbij het stuk voor stuk aanpakken van zijn
eigen problemen - met ondersteuning waar nodig - waardoor hijin een posítieve spiraal
terecht komt en groeit.De gemeente vertrouwt hierbij op n luistert naar haar inwoners.
Ze verbindt partijen en handelt vanuit wat onze inwoners willen bereiken.”

1.2) Doelstellingen en kernopgaven
De doelstellingen bij deze ambiti zijn:
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1
2)
3)

_ Deindividuele eigen kracht in de samenleving wordt versterkt.
_ Decollectieve eigen kracht in de samenleving wordt versterkt.
_ Imonze samenleving staan de burger en zijn directe omgevíng centraal en niet het

4

_

steem.

Weblijven mensen ondersteunen di ijdeijk of permanent
geen regie over hun
eigen leven kunnen voeren en/of een chronische beperking hebben.

Voor het actieplan van 2016-2017 zijn de doelstellingen vertaald naar geprioriteerde
kernopgaven:
Preventie en vroegsignalering
Vergroten van economische zelstandigheid
Verbeteren van de toegang

Betere (blijvende) ondersteuning
Prioritering was nodig want de ambitie was én i onverminderd groot.
Het schema laat zien hoe de doelstellingen en kernopgaven aan elkaar gekoppeld zijn:

a

==

e

"—"í':__‘_

r

e

(Vanafnu worden de ambitie, doelstellingen en kernopgaven van de toekomstagenda

gezamenlijk aangeduid als de ambitie.}
2 Urgentie
De brede constatering is dat de ambitie nog onverminderd actueel is. De urgentie van de
opgave blijkt it de formulering van diezelfde opgave. Immers wat als:
De individuele eigen kracht en de collectieve eigen kracht in de samenleving NIET worden
versterkt door ons handelen?In onze samenleving het systeem centraal staaten NIET de

burgeren zijn directe omgeving? We mensen di tijdelijk of permanent
geen regie over hun
eigen leven kunnen voeren en/of een chronische beperking hebben NIET bijven
ondersteunen?

Wat voor een maatschappijzijn we dan? En welke toegevoegde waarde heeft het sociaal
domein dan nog?

We kunnen nog niet spreken van een volledig afgeronde transformatie maar de
‘beweging is in gang gezet.Er is veel gebeurd. Zowel op het schaal- en
samenwerkingsniveau van Zuid-Limburg als het lokale niveau van iedere afzonderlijke
gemeente en alle niveaus daartussenin.
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Bij alle projecten van de toekomstagenda, de meeste ontwikkelingen van de regionale
samenwerking bij beleid en uitvoering (vanaf nu goïng concern) en bij de meeste lokale
activiteiten is een concrete bijdrage aan de ambitie te herleiden. Dit wordt in hoofdstuk
3 en in bijlage 1 verder inzichtelijk gemaakt.

Echter transformeren is meer dan projecten uitvoeren. Hoe zinvol hun bijdrage ook
moge zijn. Transformeren gaat ook over houding en gedrag van burgers en
professionals, Over het oslaten van oude gewoonten en het handelen naar nieuwe

verantwoordelijkheden. Hier vragen we meer aandacht voor.
2.1) Samenwerking
De ambitie i regionaal. De omvang en de urgentie van de ambítie maken samenwerken
noodzakelijk. Tijd en middelen zijn schaars. Dit eldt voor alle deeïnemende gemeenten.
In de samenwerking tussen de diverse gremia groeit vertrouwen. Tegelijkertijd zien we
dat samenwerken op het niveau van Maastricht-Heuvelland ook vraagt om een
(tijdelijke) extra inspanning van alle deelnemende gemeenten. Kennis delen, beleid
afstemmen en samen optrekken in de uitvoering kost tijd.
Samenwerking bljft een middel en geen doel op zich. Wat lokaal kan, bljft lokaal. Zo is
gebleken dat het versterken van de collectieve eigen kracht hoofdzakelijk een lokale
opgave is. Het gaat hierbij vooral om het aanspreken, organiseren, faciliteren en
versterken van lokale netwerken. Dat wat in de samenwerking meerwaarde biedt bljft
of wordt regionaal
Bij een dergelijke intensieve samenwerking is continuiteit in meerjarige investeringen
én n een vaste deelname van gesprekspartners noodzakelijk.
Laten we daarnaast vooral erkennen dat er zowel overeenkomsten als verschillen zijn.
We delen in de ambitie maar erkennen dat bijv. de behoeften door diversiteit
van.
inwoners per gemeente verschillend kunnen zijn. Dit geldt ook voor de manier waarop
gemeenten lokaal georganiseerd zijn.
Samenwerken

is samen leren en samen doen.

n de afgelopen jaren heeft het samen doen vooropgestaan. Het samen leren behoeft
extra aandacht Voor 2018-2019 komen de aspecten van samen leren binnen
Maastricht-Heuvelland nadrukkelijker periodiek terug. Bij de geprioriteerde projecten
van de toekomstagenda wordt het thema: Samen leren als randvoorwaarde opgevoerd.
wat

3) Projecten en goïng concern tot dusver
In het actieplan 2016-2017 zijn alleen projecten opgenomen, die rechtstreeks een
bijdrage leveren aan 1 of meerdere geprioriteerde kernopgaven en die tevens:
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«

Gezamenlijk worden uitgevoerd door Maastricht-Heuvelland.

©

Qua besluitvorming de route volgen binnen de samenwerkingsstructuur.

Onderstaand overzicht laat de bijdrage van de (nog) lopende projecten van de

toekomstagenda uit het actieplan 2016-2017 aan de vier doelstellingen zien:
Lopende projecten’

En ondertussen staat de goîng concern nietstil De winkel i en blijft open.
Binnen de drie beleidsdomeinen WMO, Participatiewet en Jeugdwet zijn de nodige
projecten succesvol afgerond. Er wordt regionaal samengewerkt aan diverse thema's en
ontwikkelingen. Waar nodig gebeurt dit tevens domeinoverstijgend. Deze

beleidsontwikkelingen dragen regelmatig (gehee! of gedeeltelijk) bij aan de ambitie van
de toekomstagenda.
In de Heuvelland gemeenten
zijn (divers samengestelde) integrale gebiedsteams
verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. De regionale uitvoering
op het gebied van de Participatiewet en gedeeltelijk op het gebied van de WMO
(Beschermd Wonen) is ondergebracht bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (vanaf
nu SZMH). De oprichting van deze gezamenlijke uitvoeringsorganisatie s een
belangrijke stap vooruit. SZMH heeft voor 2018 duidelijke speerpunten. Zoals het
invoeren van het gebiedsgericht (integraal) werken. Deze invoering zal aansluiten bij de

bestaande, lokale gebiedsteams. Zowel de lokale uitvoering als de speerpunten van
SZMH dragen direct bij aan de transformatie.

Tot slot dragen
de andere, okale activiteiten van de individuele gemeenten eveneens
beleidsmatig en uitvoerend bij aan de ambitie van de toekomstagenda. Bijvoorbeeld
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door het lokaal subsidiëren van verenigingen en maatschappelijke partners en het
faciliteren van burgerinitiatieven en zelfsturing. Ook op lokaal niveau wordt stevig

getransformeerd. Zoals eerder angegeven is met name doelstelling 2: Het versterken
van de eigen collectieve kracht, bj uitstek een lokale opgave

n bijlage 1 een overzicht
van alle toekomstagenda en goïng concern projecten uit 20162017 indusief hun bijdrage aan de ambitie. (De Iokale activiteiten zijn vanwege hun
veelvoud nietin dit overzicht opgenomen.)
Wat opvalt:

e

De criteria van de geprioriteerde projecten gaan onvoldoende over de gewenste
bijdrage aan de ambtie.

e

De projecten van de toekomstagenda leveren in meerderheid een bijdrage aan
doelstelling 3 en 4.Bij projecten die in hoofdzaak bijdragen aan doelstelling 4
Een betere,blijvende ondersteuning rijst de vraag of dit voldoende is om de
ambitie t realiseren. Een accenterschuiving is nodig. Het bieden van passende
ondersteuning is reeds langer een basistaak van de gemeente. Het versterken van
de collectieve eigen kracht is voornamelijk een Iokale opgave. Het versterken van
de individuele eigen kracht en de burger centraal p.v.het systeem verdient meer
aandacht.

«

Bij de projecten toekomstagenda wordt een andere bijdrage zichtbaar dan bij de
projecten going concern. Ditis verklaarbaar vanuit de wetenschap dat going
concern ook wettelijke taken uitvoert. Deze kunnen of hoeven niet altjd een
bijdrage te leveren aan de ambitie van de toekomstagenda. Deze zijn tevens niet
altijd integraal.
Veel projecten bevinden zich nog
in de onderzoek- en planfase.Dit betekent voor
de komende periode een behoorlijk beroep op de ambtelijke inzet bij beleid. En
n een latere fase bij de uitvoering. Voor wat betreft de inzet van de projecteiders
en de overige leden van de projectgroep is onder 6.2 een overzicht uitgewerkt.

«

Overall i het pleidooi dat we de lopende projecten toekomstagenda (voor zover niet

afgerond en actueel) de ruimte moeten geven. De projecten zijn op schema wat betreft
hun eigen tijdspad, We volgen de aanpak van Ervaren, Verbeteren en Innoveren. Veel
projecten hebben de pilotfase doorlopen en gaan nu doorgevoerd worden. Een
transformatieis een langdurig proces. Het is onze overtuiging dat e goede keuzes zijn
gemaakt De ingezette projecten leveren een belangrijke bijdrage.
Vanwege bovenstaande opvallendheden worden de criteria voor de geprioriteerde
projecten aangescherpt. Geprioriteerde projecten dienen een concrete bijdrage te
leveren aan de transformatie en z
Innovatief

©

Integraal (dus domeinoverstijgend)
Regionaal
Dragen minimaal bij aan 2 van de 4 doelstellingen van de toekomstagenda.
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Vanwege deze aanscherping hevelen we twee lopende projecten vanuit de
toekomstagenda over naar
de going concern. Deze zijn Hulp bijhet huishouden en
Beschermd wonen. Beide gaan naar regulier WMO. Beschermd wonen is (vanwege de
huidige transitiefase) tevens een belangrijk,geprioriteerd thema bij Inkoop. Mogelijk
wordt dit project in een volgende transformatiefase opnieuw geprioriteerd voor de
toekomstagenda. Hoewel van wezenlijk belang dragen beide projecten nu nog
hoofdzakelij bij aan doelstelling 4 Een betere (blijvende) ondersteuning. Het project
Evaluatie inkoop WMO en Jeugdwet i in de besluitvormingsfase en wordt daarna
doorlopend goïng concern. Het lopende project Mantelzorgondersteuning en respijtzorg
wordt doorontwikkeld naar (brede) Cliëntondersteuning en blijt geprioriteerd. Het

project competentieontwikkeling loopt voor wat betreft de (integrale) functiescholing
voor medewerkers van diverse gemeenten en socale organisaties going concern door:
En wordt daarnaast nu breder opgepakt binnen de randvoorwaarde Samen Leren.
3.1) Projecten toekomstagenda 2018-2019
Kritisch kijkend naar de bijdragen, verdeling, voortgang n samenhang komen we tot de

volgende herverdeling voor de komende twee jaar

2018-2019

3.1) a Extra aandacht voor 1 gezin/ 1 plan en doorbreek de patronen
Deze twee projecten zijn vorig jaar samengevoegd. Een subsidieverzoek voor
cofinanciering bij de provincie is ingediend. Vanwege personele uitval s er sinds enige
tijd geen projectleider meer gekoppeld aan dit project. Hierdoor is de voortgang
gestagneerd. Ondertussen heeft het integraal werken door bijv de inzet van de
verschillende, lokale gebiedsteams en de competentieontwikkeling van de medewerkers
van SZMH meer vorm gekregen.
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Een herijking van de oorspronkelijke opgave en een meer concrete uitwerking van het
beleidsvoornemen (inlusief inanciële taakstelling) zijn nodig. Hierbij dient rekening
gehouden e worden (indien functioneel) met de diversiteit van de lokale
uitvoeringsituaties in de diverse gemeenten. Geljktijdig dient dit project waar nodig

structuur doorbrekend te zin. Bijv. als het gaat om de verschillende beleidsdomeinen en
financieringsstromen. Dit project blift van wezenlijk belang bijhet bereiken van de
ambitie.

3.1) b Nieuw project Passend onderwijs

Er zijn actuele wijzigingen op het gebied van onderwijs. Er s een groot raakvlak van dit
beleidsterrein met de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeentelijke

verantwoordelijkheid op dit vlak maakt onderwijs eiteljk tot de vierde decentralisatie.
Ditbeleidsterrein is echter niet direct aangehaakt bj de toekomstagenda.
Deze wijzigingen vraagt de komende jaren om grote investeringen. Bepaalde keuzes zijn
eruciaal voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van jeugd en onderwijs.
Een gemeenschappelijk kader en gedeelde uitgangspunten voor Maastricht-Heuvelland
aangaande de samenwerking betreffende het onderwijslandschap is een eerste
stap. Door dit thema als project aan de toekomstagenda toe te voegen, wordt een
integrale aanpak vanuit de praktijk beoogd.

Het gaat om het leggen van de verbinding tussen de volgende opdrachten:
e
+

(Her-)huisvesting van onderwijs naar kindcentra.
De inhoudelijke ontwikkeling van die centra met ruimte voor partners uit welzijn
enzorg.

Richting geven aan de processen rond de doorgaande leerlijnen.

De harmonisatie kinderopvang - peuterspeelzaal ondersteunend laten zijn aan
deze ontwikkeling,
De verbinding
met VVE en beleid versterken.
De knooppunten op scholen verstevigen.
De inze en actualisatie van leerlingenvervoer passend doorontwikkelen.
3.1) c Nieuwe randvoorwaarde Samen leren
De intentie van de regionale samenwerking was samen leren en samen doen. Samen

doen komt volop tot uiting in de projecten van de toekomstagenda en de ontwikkelingen
bij goïng concern en lokaal. Samen leren is n de hectiek van de eerste
twee jaren minder
:an bod gekomen. Hetis belangrijk om een regionaal én tev ns
domeinoverstijgend
kennisnetwerk te vormen. Kennis delen n plaats van kennis afzonderlijk opdoen, draagt

bij aan de efficiency van de samenwerking en de meerwaarde van MaastrichtHeuvelland. Met dit hema als randvoorwaarde wordt hier de komende jaren concreet
meer

aandacht aanbesteed

Enkele suggesties voor het (nog op te stellen) projectplan zijn:

*

Vertaal de ambitie naar de betekenis voor het handelen van de professional

Sociaal Domein | Maastricht - Heuvelland

Wat draagt jouw handelen en werken concreet b aan de 4 doelstellingen van de
toekomstagenda? Welke vaardigheden heb je hiervoor nodig.
- Deze vaardigheden en houdingsaspecten kunnen vervolgens onderdeel
worden van de diverse functiescholingen (bijv. Vakmanschap).
- Deze vaardigheden kunnen vervolgens onderdeel worden van de
(verschillende)gesprekscychi.
+ Gebruik de ambitie ls toetssteen bi alle toekomstige projectvoorstellen. Pas het
format voor nieuwe voorstellen voor de directiegroep en het

portefeuillehouderoverieg hierop aan. Wat draagt dit voorstel concreet bij aan de
e

4 doelstellngen van de toekomstagenda?
Inventariseer de diverse lopende leer- en netwerkbijeenkomsten (Per domein en
per gemeente) en onderzoek waar meer uitwisseling ofeen gezamenlijke
deeiname mogelijk s. En/of organiseer regionaal en domeinoverstijgend jarlijks

één of twee themabijeenkomsten rondom de ambitie en de betekenis iervan
voorhet handelen van de professional
Verder zal de projectgroep die verantwoordelijk is voor de realisatie van de
doelstellingen uit de Toekomstagenda mede in het kader van samen leren verbreed
worden. Zie voor de uitwerking hiervan hoofdstuk 6
4) Monitor toekomstagenda sociaal domein
Van project naar randvoorwaarde.

Maastricht-Heuvelland wilde bij het vaststellen van

de toekomstagenda de voortgang en de resultaten van de diverse inspanningen
gerelateerd aan de ambitie monitoren. Door het in één monitor samenvoegen van de
verschillende indicatoren uit de verschillende domeinen krijgen we zicht op de
onderlinge samenhang en de daadwerkelijke voortgang van de transformatie. Doel is
beleid en uitvoering te ontwikkelen en bij e sturen op basis van inzicht door data.
Enkelvoudige bronnen worden op deze wijze meervoudig gebruikt.
De monitor geeft op wijk- en kernniveau inzicht in lle aspecten van de transformatie.
Het betreft niet alleen de ontwikkeling (in aantallen en kosten) van de gemeentelijke
maatwerkvoorzieningen. De monitor geeft (op termijn) eveneens inzicht n
klanttevredenheid en de ontwikkeling van de eigen kracht en de sociale netwerken in de
verschillende wijken en kernen. Tot siot geeft de monitor inzicht in de werkwijze van de
toegang. (De monitor is bedoeld voor beleidsontwikkeling en geeft buiten de vaste
peilmomenten om geen dagelijkse, actuele bedrijfsinformatie.}
Door de gegevens te combineren met demografische kenmerken van de verschillende
wijken en kernen kunnen benchmark en andere analyses gedaan worden. Hiermee
geven de gegevens meer inzicht dan louter de absolute aantallen en kosten.
4.1) Fasering
De monitor wordt gefaseerd ontwikkeld volgens onderstaande planning:
Fase 1: Maatwerkvoorzieningen en ondersteuning.
Deze indicatoren zijn vanaf de start (begin 2017) opgenomen in de monitor. Het betreft
met name gegevens uit de cliëntsystemen van de gemeenten m.b.t.
maatwerkvoorzieningen, professionele zorg en ondersteuning, Deze worden
gecombineerd met demografische cijfers van de verschillende wijken en kernen.
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Fase 2: Algemene voorzieningen, preventie, eigen en collectieve kracht.

Deze indicatoren zullen in de loop van 2018 opgenomen worden. (Ditis grotendeels
afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens.] Het betreft vooral gegevens m.b.t
algemene en preventieve voorzieningen en gegevens uit diverse onderzoeken (zoals de

GGD Volwassenen en Ouderenmonitor) die meer zicht geven op zelfredzaamheid, eigen
kracht en mantelzorg,
Fase 3: Kwaliteit, klantervaring en toegang.
Deze indicatoren zijn in ontwikkeling. Zodra deze beschikbaar komen vanuit de
toegangs- en cliëntsystemen zullen deze ingericht worden in de monitor. Het betreft met

mame gegevens uit onderzoeken, klanttevredenheidsmetingen en gegevens uit de
toegang:

4.2) Stand van zaken fase 1

Deze fase is gerealiseerd. De monitoring van de ambitie rondom de doelstelling Betere
(blijvende) ondersteuning i ingericht.In februari 2018 zijn de monitorgegevens over
geheel 2017 beschikbaar zijn.
De gegevens zijn online beschikbaar voor de gebruikers binnen Maastricht-HeuvellandMedewerkers van beleid, utvoering, management en fnanciën worden momenteel in
verschillende workshops geschoold in het gebruik van de monitor. Een aparte, concept

(raadsrapportage voor de gemeente Maastricht ís ontwikkeld. Deze wordt begin 2018
afgerond. Tevens zal dan ook een soortgelijke (raads)rapportage in samenspraak
met de
andere gemeenten ingericht worden.

4.3) Vervolg en voorbeeld
In 2018 zal gewerkt worden aan een toevoeging van gegevenssets zoals genoemd onder
fase 2 en 3. Daarmee wordt de monitor uitgebouwd tot een integrale monitor, waarmee
(nagenoeg) alle doelen van de toekomstagenda gevolgd kunnen worden.

Hieronder een voorbeeld van de uidige beschikbare kerngegevens van de cliënten van
het sociaal domein Maastricht-Heuvelland. Hieruit wordt bijvoorbeeld duidelijk dat ca.
26,000 unieke personen in 2017 t/m kwartaal 3 ondersteuning hebben ontvangen
vanuit het sociaal domein, dat is tussen de 10 en 15% van het aantal inwoners.
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5) EVI panels

Van project naar randvoorwaarde. Zoals omschreven is de toekomstagenda tot stand
gekomen na een intensief samenspraak traject dat in 2015-2016 is doorlopen met ruim
175 mensen:

inwoners van Maastricht-Heuvelland, bestuurders en raadsleden, cliënten-

n adviesraden en mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein. Met hen is gekeken

naar de Ervaringen, de gewenste Verbeteringen en de mogelijkheden om te Innoveren in
het sociaal domein, de zogenaamde EVI-aanpak. Deze keuze is een adequate vertaling
van de ambitie kort samen te vatten als "Met de burger, voor de burger”. Een belangrijk

uitgangspunt was én is dat deelname
aan de EV panels door ervaringsdeskundigen
voorop staat.

Eind 2016 - begin 2017 is de EVI aanpak geëvalueerd en n samenspraak met de
deelnemers van de EVI panels zelfis besloten deze aanpak te continueren. Vervolgens
zijn voor 2017 de volgende thema's benoemd:
e
*
*

Deregulering
De inzet van cliëntenpanels bij de monitoring van de toekomstagenda.
Heldere en eenduidige informatie voor burgers.

Een andere keuze bij de aanpak in 2017 was dat de EVI panels dit zoveel als mogelijk
zelf zouden regelen. De procesmanager of de desbetreffende projectleider neemt m.n.
deel aan de panels om de voortgang te bewaken. Door deze insteekis de voortgang van
de EVI panels wat verder van de gemeenten af komen te staan.
Evengoed
zijn bij diverse thema's en/of projecten telkens verschillend samengestelde
panels geraadpleegd.
Bij het thema: Deregulering i het belangrijkste project: 1 gezin/1 plan en doorbreekde
patronen. Dit project is nog in de planfase en dient zoals eerder aangegeven
9

vellond

lan
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geprioriteerd opgepakt te worden. De opdracht
voor de projectleider is dat de EVI
aanpak een sinificant onderdeel dient te zijn van de verdere uitwerking.
Voor het thema: De inzet van cliëntenpanels bij de monitoring van de toekomstagenda,
wordt ingezet op de doorontwikkeling van de huidige, separate ciëntonderzoeken per’

domein en per gemeente. Het streven s om uiteindelijk naar één regionaal
tevredenheidsonderzoek te gaan. Ditis een lopend project met meerdere fasen. Het EVI

panel wordt hier structuree bij betrokken.
Voor het thema: Heldereen eenduidige informatie voor burgers, s en eerste
bijeenkomst afgeblazen vanwege een gebrek aan aanmeldingen. Hier is geen
afzonderlijk project aangekoppeld. Suggestie is om de communicatieadviseur
van de
gemeente Maastricht (die tevens deelneemt aan de projectgroep toekomstagenda) als

tussenpersoon in e zetten en di thema bij de EVI panels opnieuw leven, in te blazen.
Voor de doelsteling van de toekomstagenda: De cigen individuele kracht n de
samenleving wordt versterkt en de bijbehorende kernopgave: reventie en
vroegsignalering, iseen Evi panel 6én keer bij elkaar gekomen. Dit panel heeft een eigen
groep afgevaardigden gekozen en deze zijn enkele keren bij elkaar gekomen om de
inhoud en de voortgang van het onderliggende projec: Eigen Kracht te bespreken.
6) Structuur
De huidige samenwerking van Maastricht-Heuvelland m.b.thet sociaal domein is veel
omvattend. De bijbehorende structuur is complex Integraliteit en samenhang wordt

nagestreefd vanuit de ambitie. Tegelijkertijd wordt going concern nog veel gewerkt
vanuit de 3 domeinen WMO, Participatiewet en Jeugdwet. Dit blijft ook nodig. Immers
nietalles hoeft integraal aangevlogen te worden. Voorkomen dient te worden dat zaken
onnodig ingewikkeld of vertraagd worden door alles met alles te verknopen. De
regionale samenwerking per domein is zowel beleidsmatig als uitvoerend telkens net
iets anders georganiseerd.
Duidelijk is dat een volledig nieuwe structuur discussie niet de oplossing biedt in de
groeiende samenwerking, Wel willen we op basis van de opgedane ervaringen enkele
wijzigingen doorvoeren voor wat betreft e realisatie van het nieuwe actieplan en de
projecten van de toekomstagenda.
In 2018-2019 gaan we (Lo.. de eerdere jaren) met een vereenvoudigde structuur
werken.

Het gaat dan om een aanpassing van de bijbehorende rollen en

verantwoordelijkheden. Dit Ieidt tot minder overleglagen en een bredere gezamenlijke
verantwoordelijkheid:
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©
+

Beleid en uitvoering word in de structuur
van de toekomstagenda nadrukkeljk
gecombineerd.
Blijvende aandacht voor de benodigde capaciteit en de verantwoordelijkheid
‘ehorend bij de diverse rollen i belangrijk.

Bij deze structuurhoren de volgende rollen en verantwoordelijkheden:
6.1) Rollen en verantwoordelijkheden
6.1) a Opdrachtgevers

De integrale sturing en besluitvorming vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg
sociaal domein Maastricht-Heuvelland. De besluitvorming geschiedt op voet van

gelijkwaardigheid tussen de zes gemeenten. Besluiten worden pas bestuurlijk
voorgelegd als de consequenties van de implementatie en uitvoering voldoende zijn
uitgewerkt.
De ambtelijke opdrachtgevers zijn de leden van de directiegroep sociaal domein

Maastricht-Heuvelland. Zij zorgen ervoor dat in het portefeuillehoudersoverleg de juiste
‘esluiten genomen worden. Zodat de voortgang
van de realisatie van het actieplan
gegarandeerd wordt In het kader van samen doen zijn zíj a.v. de projecten
verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen én houden van de ambtelijke capaciteit
en de bijbehorende budgetten. Tot slotzijn zij verantwoordelijk voor de implementatie

en uitvoering van de projecten in de zes gemeenten. In het kader van samen leren zijn
zij verantwoordelijk voor het introduceren van eigen “best practices”. Succesvolle
okale beleid- en uitvoeringspraktijken met een nadrukkelijke bijdrage aan de ambitie
agenderen en delen met elkaar.
De rol van directiegroepleden als sponsor per kernopgave wordt osgelaten en daarmee
ook het voorbespreken van projectvoorstellen met één of twee sponsoren. Directieleden
vertrouwen op de professionaliteit
van medewerkers m.b.. de gewenste uitwerking. De

directieleden zijn vervolgens gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor de besluiten
n de onderlinge samenhang,
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6.1 b Procesmanager

De procesmanager is eindverantwoordelijk en inhoudelijk opdrachtnemer. Deze functie
fungeert als linking pin ssen alle betrokkenen en is volledig committed werkzaam
voor de toekomstagenda. De procesmanager neemt deel aan alle overleggen in
‘bovenstaande structuur ter voorkoming van ruis op de ljn en ter bevordering van een
uniforme interpretatie van gebruikte begrippen. Deze functie s verantwoordelijk voor
de realisatie van de beoogde effecten middels de continuiteit in de besluitvorming, de
voortgang in de uitvoering en de inhoudelijke, onderlinge samenhang tussen de
projecten. De procesmanager houdt overzicht op de projectopdrachten inclusief tijdspad
n einddatum, de inzet van de benodigde capaciteit en de financiële afwikkeling hiervan.

De procesmanager s tevens de linking pin naar de afdeling Inkoop en voorzitter van de
ontwikkeltafels zodat over en weer geprioriteerde projecten en beleidsvoornemens
tijdig met lkaar worden afgestemd en de realisatie ook hier gewaarborgd blijf.
6.1) c Projectgroep
De projectgroep wordt verbreed. De ervaring van de afgelopen jaren was dat de

samenstelling van de projectgroep te smal was. De projectgroepleden waren vaker
belast met dubbele rollen (coördinator
en projectleider). De beperkte
vertegenwoordiging betekende dat de terugkoppeling naar de breed verdeelde
achterban (de projectleiders van de projecten, beleid én uitvoering in drie domeinen bij
zes gemeenten) veel vergt van de inzet van de leden en desondanks dun blif. Bij
personele uitval bleek daarnaast dat het geen vanzelfsprekendheid is dat de
achterliggende gemeente zorg draagt voor een passende vervanging. Dit moet echt
beter.

De projectgroep wordt opnieuw en breed samengesteld door:
*

De projectleiders van de geprioriteerde projecten.

Toelichting: De rol van één of twee coördinatoren per kernopgave wordt losgelaten. De
projectleiders worden zelf deelnemer van de projectgroep en leggen rechtstreeks
verantwoording af aan de overige leden van de projectgroep en de procesmanager. Zij
zijn verantwoordelijk voor de voortgang (conform tjdspad), de inhoudelijke aanpak en
het beoogd (meetbaar) effect. Zij houden een consequent oog voor de eventuele
onderlinge samenhang van hun project(en). Telkens gekoppeld aan de ambitie van de
toekomstagenda

De projectleider is (samen met de procesmanager) zelf verantwoordelijk voor de
toelichting en eventuele verdere aanpassingen
besluitvormingsproces.

m.b.t het eigen project in het verdere

De koppeling van projecten aan 1 kernopgave wordt eveneens losgelaten. Alle projecten
dragen immers bij aan meerdere kernopgaven.
©

Eén afgevaardigde per regulier, regionaal beleidsoverleg WMO, Participatiewet
en Jeugdwet. Nog aan te wijzen door het desbetreffende overleg zelf. (Dit kan een
projectleider zijn, die als projectleider al deelneemt of een andere

afgevaardigde)
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Toelichting: Regulieris er geen regionaal, domeinoverstijgend overleg tussen de drie
beleidsvelden onderling. Samen leren is een nadrukkelijke doelstelling van de
samenwerking. Door de ambitie is het noodzakelijk om een overstap te maken van een
werkwijze per “D' naar een meer integrale werkwijze.

e

Een afvaardiging vanuit de uitvoering m.b.t WMO, Participatiewet en Jeugdwet.
Nog aan te wijzen door de uitvoering zelf.

Toelichting: De Participatiewet wordt regionaal
wordt regionaal ingekocht en lokaal uitgevoerd.
uitgevoerd bij SZMH en voor het overige lokaal.
geldt dat er periodiek regionaal overleg is, voor

uitgevoerd door SZMH. De Jeugdwet
De WMO wordt gedeeltelijk regionaal
Voor de Participatiewet en de Jeugdwet
de WMO geldt dit niet. Hetis aan de

uitvoering zelf om te kiezen voor een afvaardiging vanuit de drie domeinen die
voldoende representatie s. Het betrekken van de uitvoering bij de voortgang en de
samenhang van de toekomstagenda i essentieel
e

Tot slot wordt de projectgroep aangevuld met de communicatieadviseuren de
projectondersteuner. De projectgroep wordt voorgezeten door de
procesmanager. Deze functies zijn allen ondergebracht bij de gemeente
Maastricht

6.2) Capaciteit
De totale capaciteit benodigd voor de realisatie van de toekomstagenda is als volgt:

In bijlage 2 is bovenstaand overzicht aangevuld met de huidige, personele verdeling per
gemeente. Het wordt aanbevolen om na vaststelling van het actieplan opnieuw te kijken
naar:

*

De gewenste personele invulling en bijbehorende beschikbaarheid van de

projectleiders.
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vastgesteld moet worden
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