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De drie decentralisaties komen eraan 
Het kabinet heeft ingezet op een grootscheepse decentralisatie in het sociaal domein. Een groot 
aantal taken zal per 1 januari 2015 overgaan naar de gemeenten via drie wetten: de Jeugdwet, de 
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De ambitie is dat door 
deze decentralisaties meer samenhang ontstaat in het sociaal domein. En dat gemeenten als gevolg 
daarvan - en vanwege de nabijheid van het lokaal bestuur - effectiever en efficiënter maatwerk 
kunnen leveren aan hun inwoners.   

  De financiële uitgangspositie
De drie decentralisaties (3D’s) worden voorbereid in een periode waarin kort voor de daadwerkelijke 
overdacht van verantwoordelijkheden de aandacht bij gemeenten gericht is op de komende 
raadsverkiezingen en de daarop volgende start van de nieuwe raden. Ondertussen moeten gemeenten 
mede onder invloed van de economische crisis bezuinigen om onder andere rijkskortingen, verliezen 
op de gemeentelijke grondexploitaties en tekortverhogende verschillen in de ontwikkeling van 
inkomsten en uitgaven op te vangen. Door hier tijdig op in te spelen, zorgt u ervoor dat de financiële 
positie van uw gemeente gezond blijft. Dit brengt veel veranderingen teweeg zoals een vermindering 
van het voorzieningenniveau. Toch zijn de meeste gemeenten in staat om hierop te anticiperen 
binnen de speelruimte die in de meerjarenbegroting zit.   

Een omvangrijke opgave: beleidsmatig èn financieel
De uitvoering van de nieuwe verantwoordelijkheden als gevolg van de decentralisaties, betekent voor 
gemeenten zowel een transitie als een transformatie. De transitie omvat het incorporeren van nieuwe 
verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie en de transformatie is gericht op een 
nieuwe manier van werken. Dit geldt ook voor de gemeentelijke financiën. De decentralisaties 
brengen veel nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, waardoor de begroting fors groeit. 
Tegelijkertijd gaan de decentralisaties gepaard met een aanvullende korting op de budgetten. Dit 
alles bij elkaar vergt een intensieve betrokkenheid en samenwerking binnen de gemeentelijke 
organisatie van de deskundigen op de inhoudelijke beleidsterreinen en u als deskundige op het 
gebied van financiën. In veel gevallen zullen taken op regionaal niveau worden belegd om zo op het 
juiste schaalniveau te kunnen werken. Dat vraagt om keuzes op het gebied van de kosten- en 
risicoverevening tussen gemeenten. U als financieel specialist zult dit soort keuzes samen met 
deskundigen vanuit beleid moeten maken. Inzicht in de financiële risico’s die de decentralisaties met 
zich meebrengen, is hiervoor een belangrijke basis.

De implementatiefase verschilt per gemeente
In de praktijk blijken nog niet alle gemeenten even ver met de financiële aanpassing en inrichting 
van hun organisatie voor de invulling van de decentralisaties. Ook per domein verschilt de fase 
waarin gemeenten zich bevinden. Zo gaat het bij de jeugdzorg soms om grote financiële risico’s op 
(boven)regionaal niveau. Voor bijvoorbeeld de Wmo is het beeld van de financiële risico’s en 
risicoverevening over het algemeen nog niet zo concreet.   

Het Rijk helpt gemeenten bij de implementatie
Met het programma ‘Gemeenten van de Toekomst’ ondersteunt het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gemeenten bij de transitie en transformatie. Ook de ministeries 
van Veiligheid en Justitie (VenJ), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) bieden ondersteuning, vaak in nauwe samenwerking met de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG). De ambitie is om initiatieven en ontwikkelingen rond de 
decentralisaties bij elkaar te brengen, zodat zij elkaar maximaal kunnen versterken en gemeenten 
hun werkzaamheden binnen het sociaal domein in samenhang kunnen organiseren. 

De verbinding tussen inhoudelijke expertise in het sociaal domein en belangrijke onderdelen van de 
bedrijfsvoeringsfunctie zoals financiën, is in deze fase van de decentralisaties vaak nog onvoldoende 
gelegd. In elk geval zijn nog niet alle gemeenten hier even ver in. Dit heeft ertoe geleid dat het 
ministerie van BZK vanuit het programma ‘Gemeenten van de Toekomst’ het initiatief heeft genomen 
voor de handreiking die u nu in handen heeft.
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Financiële thema’s
Gemeenten willen hun inwoners de beste ondersteuning bieden binnen de daarvoor beschikbare 
middelen. Eén van de kernvragen bij de veranderingen in het sociaal domein is: hoe kunnen 
gemeenten het lokale ‘systeem’ zo inrichten, dat er een goed samenspel ontstaat tussen de 
verschillende nulde-, eerste- en tweedelijnsvoorzieningen? Gemeenten leveren deze voorzieningen 
voor een groot deel niet zelf. Zij gaan hiervoor een (strategische) relatie aan met aanbieders en 
brengen prikkels aan voor kwaliteit én kostenbeheersing. Dit kan risico’s opleveren zoals hoge 
kosten, incidenten en gebrek aan uitvoeringskracht. De invulling van de nieuwe taken en werkwijze 
kan daarom niet los gezien worden van regionale samenwerking en afspraken over vorm 
(gemeenschappelijke regeling, regeling zonder meer), inhoud (taken, populaties) en financiën 
(inkoop, bekostiging, aanbesteding, risicoverevening). Deze onderwerpen vallen samen onder de 
brede term: opdrachtgeverschap.

 
Deze handreiking bundelt een aanpak op drie financiële thema’s op het gebied van 
opdrachtgeverschap, vanuit het perspectief van de 3 D’s: planning & control, risicomanagement en 
regionale kosten- en risicoverevening. Gemeenten hebben het afgelopen jaar aangegeven dat dit 
voor hen belangrijke thema’s zijn. Het ministerie van BZK heeft drie deskundigen gevraagd om dit 
materiaal  te ontwikkelen, zodat u hier actief verder mee aan de slag kunt en uw kennis en ervaringen 
verder kunt verspreiden.

  

 Inhoud en structuur
 Processen
 Relatie

  Sturen op input, output, outcome
  Alliantie en netwerkmanagement
  Ketenoptiek

  Kostenverdeling en  
risicoverevening

 Planning & controlcyclus
  Risicomanagement

Financiën

Sturing, 
bekostiging,

opdrachtgeverschap

Strategie en 
opgave  

(feiten en cijfers)

Regionale  
samenwerking  

gemeenten

Inkoop en 
aanbesteding

  Proces
  Wijze van bekostigen
  Contractmanagement
  Organisatievormen
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  Voor financiële medewerkers met oog voor inhoudelijke verbinding
Dit betekent dat deze handreiking allereerst gemaakt is voor u als financieel specialist van de 
gemeente. Om met behulp hiervan in gesprek te gaan binnen uw gemeente en de noodzakelijke 
verbinding te leggen tussen inhoud en financiën. Met welke financiële aspecten moeten we rekening 
houden in het traject van transitie en transformatie? Op welke punten moeten de inhoudelijk 
betrokkenen en de financieel specialisten gezamenlijk keuzes maken? Deze handreiking is zo 
toegankelijk mogelijk gemaakt voor uw gesprekspartners: de directeur sociaal domein, de 
projectleider decentralisaties, de gemeentesecretaris en andere collega’s die betrokken zijn bij het 
decentralisatieproces. Juist omdat het leggen van de verbinding tussen inhoud en financiën zo 
belangrijk is.

Andere handreikingen met relevante informatie
De focus van deze handreiking is gericht op de financiën van de gemeentelijke organisatie en de 
afspraken tussen gemeenten in regionaal verband vanuit het perspectief van de drie decentralisaties 
in het sociaal domein. Mede op basis daarvan kan uw gemeente vervolgens afspraken maken met 
zorginstellingen en andere partijen in het maatschappelijk middenveld. Meer relevante informatie 
daarover voor u als financieel specialist en over andere gerelateerde onderwerpen is te vinden in de 
volgende handreikingen: 
>>   Opdrachtgeverschap en ondernemerschap
>>   Sociale wijkteams in ontwikkeling
>>    Bekostigingsmodellen Wmo
>>   Bekostigingsmodellen Jeugd
>>   Sturing en bekostiging van de tweede lijn
>>    Sturen op uitkomsten in de Wmo (zie ook site Nyfer)

Deze handreikingen zijn te vinden op: http://www.voordejeugd.nl en http://www.invoeringwmo.nl
 

Wat is uw rol
Financieel specialisten van gemeenten hebben verschillende rolopvattingen. Er zijn gemeenten die 
ervoor kiezen om de afdeling Financiën niet bij de voorbereiding van de decentralisaties te 
betrekken. Financiën behoudt zo de onafhankelijke positie om beleidsadviezen onbevooroordeeld te 
toetsen. Bij andere gemeenten doet Financiën volop mee in de voorbereiding. Vaak zijn dat de 
gemeenten die het verst zijn in de financiële doorrekening van de decentralisaties.

Dit roept de vraag op hoe de logica van de bedrijfsvoering aanvullend kan zijn aan de inhoudelijke 
aspecten van de decentralisaties. Dit vraagt een andere dan de meer gebruikelijke rol van Financiën. 
Centaal daarbij staan: meebewegen, pragmatisch meedenken en -ontwikkelen en uw expertise 
inbrengen (zie ook: ‘De adaptieve controller’, TPC oktober 2013 - Schilder en Ballieux). Zo helpt u als 
financieel specialist directeuren en projectleiders in het sociaal domein ook te kijken door een 
bedrijfsvoeringsbril en de gedecentraliseerde taken voortvarend op te pakken.
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De ‘adaptieve’ financiële medewerker
Om uw rol van de ‘adaptieve’ financieel specialist verder te ontwikkelen en daarmee de effectiviteit in 
het oppakken van de decentralisaties te vergroten, is het volgende van belang:

  Ken de mensen die vanuit de inhoud hiermee aan de slag zijn en zorg dat ze u kennen: wie is in uw 
gemeente of regio bezig met de decentralisaties?

  Ken het beleid en de keuzes die tot nu toe zijn gemaakt in uw eigen gemeente en regio: welke 
beleidsstukken zijn ontwikkeld en vastgesteld en welke keuzes over kosten- en risicodeling zijn 
daarin opgenomen?

  Vind iets van wat er nu ligt vanuit het bedrijfsvoeringsperspectief, ga met anderen binnen en 
buiten uw eigen gemeente in gesprek en breng uw aandachtspunten in.

  Creëer een gelijkwaardig gesprek. Ga als financieel specialist in gesprek met mensen vanuit de 
inhoud en denk mee met de vragen en knelpunten waar zij tegenaan lopen.

   Zorg dat directeuren en projectleiders u niet ontlopen, maar juist opzoeken. Doe dat door goed 
te luisteren en oplossingen te bieden voor de vraagstukken waar zij mee te maken hebben.

   Maak samen een ontwikkelagenda/plan van aanpak voor 2014:
  − Wat zijn cruciale momenten en besluiten de komende maanden?
  −  Wie en wat hebben we nodig om dat goed voor te bereiden? (beleid, inkoop, control, 

marktpartijen, et cetera)
  −  Wanneer moeten we wat doen? (contracten afsluiten, inrichtingsplan opstellen, verordeningen 

maken/aanpassen et cetera)
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  Indeling van de handreiking
Deze handreiking start met het breedste en meest omvattende van de drie thema’s: planning & 
control. Dit onderdeel zoomt in op de mijlpalen voor 2014 voor een goede voorbereiding van de 
decentralisaties.
Het tweede  thema is een specifiek onderdeel van de planning & control: risicomanagement. Door de 
complexiteit en omvang van de decentralisaties vraagt het identificeren en reduceren van risico’s 
voortdurend aandacht. Deze handreiking biedt concrete handvatten om intern de verbinding te 
zoeken tussen de verschillende disciplines en een gestructureerd en doelgericht gesprek te voeren 
over de risico’s en kansen van de decentralisaties. 
Het laatste thema is een specifieke variant van risicomanagement: regionale kosten- en 
risicoverevening via regionale samenwerking. Dit biedt mogelijkheden in de uitvoering van de 
decentralisaties. Bovendien is het voor een aantal onderdelen zoals de jeugdzorg verplicht om 
regionaal samen te werken. Het doel van samenwerking is zowel verhoging van de kwaliteit van de 
dienstverlening als een efficiënte uitvoering. 

Den Haag, februari 2014
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  Door David Zijlmans, Bruno Steiner en Hattum Palma

1    Planning & control

1.1  Inleiding 

De decentralisaties vragen bijzondere aandacht op het terrein van planning & control. Nieuwe taken, 
een grotendeels onbekende markt, nieuwe risico’s en onzekerheid over de financiën vereisen 
beheersing rondom de transities. De vormgeving van planning & control voor de decentralisaties 
hangt af van de fase waarin de decentralisaties zich bevinden. We onderscheiden de volgende 
perioden:

2014   Einddoel: de decentralisaties zijn voorbereid

2015-2017 Einddoel: de decentralisaties zijn geïmplementeerd

2018 en verder Einddoel: de decentralisaties zijn geïntegreerd

De periode 2015-2017 staat in het teken van de transformatie en het opdoen van ervaringen. 
Daarnaast is het van belang om de effecten van het beleid in beeld te brengen. Gaat bijvoorbeeld het 
wijkteam er echt voor zorgen dat mensen minder vaak een beroep doen op specialistische hulp? Is er 
echt sprake van een passend zorgaanbod? Werkt de preventie? De gebruikelijke planning &  
controlinstrumenten kunnen in deze periode leiden tot bijstellingen in beleid en uitvoering op basis 
van ervaringen, in lijn met het tijdelijke karakter van het sociaal deelfonds. Vanaf 2018 maken de 
nieuwe verantwoordelijkheden naar verwachting deel uit van de gemeentelijke planning & controlcy-
clus. Vanwege de actualiteit van dit moment werken we in deze handreiking het voorbereidingsjaar 
2014 nader uit.

>>  Hierbij kunt u onder andere gebruik maken van:  
http://www.invoeringwmo.nl/stappenplan/stappenplan.html  
http://www.voordejeugd.nl/stelselwijziging/spoorboekje/spoorboekje  
http://www.gemeenteloket.minszw.nl/

1.2  Mijlpalen 2014

Het einddoel in 2014 is voor alle gemeenten hetzelfde: de decentralisaties zijn voorbereid. De top 10 
van mijlpalen om dat doel te bereiken, is:

   Beleid is vastgesteld.
   Processen zijn vastgesteld.
   Rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en operationeel.
   Samenwerking met (regio)gemeenten is vastgelegd.
   Samenwerking met ketenpartners is vastgelegd.
   Opdrachtgeverschap richting aanbieders is vastgelegd en opdrachten zijn verstrekt.
   Doelgroepen en benodigde maatregelen zijn in beeld.
   Kosten en opbrengsten zijn in beeld.
   Informatievoorziening is operationeel.
   Kortom: planning & control is een goede basis voor de realisatiefase.

Door middel van planning & control beheerst u de voorbereiding op de decentralisaties. Dat betekent 
dat uw gemeente tijdig de juiste processtappen zet en een goed beeld heeft hoe het staat met de 
realisatie van de mijlpalen.
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1.3  Schematische weergave

U kunt de voorbereiding van de decentralisaties oppakken als een project, opgedeeld in de volgende 
fases:

 

De initiatie- en definitiefase zijn inmiddels achter de rug. In 2014 ligt de focus op de ontwerp-, 
voorbereidings- en realisatiefase. Hierna volgen per fase de mijlpalen, waarbij we ingaan op de 
aandachtspunten op het gebied van planning & control inclusief een suggestie voor de timing.

Initiatie-
fase

Definitie-
fase

Ontwerp-
fase

Voorbereidings-
fase

Realisatie-
fase

Nazorg-
fase

01-01-2014 01-2015
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2   Ontwerpfase
2.1  Beleid vaststellen

Startpunt voor de ontwerpfase is dat uw gemeente het beleid vaststelt. De raad moet voor de 
verschillende decentralisaties en zo mogelijk voor de 3 decentralisaties een beleidsplan formuleren. 

Op het terrein van planning & control zijn de volgende vragen hierbij van belang:
   Heeft uw gemeente het ambtelijke en bestuurlijke traject geformuleerd en gepland en is dit 

realistisch?
   Past het beleid binnen andere wettelijke en gemeentelijke beleidskaders?
   Welke verordeningen moet uw gemeente opstellen of aanpassen?
   Hoe krijgt het beleid een plaats in de programmabegroting van uw gemeente 

(beleidsinhoudelijk)?
   Heeft u doelstellingen geformuleerd en zijn deze vertaald in prestatie-indicatoren?
   Is er een onderbouwde financiële paragraaf en is deze op een logische manier gekoppeld aan de 

inhoud?
   Heeft uw gemeente de samenwerking met (regio) gemeenten vastgelegd?
   Heeft uw gemeente de samenwerking met ketenpartners vastgelegd?

Suggestie voor de timing: uiterlijk 1 maart 2014, met als kanttekening dat u op dat moment niet op 
alle (financiële) onderdelen al zekerheid kunt bieden. Kernelementen – zoals risicoverevening, 
sturing en bekostiging – kunnen dan wel ‘in de steigers staan’. De decentralisaties vergen een 
flexibele(r) werkwijze waarbij  ‘plannen onder onzekerheid’ een noodzaak is.

>>  Praktijkvoorbeelden van gemeentelijke beleidsvisies kunt u vinden op:  
3 Decentralisaties op de kaart.

    

2.2  Processen vaststellen

De komst van de drie nieuwe wetten vraagt om het vaststellen van nieuwe processen: (solide) 
probleemanalyse, indicatiestelling, toegang en toeleiding naar zorgverlening. De opkomst van 
wijkteams leidt tot een andere manier van organiseren van voorzieningen en een andere manier van 
vaststellen van behoeften (keukentafelgesprekken). Ook de ondersteuning wordt op een andere 
manier bepaald. Eén gezin-één plan-één regisseur betekent: een samenspel van eigen kracht, 
vrijwillige inzet en professionele hulp. Dit heeft een groot effect op de inrichting van de planning & 
control en onderliggende processen. Mede als gevolg van risicodeling of risicobeperking gaan 
gemeenten meer samenwerken in de regio, vooral op het gebied van de jeugdzorg. 

Aangezien u als gemeente een aantal taken al voor uw rekening neemt (uitkeringen, re-integratie, 
WSW, Wmo-hulp bij huishouden en voorzieningen) kunt u deze processen als basis gebruiken. Een 
goede inrichting van de administratieve organisatie en interne controle is van cruciaal belang voor de 
planning & control van de decentralisaties.

Op het terrein van planning & control is hierbij van belang:
   U heeft de nieuwe processen (onder andere zoals hierboven benoemd) beschreven en de 

bestaande processen geactualiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: inkomensoverdrachten, uitkerin-
gen, subsidieverstrekking, materiële verstrekkingen, inkoop en aanbesteding. Dit alles in lijn met 
de vastgestelde beleidskaders en wet- en regelgeving.

   U heeft de procesrisico’s in beeld gebracht en key controls geformuleerd om zo de rechtmatigheid 
van bestedingen te waarborgen.

   In het controleprogramma (IC-plan) heeft u hoge prioriteit gegeven aan het vaststellen van de 
rechtmatigheid van uitkeringen, subsidies, inkopen en aanbestedingen.
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Suggestie voor de timing: uiterlijk 1 juni 2014

>>  U kunt hierbij gebruik maken van: http://www.kinggemeenten.nl/secties/verkenning-informatie-
voorziening-sociaal-domein-visd/informatievoorziening-sociaal-domein.

>>  Voor een voorbeeld van het procesmodel ‘sociaal domein’ en het bedrijfsproces ‘meervoudig 
ondersteunen’ kunt u kijken in hoofdstuk 5 van het Eindadvies Verkenning Informatievoorziening 
Sociaal Domein.  

2.3  Rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
vastleggen

‘Wie doet wat? Wie mag wat doen?’. Het is cruciaal dat binnen uw gemeente rollen, taken, bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden op korte termijn duidelijk zijn. Bij de decentralisaties gaat het om 
nieuwe taken die vragen om een andere manier van werken. U kunt de inrichting van rollen, taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden het beste in de realisatiefase verder testen en - voor zover 
nodig - aanpassen. Uw gemeente moet deze testfase in het laatste kwartaal van 2014 doorlopen. 

Op het terrein van planning & control is hierbij van belang:
   U heeft per rol in het proces (zie 2.2) vastgelegd welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden van toepassing zijn. Een praktisch middel hierbij is een autorisatiematrix die u ook door 
kunt voeren in de informatiesystemen. De matrix is gebaseerd de volgende vragen:

  - Wie is inhoudelijk verantwoordelijk?
  - Wie is budgetverantwoordelijk?
  - Wie legt verantwoording af aan wie?
  - Hoe verhoudt de rol van (concern)control zich tot het lijnmanagement?
  -  Wat is de verantwoordelijkheid van de afdeling Financiën op het gebied van budgetbeheersing 

en budgetbewaking?
   Functiebeschrijving en competenties zijn vastgesteld.
   Het mandateringsbesluit is aangepast en vastgesteld.
   De regeling budgethouderschap is actueel.
   Rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn aangehaakt op de bestaande 

planning & controlcyclus.

Suggestie voor de timing: uiterlijk 1 juni 2014

2.4  Samenwerking met regiogemeenten vastleggen

Vrijwel elke gemeente werkt voor één of meer decentralisaties samen met andere gemeenten. Het is 
essentieel om goed vast te leggen op welke wijze u de samenwerking organiseert, hoe u de financiën 
verdeelt en hoe u gezamenlijk de governancestructuur inricht. Allerlei samenwerkingsvormen zijn 
denkbaar,  virtuele of als rechtspersoon: centrumgemeente-constructie, gemeenschappelijke 
regeling, overheids-BV/NV, coöperatie of stichting. Al deze vormen hebben specifieke 
aandachtspunten.

Op het terrein van planning & control is hierbij van belang:
   Betrek vanaf het begin de gemeentelijke controller bij de beoogde samenwerking.
   Bepaal welke activiteiten het samenwerkingsverband gaat uitvoeren.
   Leg in de samenwerkingsovereenkomst vast:

  - Zeggenschapsverhoudingen (governancestructuur)
  - Kostprijsopbouw en kostenverdeling
  - Verliescompensatie en winstverdeling
  - Reservebeleid (weerstandsvermogen en risicobeheersing)
  - Uittredingsregels en uittreedsom

   Organiseer de informatievoorziening en de aansluiting tussen de planning & controlcyclus van het 
samenwerkingsverband en uw eigen gemeente.
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   Leg vast hoe u elkaar tussentijds informatie verstrekt en in welk overleg u deze informatie 
behandelt.

   Leg vast wie bij uw gemeente de begroting en de jaarrekening vaststelt en goedkeurt en hoe de 
regiogemeenten daarbij betrokken zijn.

   Breng in beeld welke mensen op welke voorwaarden worden overgenomen en betrek hierbij 
juridische expertise op het terrein van arbeids- en ondernemingsrecht.

Suggestie voor de timing: uiterlijk 1 juni 2014

>>   Een verdere uitwerking van regionale samenwerking en kosten- en risicoverevening kunt u lezen in 
hoofdstuk 3 van deze handreiking.

>>    Een overzicht van de processtappen en de keuzes die u kunt maken bij het vormgeven van regionale 
samenwerking, treft u aan in deze handreiking: http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/
handreiking-intergemeentelijke-samenwerking-toegepast.

2.5  Samenwerking met ketenpartners vastleggen

Uw gemeente heeft de regierol voor de decentralisaties, maar u doet het werk niet alleen. Bovendien 
zijn er raakvlakken met het werkgebied van andere organisaties. Om de transformatie  tot een succes 
te maken, raden we u daarom aan deze partijen te betrekken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het 
UWV, zorgverzekeraars en instellingen op het terrein van welzijn, zorg en maatschappelijke opvang in 
uw gemeente (voor zover zij geen aanbieders zijn van zorg in relatie tot de decentralisaties).

Op het terrein van planning & control is hierbij van belang:
   Leg in een samenwerkingsovereenkomst vast:

  - Welke activiteiten verricht welke partij?
  - Hoe gaat u om met gegevensuitwisseling en privacy op dat gebied?
  - Hoe werkt u samen?
  -  Wie brengt hoeveel budget in, wie kan daarover beschikken en wie legt verantwoording af over 

de realisatie?
  -  Hoe verdeelt u de kosten van gezamenlijke faciliteiten (huisvesting, informatiesystemen, 

kantoorautomatisering, et cetera) en wie is verantwoordelijk voor dit budget?
  -  Is informatie vanuit de samenwerking relevant voor de verantwoording van uw gemeente (in 

de reguliere planning & controlcyclus)? Zo ja, hoe organiseert u dit?

Suggestie voor de timing: uiterlijk 1 juni 2014

>>  Zie voor verdere uitwerking van het thema opdrachtgeverschap en opbouw van allianties met 
ketenpartners: http://gemeentenvandetoekomst.nl/infodragers/Opdrachtgever-en-
ondernemerschap-101604/handreiking_opdrachtgever.pdf

2.6  Opdrachtgeverschap richting aanbieders vastleggen en 
opdrachten verstrekken

Net als andere gemeenten besteedt u taken uit aan uitvoeringsorganisaties. Vanuit de regierol neemt 
u daarbij de positie in van opdrachtgever. De uitvoeringsorganisatie krijgt mandaat en legt aan u 
verantwoording af. Van belang is ook dat u hiervoor aansluit bij de eisen die het Rijk heeft geformu-
leerd voor de monitoring van de rijksmiddelen via het sociaal deelfonds.

Als er een gemeenschappelijke regeling is, zijn alle gemeenten gezamenlijk (financieel) verantwoor-
delijk voor de continuïteit van de organisatie. Zowel bij een subsidie- als een inkooprelatie is er een 
privaatrechtelijke rechtspersoon die zelf verantwoordelijk is voor deze continuïteit. Wij vinden het 
belangrijk om nadrukkelijk stil te staan bij de keuze voor een inkoop- of een subsidierelatie. Bij een 
subsidierelatie financiert u als gemeente vaak voor. Bij een inkooprelatie betaalt u meestal ná de 
geleverde prestatie. Dit onderscheid heeft consequenties voor: aanbestedingen, de financiering van 
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zowel de gemeente als de uitvoeringsorganisatie, de afspraken over te leveren prestaties en de 
controle op geleverde prestaties. Verschillende beleidskaders zijn hierop van toepassing (aanbeste-
dingsbeleid versus subsidieverordening). 

Op het terrein van planning & control is hierbij van belang:
    In de opdracht is vastgelegd:

  - De activiteiten die uitgevoerd moeten worden en de kwaliteit ervan.
  - Wettelijke normen (voor zover van toepassing).
  - De tarieven die de uitvoeringsorganisatie hanteert.
  - Inzicht in de kostprijs en de risico-/winstopslag die wordt berekend.
  - Wel of geen afnameverplichting.
  - De opdracht is voor een bepaalde tijd met of zonder een stilzwijgende verlenging.
  - Beide partijen hebben de opdracht gedateerd en ondertekend.
  - Hoe u omgaat met gegevensuitwisseling en privacy op dat gebied.

Suggestie voor de timing: uiterlijk 1 juni 2014

    Bij de inrichting van het opdrachtgeverschap spelen een aantal strategische vraagstukken: de manier 
van bekostiging, mandatering, het grensvlak tussen instellingen en prikkelwerking. Hieronder 
verwijzen wij u naar een aantal zeer relevante handreikingen die u verder kunnen helpen.

>>  Bekostigingsmodellen:
- Wmo: http://www.invoeringwmo.nl/bibliotheek/bekostigingsmodellen-de-wmo
-   Jeugd: http://www.voordejeugd.nl/images/pdf/handreikingen/Handreiking_bekostigingsmodel-

len_Jeugd_def.pdf
>>  Voor modellen over het benaderen van de markt en het inrichten van de sturing en bekostiging van 

ondersteuning: 
-   Eerste lijn:  

http://www.vng.nl/files/vng/publicaties/2013/20130805-sociale-wijkteams-in-ontwikkeling.pdf
-   Tweede lijn:  

http://www.invoeringwmo.nl/sites/default/files/Sturing-en-bekostiging_20131126.pdf
>>  Meer handreikingen kunt u vinden op:  

http://www.invoeringwmo.nl/content/overzicht-handreikingen-0
>>  Houd ook zicht op nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld bestuurlijk aanbesteden.  

http://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/bestuurlijkaanbesteden.pdf
>>  Voor de zorgaanbieders is van belang dat zij tijdig zicht hebben op afspraken om de continuïteit te 

borgen, terwijl u als gemeente aan de lat staat voor de bezuinigingen. Ook met het oog op het 
politiek-bestuurlijk krachtenveld (verkiezingen), is van belang dat u tijdig werkt aan een stevige 
relatie met de zorgaanbieders.

>>  Bij de opdrachtverstrekking is het belangrijk dat u de privacy en informatiebeveiliging borgt. Daarom 
raden wij u aan om zoals artikel 14, lid 2 Wpb voorschrijft, bij uit- of aanbesteding van gegevensver-
werking aan een private partij contractuele afspraken te maken over: 
-   Continuïteit van dienstverlening.
-   Ondernemingsrechtelijke structuur met het oog op voorkoming van doorgifte van persoonsgege-

vens aan derde landen.
-   Het niveau van informatiebeveiliging. Voor meer informatie over privacy en informatiebeveiliging 

(zie 3.3).
>>  Het Rijk en de VNG hebben specialisten die u gericht kunnen ondersteunen op deze thema’s en hoe u 

die in samenhang kunt benaderen. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de BZK-
accountmanagers. Zij zorgen dat u snel wordt geholpen. Contactgegevens staan in deze factsheet: 
http://gemeentenvandetoekomst.nl/infodragerscmspublicaties/140123134812_gvdt-accountmede-
werkers.pdf
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3  Voorbereidingsfase
De voorbereidingsfase is vooral gericht op het opstellen van een exploitatiebegroting voor de 
decentralisaties, in lijn met de beleidskeuzes. Financiële haalbaarheid van beleid is daarbij een 
belangrijk aandachtspunt. 

De exploitatiebegroting incorporeert u vervolgens in de meerjarenbegroting 2015-2018, die uw 
gemeente op 15 november 2014 bij de provincie moet indienen. Bij het opstellen van de exploitatie-
begroting vestigen wij uw aandacht op een aantal factoren:

Rijksbijdragen
In de komende periode tot en met de meicirculaire 2014 zal het Rijk meer duidelijkheid bieden over 
de budgetten die aan uw gemeente beschikbaar worden gesteld. U vindt deze informatie in de 
circulaires van de algemene uitkering van het gemeentefonds en tussentijdse berichten.

Eigen gemeentelijke middelen
Uw gemeente kan ervoor kiezen om bovenop de rijksbijdragen eigen middelen in te zetten. Naar 
verwachting zullen gemeenten hier pas na de gemeenteraadsverkiezingen besluiten over nemen.

Doelgroepen en maatregelen
Nog niet alle gemeenten hebben hun doelgroepen helder in beeld. Dat geldt ook voor de bijbehoren-
de maatregelen. Daar komt bij dat u pas in 2015 inzicht heeft in eerste praktijkgegevens over de 
effectiviteit van preventieve maatregelen. Op dit moment kan uw gemeente slechts een beperkte 
inschatting maken van de toekomstige situatie.

Kosten
Kosten (en opbrengsten) van maatregelen zijn nog niet (volledig) in beeld. 

Globaal ziet een ontwikkeltraject van de exploitatiebegroting er als volgt uit:

Na deze fases kunt u de administratie en het budgetbeheer indelen en inrichten. Dan is er immers 
ook duidelijkheid over de kostenplaatsen en de indeling van de programmabegroting. 

>>  Zie verder Bijlage I op pagina 46.

Verwachte ontwikkelingen:

 Inzicht in financiën jeugdwet

 Decembercirculaire

Uit te voeren deelstappen:

 Opzetten eerste schets exploitatiebegroting

 Inbrengen WSW, WWB, Wajong, Jeugdwet

 PM posten benoemen

 Afstemming op beleidskeuzes

Januari 2014 Maart 2014 Juni 2014 

Verwachte ontwikkelingen:

 Gemeenteraadsverkiezingen

 Samenwerkingsopties in beeld

 Behandeling wetten in EK/TK

Uit te voeren deelstappen

 Fine tunen schets exploitatiebegroting

 Inbrengen Wmo

 PM posten invullen en benoemen

 Afstemming op beleidskeuzes

    Financieel overzicht tbv coalitie-

 vorming

Verwachte ontwikkelingen:

 Vorm sociaal deelfonds wordt duidelijk

 Coalitie gevormd, perspectiefnota

 Keuze voor wijze van samenwerking

 Wetten gereed

 Meicirculaire, invulling sociaal deelfonds

Uit te voeren deelstappen

  Definitief maken exploitatiebegroting t.b.v. 

programmabegroting 2015-2018

 PM posten invullen

 Afstemming op beleidskeuzes
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3.1  Doelgroepen en benodigde maatregelen in beeld brengen

Voor alle wetten moet uw gemeente zo goed mogelijk in beeld brengen hoe groot de doelgroep is. 
Daarnaast is het belangrijk dat u weet wat de huidige maatregelen zijn en wat de beoogde maatrege-
len na transitie zijn (rekening houdend met de inzet van preventieve maatregelen). Daarbij kunt u 
gebruik maken van diverse bronnen. Uw gemeente beschikt om te beginnen zelf over veel relevante 
bronnen. Voor andere mogelijke bronnen kunt u instellingen raadplegen.

Op het terrein van planning & control is hierbij van belang:
   Vanuit eigen informatiebronnen: uitkeringsgerechtigden, SW-ers, re-integratietrajecten, 

huishoudelijke hulp en andere, Wmo-voorzieningen en maatregelen vanuit het Centrum voor 
Jeugd en Gezin.

   Vanuit jeugdzorginstellingen: maatregelen Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, spoedeisende 
zorg, toegangsfunctie, maatregelen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, jeugd-GGZ, 
gesloten jeugdzorg, ambulante jeugdhulp, crisisopvang, residentiële Jeugd & Opvoedhulp en 
jeugd lvb.

   Vanuit zorginstellingen en zorgkantoren (via Vektis): maatregelen dagbesteding, ondersteuning 
en begeleiding.

   Sturen op de verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning, oftewel 
sturen op het volume. Cruciaal hierbij is de toegang tot de tweede lijn. De meeste beleidsnota’s 
gaan uit van sociale (wijk)teams. Deze multidisciplinaire teams verzorgen de eerste opvang en 
ondersteuning en verwijzen alleen waar nodig door naar de tweede lijn. Zo zien we een beweging 
van zware zorgvormen naar ‘zelf- en samen redzaam’ en naar algemene voorzieningen. Naast de 
domeingerichte oplossingen (vooral gericht op prijsmaatregelen) wordt zo uitdrukkelijk gekeken 
naar de winst die wijkgerichte samenwerking kan opleveren.

   De gelijktijdige invoering van de drie wetten stimuleert integrale hulpverlening. Bijvoorbeeld 
door samenhang aan te brengen tussen de sociale werkvoorziening (voorheen WSW) en de 
dagbesteding (voorheen AWBZ). Hierbij gaat het om innovatieve producten waarbij de oorspron-
kelijke budgetten of domeinen slechts een secundaire rol spelen. De ontwikkeling hiervan kost 
tijd en zal niet meteen vruchten afwerpen. Wij raden u daarom aan om de kosten van innovatie 
vanaf het begin te ramen maar pas in de loop van de jaren daarna opbrengsten in te boeken. In 
eerste instantie zal de nadruk moeten liggen op prijs- en volumemaatregelen. 

Voorzieningengebruik in de Drechtsteden
In opdracht van Drechtsteden heeft Panteia het voorzieningengebruik door inwoners van de Drechtsteden 
onderzocht. Daarbij ging het om de regelingen: Wmo, AWBZ, WSW, WWB, Jeugdzorg en speciaal onderwijs, 
inclusief de overlap en samenhang daarbinnen. De resultaten leveren gemeenten input op om te komen tot een 
doelmatig, goed afgestemd en complementair aanbod.

>>  http://www.panteia.nl/nl/Over-Panteia/projecten-en-publicaties/Overzicht-
publicaties/765650059%20Voorzieningengebruik-in-de-Drechtsteden

Suggestie voor de timing: uiterlijk 1 april 2014

>>  Voor links naar de meest recente informatie over zorgconsumptie (o.a. Vektis) kunt u bijvoorbeeld 
kijken op: http://www.invoeringwmo.nl/bibliotheek/update-cijfers-awbz-decentralisatie

   -beschikbaar
>>  De TransitieBureaus bieden ondersteuning als u vragen heeft over aansluiting van de (gekorte) 

budgetten van uw gemeente en de budgetten die instellingen hanteren. Zie voor contactgegevens: 
http://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/951-accountmanagers-ondersteunen-transitie 
en http://www.samenvoordeklant.nl/programmaraad/programmaraadbureau/

>>  In de meicirculaire 2014 wordt het budget voor 2015 gefinaliseerd.
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3.2  Kosten en opbrengsten in beeld brengen

Het is van belang dat u de kostprijs van de maatregelen in beeld brengt. Daarbij kunt u in eerste 
instantie uitgaan van eventueel beschikbare (ontwerp)subsidiebeschikkingen, (ontwerp) inkoopcon-
tracten, uitkeringsnormen, et cetera. Hoe duidelijker u een beeld heeft van de samenwerking met 
andere gemeenten, hoe meer inzicht ontstaat in de samenwerkings- en uitvoeringskosten (niet in de 
prijsstelling).

Op het terrein van planning & control is hierbij van belang:
   De kostprijs van individuele maatregelen in beeld brengen.
   De kostprijs van het in stand houden van voorzieningen in beeld brengen.
   De (regionale) uitvoeringskosten in beeld brengen.
   De frictiekosten in beeld brengen en duidelijkheid scheppen over wie deze kosten gaat dragen.
   De opbrengsten in beeld brengen, op basis van:

  - Circulaire algemene uitkering gemeentefonds (december 2013 en mei 2014)
  - Brieven vanuit ministeries
  - Gemeentelijke bijdrage vanuit eigen middelen

Suggestie voor de timing: uiterlijk 1 mei 2014

>>  In de Handreiking sturing en bekostiging van de tweede lijn vindt u informatie over:
- De zeven knoppen voor sturing en bekostiging (zie hoofdstuk 5).
-  Het groeimodel 2015-2018 voor toegang en bekostiging, start 2015 en visie 2018  

(zie hoofdstukken 6 en 7).
- De inrichting van het budgethouderschap rondom sociale wijkteams ( 
  paragraaf 6.4.4.).
- De basisvormen van bekostiging (bijlage III).
-  Het stappenplan transitie tot en met 2015 en de ontwikkelpunten in 2014  

(hoofdstukken 11 en 12).
>>  Betrekt u daarbij de Handreiking bekostigingsmodellen Wmo en de Handreiking bekostiging 

jeugdzorg. 
>>  Een werkgroep van gemeenten, Rijk en VNG heeft opdracht gegeven om de opbouw van kostprijzen 

van instellingen nader te analyseren. Deze informatie biedt (naar verwachting in maart 2014) inzicht 
in de mogelijkheden voor het opvangen van de bezuiniging. 

Budgetflexibiliteit en ‘soft control’ 
In alle gevallen is het zinvol om budgetflexibiliteit te hanteren voor het geval dat de vooraf bepaalde 
budgetten niet blijken te passen bij de feitelijke kosten van de eerste- en eventueel tweedelijnszorg. 
Argumenten daarvoor zijn:
1.  De keuzes rond het al dan niet verantwoordelijk maken van de sociale (wijk)teams voor (alle)  

kosten van de tweedelijnszorg.
2.  De algemene onzekerheid rond de beleidsplannen. Het is immers zeer de vraag of de ontworpen zorginhou-

delijke transities in alle gevallen, op alle momenten en in alle wijken (of andere  
geografische eenheden) binnen de vooraf gestelde budgettaire kaders zullen passen.

3.  Voor welk concreet bekostigingssysteem uw gemeente ook kiest (waarvan de inhoudelijke en financiële 
prikkels op papier ‘de goede kant op staan’), in de praktijk zullen de dingen altijd anders lopen. Anders omdat 
de externe omstandigheden afwijken van de verwachtingen en omdat de deelnemers aan ‘het systeem’ zich 
niet zo gedragen als vooraf gedacht.
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3.3  (Geautomatiseerde) informatiesystemen operationaliseren
 
De decentralisaties gaan gepaard met een grootschalige operatie op het gebied van informatiesyste-
men en informatiebeveiliging. Een groot afbreukrisico is dat meer personen informatie van cliënten 
kunnen raadplegen en muteren dan degenen die daartoe vanuit hun functie geautoriseerd zijn. 
Daarnaast moet uw gemeente relevante informatie vanaf 1-1-2015 beschikbaar hebben om daadwer-
kelijk operationeel te kunnen zijn. We schetsen hieronder niet een volledig beeld van alle ontwikke-
lingen en vereisten op het gebied van ICT, maar wel een aantal belangrijke aandachtspunten.

Op het terrein van planning & control is hierbij van belang:
   Inzicht in de noodzakelijke informatiesystemen.
   Inzicht in de contracten voor de informatiesystemen.
   Inzicht in de kosten van de informatiesystemen.
   Autorisatiematrix van bevoegdheden in de systemen.
   Inzicht in de (noodzakelijke) koppelingen tussen de verschillende informatiesystemen.
   Inzicht in de informatiebeveiliging.
   Inzicht in benodigde investeringen in ICT en de kosten daarvan.
   Inzicht in de noodzaak van conversies en organisatie van conversie-audits.

Suggestie voor de timing: uiterlijk 1 november 2014

    De instemming door de VNG-leden met de resolutie over Informatieveiligheid betekent dat alle 
gemeenten onderschrijven dat het informatieveiligheidsbeleid zal worden vastgesteld aan de hand de 
BIG (Baseline Informatiebeveiliging gemeenten).

>>  Momenteel worden uitgewerkt:
- Informatievoorzieningsvragen decentralisaties bestuurders;
- Globaal Procesmodel sociaal domein;
- Horizontale en verticale informatie;
- Startnotitie gegevensuitwisseling & privacybescherming 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur;
- Programma van eisen regiemodule;
- Beleidsinformatie Jeugdzorg.
Uitwerkingen die klaar zijn, vindt u op http://www.kinggemeenten.nl/secties/living-labs/
wat-gaan-we-realiseren.

>>  Voor informatie over de beveiliging van persoonsgegevens: bekijkt u de Cbp-richtsnoeren.  
Voor uitwisseling van persoonsgegevens tussen bestuursorganen en uitvoeringsinstanties is een 
wettelijke basis vereist.

>>  Bij samenwerkingsverbanden tussen bestuursorganen moet steeds goed inzichtelijk zijn wie de 
verantwoordelijke en wie de bewerker van persoonsgegevens is. De richtlijnen van het College 
Bescherming Persoonsgegevens over Informatie delen in samenwerkingsverbanden zijn hierbij 
leidend. 

>>  Uiterlijk mei 2014 verschijnt een beleidsvisie van het Rijk op zorgvuldige gegevensuitwisseling over 
sectoren heen in het kader van de decentralisaties. 
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http://www.kinggemeenten.nl/sites/default/files/Informatievoorzieningsvragen%20-%20checklist%20voor%20bestuurders.pdf
http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130729-bijlage-9-1-globaal-procesmodel-sociaal-domein.pdf
http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130729-bijlage-9-4-horizontale-verticale-verantwoording.pdf
http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130729-bijlage-9-4-startnotitie-privacybescherming.pdf
http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130916-bijlage2-pve-visd.pdf
http://www.kinggemeenten.nl/secties/verkenning-informatievoorziening-sociaal-domein-visd/routering-beleidsinformatie-jeugdzorg
http://www.kinggemeenten.nl/secties/living-labs/wat-gaan-we-realiseren
http://www.kinggemeenten.nl/secties/living-labs/wat-gaan-we-realiseren
http://www.cbpweb.nl/downloads_rs/rs_2013_richtsnoeren-beveiliging-persoonsgegevens.pdf
http://www.cbpweb.nl/Pages/inf_va_samenwerkingsverbanden.aspx#7


3.4  Kortom: planning & control is een goede basis voor de 
realisatiefase

Met ingang van 2015 kan uw gemeente de planning & control voor de decentralisaties inbedden in de 
reguliere planning & controlcyclus en het bestaande instrumentarium.

Op het terrein van planning & control is hierbij van belang:
  Testfase van de processen (bijvoorbeeld wijkteams en budgettering) inplannen en kostenraming 

opstellen.
 Betalingsprocessen organiseren met bijhorende autorisatietabellen (burgers en instellingen).
  Communicatieplan gericht op burgers (website, koppelingen, flyers, brochures, affiches, et cetera) 

inclusief kostenraming.
 Noodprocedures met uitwijkplannen opstellen en testen.

Suggestie voor de timing: uiterlijk 1 december 2014
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  Door Robert ’t Hart en Hans van Emmerik

1  Inleiding

Stelt u zich de volgende situatie voor:
Het is maart 2017. U staat op een internationaal congres over decentralisaties en geeft een 
presentatie over hoe succesvol uw organisatie de decentralisatie van de drie wetten heeft 
aangepakt. Wat vertelt u dan? Wat heeft uw organisatie succesvol aangepakt? Welke lessen heeft 
u geleerd? En wat was uw rol hierin? 

Het formuleren van antwoorden op deze vragen betekent: nadenken over de te ontplooien 
activiteiten en concreet maken hoe uw organisatie deze transities inclusief bijbehorende 
veranderingen in de organisatie professioneel heeft aanpakt. Uiteindelijk streeft u naar kwalitatief 
goede dienstverlening voor de doelgroepen binnen de randvoorwaarde van een landelijke financiële 
besparing. Maar wat betekent dat concreet? En wat is ervoor nodig om dit doel te realiseren? De 
decentralisaties zijn een strategisch risicogebied voor gemeenten, met als kenmerken dat u kansen 
en risico’s moet afwegen en dat de risico’s op de middellange termijn grote gevolgen hebben voor de 
hele organisatie. Strategische risico’s zijn per definitie afdelingoverstijgend. Zij dwingen een integrale 
benadering af, waarbij samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen uw gemeente 
cruciaal is. Risicomanagement is niet alleen een taak van u als financieel expert. De integraliteit van 
de decentralisaties verplichten uw organisatie én geven uw organisatie het recht om de risico`s 
integraal en proactief te benaderen. 

De hierna omschreven risicomanagementaanpak geeft u handvatten om concrete stappen te zetten, 
intern de verbinding te zoeken tussen de verschillende disciplines en een gestructureerd en 
doelgericht gesprek te voeren over de risico’s en kansen van de decentralisaties. De stappen in de 
risicomanagementaanpak zijn een vertaling van de drie W-vragen*, die u bekend in de oren zullen 
klinken. 

Wij zien te vaak dat risicomanagement bij veel organisaties nauwelijks van de grond komt. Het vervalt 
in het verplicht opstellen van een lijst met risico`s, die alleen worden besproken als daar nog tijd 
voor is op de agenda. Collega’s binnen de gemeentelijke organisatie zien de toegevoegde waarde 
ervan onvoldoende. Bij de implementatie van risicomanagement kunt u te maken krijgen met 
weerstand en met opmerkingen als:

   ‘ Je kunt je beter met je werk bezig houden, dan allerlei onzinnige scenario’s uit te werken die toch 
niet zullen optreden.’

   ’Je bent veel te negatief, het zal allemaal wel meevallen.’
   ‘Dit is het verkeerde moment is om risico’s aan te dragen.’
   ‘Je moet je geen zorgen maken, want veel zaken worden al beheerst.’

Met onze risicomanagementaanpak voor de decentralisaties bent u dit voor. Wij benaderen de 
implementatie van de decentralisaties als een project waarbij concrete doelen gesteld worden. Een 
risico is immers de kans op een onverwachte gebeurtenis die van invloed is op het bereiken van de 
doelstellingen. Daar zit voor uw organisatie de toegevoegde waarde, namelijk de link met het 
bereiken van doelstellingen. 

Wanneer de doelen die een organisatie stelt vaag zijn, soms zelfs tegenstrijdig, dan vormt dit een 
slechte basis om het over risico`s te hebben. Wanneer de doelen vaag zijn, wordt alles wat daar 
achteraan komt dat eigenlijk ook. Risicomanagement krijgt toegevoegde waarde door een directe 
koppeling te maken met concrete doelstellingen waarop gestuurd kan worden. Onze risico-
managementaanpak stimuleert proactief handelen en heeft de blik op de toekomst. Wat wil uw 
organisatie bereiken bij de decentralisaties? Wat is ervoor nodig om daar te komen? En met welke 
onzekerheden hangen deze activiteiten samen? Deze discussie moet zowel integraal binnen de eigen 
organisatie als met de samenwerkende gemeenten gevoerd worden.
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2  Risicomanagement en de veranderopgave bij 
decentralisaties
Gemeentelijke organisaties dienen zelf – net als bij bestaande activiteiten – de regie te nemen op dit 
nieuwe sociale domein om de gestelde ambities tot wasdom te brengen. De activiteiten zijn nieuw en 
het is daarom aannemelijk dat de beginperiode zal worden gekenmerkt door financiële mee- en 
tegenvallers. Gemeenten nemen niet één op één taken over van het Rijk, maar verantwoordelijk-
heden. Financiële besparingen kunnen worden gerealiseerd door efficiënter en effectiever te werken 
(zie groene lijn). Ook zullen gemeenten cliënten gaan herindiceren. Het is zaak dat gemeenten daar 
zo snel mogelijk mee aan de slag gaan, zodat per 1 januari 2015 de organisatie goed voorbereid is. De 
decentralisaties mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening (bruine lijn). 
Tegelijk moeten bij dit soort veranderingsprocessen de doelgroepen en de organisatie zelf ook 
wennen aan de nieuwe situatie (blauwe lijn) én zullen er zich ongetwijfeld kinderziektes voordoen.     

De grote vraag is: heeft u zicht op wat er op uw organisatie afkomt? In het bedrijfsleven is bij fusies en 
overnames een due diligence (lijken-in-de-kast analyse) gebruikelijk, maar u krijgt de taken zonder 
grondig voorwerk te kunnen verrichten. Door nu, in deze voorbereidende fase, een risicoanalyse uit 
te voeren, is uw organisatie in staat om proactief en risicobewust de juiste maatregelen te treffen. 
Geïdentificeerde risico’s dienen aan de basis te staan van de te sluiten contracten met 
welzijnsinstellingen én samenwerkingsovereenkomsten met andere gemeenten. Daarnaast vormen 
de risico`s ook de eerste aanzet voor het berekenen en onderbouwen van een mogelijk benodigde 
financiële buffer. Goed ingericht risicomanagement geeft uw organisatie een kader voor de opbouw 
van de uitvoeringsorganisatie (inrichten sturings- en monitoringselementen). Het helpt ook bij het 
managen van de verwachtingen, zowel intern als extern. Dus tijd voor risicomanagement bij de drie 
decentralisaties. 

  

Bron: NAR, gebaseerd op Life Cycle Model SSC van Struik en Brugman

(De hierboven weergegeven lijnen hebben als doel om een ontwikkeling visueel weer te geven.  

Het werkelijke verloop kan hiervan afwijken en het figuur is dan ook niet statistisch onderbouwd.) 
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3  De stappen in risicomanagement 
Risicomanagement moet de gemeentelijke organisaties ondersteunen bij de uitdagingen van de 
decentralisaties. Er moeten beslissingen worden genomen die gepaard gaan met onzekerheden, die 
bewust en expliciet moeten worden afgewogen. Het is noodzakelijk voor u als financieel specialist 
om ondersteuning te bieden aan de betrokken (beleids)afdelingen en nadrukkelijk de verbinding te 
zoeken. Bijvoorbeeld door de oprichting van integrale projectteams. Deze stappen bieden een 
structuur om risicomanagement te organiseren.

Om aan te sluiten bij de BBV-gedachte en de drie W-vragen, gaat de risicomanagementaanpak voor de 
decentralisaties over vijf W-vragen. 

 
Deze vragen geven de richting aan om risicomanagement vorm te geven en zijn een aanleiding om 
organisatiebreed stappen te zetten. 

3.1  Stap 1: Wat willen we bereiken?
 

Er komt veel op uw gemeente af. Nieuwe activiteiten, nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe 
doelgroepen, nieuwe samenwerkingspartners, nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe verdeelmodellen, 
et cetera. Al deze ontwikkelingen brengen risico’s én kansen met zich mee. De vraag is: waar ligt het 
ambitieniveau van uw organisatie? Wat is de huidige situatie (uitgangspunt) en wat wil uw 
organisatie bereiken (doel)? 

Bij veel gemeenten zijn de politieke ambities al geformuleerd. De visie staat. Deze visie dient voor de 
organisatie zo concreet mogelijk gemaakt te worden. Wat wil uw organisatie bereikt hebben op 1 
januari 2017 met de decentralisaties? Het is de kunst om niet meer dan drie tot vijf concrete 
doelstellingen te formuleren. Door met elkaar hierover te discussiëren en dit helder te krijgen, deelt 
u het verantwoordelijkheidsgevoel met de hele organisatie en maakt u een concrete vertaling van de 
uitdagingen van de decentralisaties. Hierdoor zijn verwachtingen beter te managen en wordt échte 
sturing op de implementatie mogelijk. Belangrijk punt van aandacht hierbij is de samenwerking met 
andere gemeenten. Streeft u dezelfde doelstellingen na? En kunt u daardoor dus echt gaan 
samenwerken op de activiteiten en het beheersen van de risico`s? Dit is een onmisbare stap die eerst 
genomen moet worden voordat u in gesprek kunt gaan over risico’s. 

Hieronder ziet u een voorbeeld waarbij de visie is vertaald in vijf concrete doelstellingen.
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3.2  Stap 2: Wanneer zijn we succesvol?   

Wanneer duidelijk is wat uw organisatie wil bereiken met de decentralisaties, is de volgende vraag: 
wat is er nodig om hierin te slagen? U brengt dit in kaart, met als bijkomend effect dat u erachter 
komt wat mogelijke drempels zijn om de gestelde doelen te realiseren. De vraag is: welke activiteiten 
zijn hiervoor van cruciaal belang? In het kader van de decentralisaties spreken noemen we dit  
succesfactoren. Deze zijn het antwoord op de vraag: In welke activiteiten moeten wij excelleren om 
onze doelstellingen te behalen? De omschrijving hiervan bevat altijd een werkwoord. Hieronder een 
aantal voorbeelden van succesfactoren die tijdens de regiobijeenkomsten in het najaar van 2013 naar 
voren zijn gekomen: 

  Organiseren van de samenwerking tussen inhoudelijke en financiële  deskundigen.
  Inbouwen van goede exit-mogelijkheden in contracten.
  Opzetten van evaluatiemomenten van ervaringen en samenwerkingen.
  Helder koppelen van verschillende data en deze vertalen in bruikbare en accurate 

sturingsinformatie.
  Duidelijk onderbouwen van de transitiekosten en mogelijke `vervolgschade`. 
  Stimuleren van het kostenbewustzijn bij de partners. 
  Vormgeven van heldere kaders en verwachtingen door de gemeenteraad.
  Concrete eisen stellen aan de Good Governance van de samenwerkingsverbanden.

Via een goed geleide, diepgaande discussie moeten de succesfactoren in kaart gebracht worden. Het 
betreft nieuwe materie voor gemeenten en daarom luistert het heel nauw om kritisch met elkaar het 
gesprek te voeren over wat er echt voor nodig is om dit tot een succes te maken. 

De concreet geformuleerde doelstellingen en de in kaart gebrachte (kritieke) succesfactoren komen 
terecht in een strategiekaart. Dit helpt uw organisatie om in beweging te komen en prioriteiten te 
stellen. 

In onderstaande figuur ziet u een voorbeeld van zo`n strategiekaart. De visie is hier vertaald naar 
concrete doelstellingen per 1 januari 2017. Hier gaat uw organisatie naartoe werken. De kritieke 
succesfactoren vindt u in de rijen eronder. Deze factoren zijn in dit voorbeeld onderverdeeld naar de 
categorieën van de Balanced Scorecard. Dit kan ook anders, bijvoorbeeld een onderverdeling naar 
vier fasen van implementatie. Het is maar net wat voor uw gemeente de voorkeur heeft. Kortom: het 
opstellen van een strategiekaart vraagt om maatwerk.
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3.3  Stap 3: Welke risico`s komen we tegen?     

Naast het opstellen van een strategiekaart is het zaak om een risicoanalyse per decentralisatie uit te 
voeren. 
Het uitvoeren van een risicoanalyse bestaat uit twee fasen:
1 het identificeren van de risico’s
2 het analyseren van de risico’s

   ad 1   Het identificeren van de risico’s
Bij het identificeren van de risico’s gaat het erom de risico’s te bespreken die een mogelijke impact 
hebben op de doelstellingen. Het identificeren van de risico’s gebeurt vanuit verschillende 
categorieën, zogenaamde risicobrillen. Hieraan moeten dan ook de verschillende disciplines binnen 
de organisatie een bijdrage leveren. 

Onze ervaring leert dat een breed perspectief de volledigheid en juistheid van het risicoprofiel ten 
goede komt. Het beste is om door acht verschillende risicobrillen naar de decentralisatie 
problematiek te kijken: Sociaal inhoudelijk, Personeel, Juridisch, Informatisering,  
Economie/ financieel, Politiek, Organisatie & leiderschap en Samenwerking. Zo maakt u een 
integrale risicoanalyse. 

Bron: Nederlands Adviesbureau Risicomanagement
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Let op: u vindt hier geen categorie imago of financieel: dit zijn namelijk gevolgen van risico’s. 

Een goed voorbeeld van sturingsinformatie is om met de risicoanalyse aan te haken op uw 
projectplan. In de matrix hiernaast ziet u verticaal de verschillende onderwerpen uit het projectplan. 
Hier moeten activiteiten op worden ontwikkeld. Horizontaal ziet u de verschillende risicobrillen 
waardoor naar deze activiteiten is gekeken. De getallen representeren aantallen risico`s. 
In deze matrix ziet u snel welke activiteiten nog veel risico’s met zich meebrengen. Ook is het relatief 
eenvoudig om bijvoorbeeld het blok juridische risico’s eruit te filteren en onder de aandacht te 
brengen bij de juridische afdeling. 

In de bijlage is een checklist met voorbeelden opgenomen, die u kunt gebruiken voor de risico-
inventarisatie (zie Bijlage II op pagina 50).
 
Een goede risico-omschrijving bestaat uit ‘oorzaak – gebeurtenis – gevolg’. Bij het omschrijven van 
een risico is het handig om de volgende zin te gebruiken: 

Hieronder twee voorbeelden van een risico op het terrein van de Participatiewet:

Als gevolg van onduidelijkheid in regelgeving en kaderstelling  bestaat een 70% kans dat de 
implementatie vertraging oploopt en duurder wordt met als gevolg: overschrijding budget sociaal 
deelfonds.  

Als gevolg van het niet tijdig signaleren en identificeren van de zwaarte van de zorgvraag bestaat een 
90% kans dat de cliënt niet tijdig professionele zorg krijgt met als gevolg dat zich persoonlijke 
incidenten voordoen of dat de cliënt zwaardere zorg nodig heeft.

   

 01 02 03 04 05 06 07 08 Totaal

 Sociaal Personeel Juridisch Informa- Economie Politiek Organisatie Samen-

 inhoudelijk   tisering Financieel  en leiderschap werking

Algemeen

Transformatie 1    1    2

Cultuuromslag 3    1   2 6

Opvoedkundig klimaat    2   2  4

Innovatie   2   1   3

Organisatievraagstuk 2   3   3  8

Transitie jeugdzorg

Positie ouders en jeugdigen   2   2   4

Aanbod jeugdigen & onderwijs 1   3 2   1 7

Gedwongen kader  2   2  1  5

Crisissituaties 1     1   2

Sturing en financiering  2  2     4

Regiovorming       1  1

Informatie en monitoring 1 2   2   3 8

Kwaliteit toezicht   3   3 2  8

Toegang en indicatie 2   2     4

Beleidsplan en verordening  2    2  3 7

Proces van overdracht 1 3  2  1 2  9

Totaal 12 11 7 14 8 10 11 9 82

Als gevolg van … (oorzaak) …, bestaat een ..%  kans dat … (gebeurtenis) …, met als gevolg dat … (gevolg ) ….
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Als gevolg van … (oorzaak) …, bestaat een ..%  kans dat … (gebeurtenis) …, met als gevolg dat … (gevolg ) ….

   ad 2   Het analyseren van de risico’s
Het identificeren van risico’s levert vaak een forse lijst met risico’s op die niet allemaal onmiddellijk 
aan te pakken zijn. Daarom is het van belang in dit overzicht een prioritering aan te brengen. Het 
beste is om een onderbouwde inschatting te maken van de verwachte financiële gevolgen en de 
gevolgen voor het imago van de gemeente. Daarnaast weegt bij de prioritering de kans op het 
optreden van de verschillende risico’s mee. Op basis van deze prioritering kunt u de geïdentificeerde 
risico’s plaatsen in een zogenaamde risicokaart. Hieronder staat een voorbeeld waarbij de kans op 
optreden is uitgezet tegen de verwachte financiële gevolgen.  
 

De kans- en gevolg-categorieën komen overeen met de volgende groepsindeling. 

Klasse Percentage Financieel Imago

1 10% < € 100.00 Afdeling intern/individu

2 30% € 100.00 - € 250.000 Groep burgers

3 50% €250.000 - € 500.000 Plaatselijke pers

4 70% € 500.000 - € 1.000.000 Regionale pers

5 90% < €1.000.000 Landelijke pers

De financiële groepsindeling staat niet vast en het kan zijn dat u voor uw gemeente beter andere bedragen kunt hanteren.

Het is aan te bevelen om de geanalyseerde risico’s op te nemen in een risicoregister. Hier ziet u per 
risico in welke categorie het thuishoort, wat de risicogebeurtenis is, wat de verwachte gevolgen zijn, 
wat de kans dat de gebeurtenis optreedt, wat de verwachte financiële impact zal zijn van de gevolgen 
en wie binnen de organisatie is aangewezen als verantwoordelijke voor beheersing van het risico. 
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Kans van optreden

1  2  3  4  5

5

4

3

2

1

• 2
Reactie op incidenten

• 8
Onv. specialistische 
hulp

• 9
Discontunuïteit  in 
beleid

• 12
Niet tijdig info 
beschikbaar

• 1
Discontinuïteit 
zorgaanbod

• 14
Grotere zorgvraag 
dan rekening mee 
gehouden

• 3
ICT infrastructuur

• 4
Onv. budget

• 11
Vertraging
samenwerking

• 10
Onv. in staat 
aanbesteding te 
realiseren 

• 13
Tekort aan kennis

II     Risicomanagement en de veranderopgave  
 bij de 3 decentralisaties 

Terug naar inhoudsopgave



Handreiking    Financiën en de 3 decentralisaties
 bouwstenen voor uw financiële aanpak

Een risicoanalyse krijgt voor uw organisatie pas echt toegevoegde waarde als de koppeling wordt 
gemaakt met de strategiekaart. Zo’n koppeling stelt u in staat om snel de meest risicovolle 
activiteiten te herkennen en daar extra aandacht aan te geven. De strategiekaart is hét 
gesprekdocument voor de bewaking van het succes van de decentralisaties. Op een eenvoudige 
manier kunt u de juiste vragen stellen over de mate waarin de doelstellingen gerealiseerd worden, de 
voortgang van de activiteiten en de risico`s die hiermee samenhangen. In de figuur hiernaast ziet u 
een voorbeeld van hoe de risico`s zijn gekoppeld aan de strategiekaart.  

 

Risico

ID 

5 

6 

7

Categorie 

07
Organisatie & 
leiderschap

01 
Sociaal inhou-
delijk

07
Organisatie & 
leiderschap 

Gebeurtenis

Onvoldoende transparantie 
financiering
gemeente onderling, 
zorgverzekeraar en nieuwe 
AWBZ.

Wettelijk recht wordt ruim 
gebruikt van huisarts (en 
specialisten) en kinderrechter bij 
doorverwijzing naar jeugdzorg.

Er is onvoldoende voor- en 
nazorg bij overname taken 
van Bureau Jeugdzorg 
en de organisatie van de 
gecertificeerde functies.

Gevolgen

1  Onduidelijkheid over wat de 
gemeente betaald en wat de 
zorgverzekeraars betalen.

2  Gevaar dat er meer op de 
gemeente afkomt en als vangnet 
wordt ingezet.

3  Extra juridische kosten voor issues.

De vraag naar 2e lijns zorg groeit; het 
budget is ontoereikend.

1  Burgers worden niet geholpen
2 Interventies vinden plaats
3 Hogere uitvoeringskosten.

Kans

40%

25%

20%

Impact

€ 200.000

€ 200.000

€ 300.000

Eigenaar

Programmamanager 
samenhang  
3 decentralisaties

Programmamanager 
Jeugdzorg

Programmamanager 
Jeugdzorg
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In het voorbeeld staan de rode cirkels voor risico`s met een hoge prioriteit, de gele cirkels voor een 
gemiddelde prioriteit en de groene cirkels voor een lage prioriteit. De cijfers representeren het 
risico-identificatienummer. Het kan dus zijn dat één risico invloed heeft op verschillende activiteiten. 
Ook kan het zijn dat er uit de risicoanalyse risico`s naar voren zijn gekomen die geen duidelijke 
relatie blijken te hebben met de doelstellingen. Een interessante discussie is: moeten we deze 
activiteiten nog wel voortzetten? 

3.4  Stap 4: Wat kosten de risico’s? 

Uiteindelijk leiden alle keuzes tot financiële gevolgen. Het is voor uw gemeente raadzaam om een 
financiële buffer achter de hand te hebben waarmee u uw organisatie efficiënter door de 
beginperiode van de transformatie kunt loodsen. Een financiële buffer waarmee investeringen 
kunnen worden gedaan én waarmee negatieve financiële gevolgen van risico’s kunnen worden 
opgevangen. Investeringen welke nodig zijn om de nieuwe activiteiten binnen uw bestaande 
dienstverlening vorm te geven én om te kunnen innoveren. Als je daar als gemeente goed op weet te 
anticiperen dan is de verwachting dat dat niet leidt tot een exploitatietekort, maar juist tot een 
structurele besparing. 

Dit vraagt om een proactieve houding van u als financieel specialist. Een beheersende en 
controlerende rol voldoet niet meer bij de decentralisaties. Omdat alle keuzes zich uiteindelijk 
vertalen in financiële gevolgen, zult u nu moeten meedenken en -ontwikkelen. Met 
risicomanagement geeft u hier proactiviteit vorm aan.

1
Wat willen we  

bereiken?

2
Wanneer zijn we

succesvol?

3
Welke risico’s 

komen we tegen?

4
Wat kosten de 

risico’s

5
Wat gaan we 

hieraan doen?

Visie

Doelstellingen 
01-01-2017

Financieel

Cliënten

Interne
processen

Organisatie, 
innovatie 
en leren

‘Wij willen dat alle hulp- en zorgbehoevenden de kans krijgen om zich te ontwikkelen 
en naar eigen vermogen mee te doen in de samenleving.’

Realisatie 
doelstellingen 

binnen beschikbare 
middelen

Gemotiveerd ‘nee’ 
willen en kunnen 

zeggen

Flexibiliteit in 
samenwerkings-
overeenkomsten

Koppeling 
inhoudsgerichte 

en bedrijfsproces-
gerichte mensen

Verdeling aantal 
‘dure’ cliënten’

Overlap tussen 
regelingen eruit

Gefaseerde 
aanpak

Productenpakket 
biedt ruimte voor 

maatwerk

Soepele 
overgang

Pro-actieve 
werkwijze

Hoge motivatie 
personeel

Wijkteam in gebied 
is voor 100% 

herkenbaar bij 
doelgroep

Snel op- en af 
kunnen schakelen

Voldoende 
gekwalificeerd 

personeel

Inbouwen 
reflectiemomenten 

op werkwijzen

Juiste balans 
maatwerk versus 
standaardisatie

95% van alle  
aanvragen heeft  

binnen 10 werkdagen 
adequaat aanbod

Sterke filter 1e en 
2e Lijn

Optimale prijs/
kwaliteitverhouding 

2e Lijn

Inzet van 2e Lijns 
zorg is met 10% 
afgenomen t.o.v. 

2012
2

13

11

1111

7

9 8

9

9

10

13

13

8

13

1

55

4

8 6

6

6

4

2

2

12

6
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Onder andere in verband met het weerstandsvermogen van uw gemeente, is het van groot belang om 
inzicht te hebben in de financiële vertaling van de risico’s die samenhangen met de decentralisaties. 
Omdat niet alle oorzaak-gevolgrelaties inzichtelijk zijn voor gemeenten, maken wij hiervoor gebruik 
van een risicoformulering gebaseerd op bepaalde uitgangspunten en afwijkingen daarvan. 
Bijvoorbeeld een 10% of 20% hogere instroom, of een 50% grotere doorstroom van nulde- naar 
eerstelijnsvoorzieningen. 

In de beginperiode is de kans groot dat u extra uitgaven moet doen als bepaalde risico’s zich 
voordoen. Deze dip in de besparingen is visueel weergegeven door middel van het rode vlak in de 
figuur hieronder. 

Niet alle risico`s zullen zich tegelijkertijd en in volle omvang voordoen. Het is daarom noodzakelijk 
om een bepaalde (statistische) methode te hanteren voor uw financiële berekening. Wij hebben 
goede ervaringen met de Monte Carlo-simulatie, die hier rekening mee houdt. Dat betekent dat u 
door middel van een groot aantal nabootsingen van de werkelijkheid een betrouwbare schatting 
krijgt van het totale financiële effect van alle risico’s. Deze berekening kunt u gebruiken als grondslag 
voor het onderbouwen van een financiële reserve.

3.5  Stap 5: Wat gaan we hieraan doen?
    

Wanneer de doelstellingen, succesfactoren, risico’s en kosten in beeld zijn gebracht, moet er binnen 
uw organisatie worden nagedacht over instrumenten om de risico`s te beheersen en maatregelen om 
dit alles te borgen in de organisatie. Daarnaast kan bepaald worden of een risicoreserve noodzakelijk 
is en zo ja, welke omvang deze moet hebben. 

Beheersingsstrategie
Voor de belangrijkste risico’s is het aan te raden om een beheersingsstrategie te ontwerpen. Door de 
kans op deze risico’s te verkleinen en/of de mogelijke impact te beperken, is de organisatie in staat 
om ze te accepteren, te managen en zelf te dragen. Omdat veel gemeenten niet in staat zijn om alle 
risico’s zelfstandig te dragen of te managen, leggen wij hieronder de nadruk op hoe gemeenten 
risico’s kunnen delen of overdragen.

1
Wat willen we  

bereiken?

2
Wanneer zijn we

succesvol?

3
Welke risico’s 

komen we tegen?

4
Wat kosten de 

risico’s

5
Wat gaan we 

hieraan doen?
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Risico’s delen en gezamenlijk beheersen
Gemeenten sluiten samenwerkingsverbanden om de taken op het vlak van de decentralisaties goed 
uit te kunnen voeren. Betekent dit dan ook dat de (financiële gevolgen van de) risico’s bij de 
samenwerkingsverbanden liggen? Hier zullen gemeenten afspraken over moeten maken. Duidelijke 
afspraken over de good governance, want uiteindelijk blijft u als individuele gemeente 
verantwoordelijk voor de resultaten van het samenwerkingsverband. Voor de decentralisaties kan het 
ook zeer interessant zijn om bepaalde risico’s te delen. Op dit moment sluiten gemeenten al 
samenwerkingsverbanden zonder dat zij de risico’s in beeld hebben. Hierdoor is onduidelijk wie 
verantwoordelijk is voor welke risico’s en welke partij de gevolgen voor zijn rekening neemt. 
Wanneer uw gemeente de samenwerking bij de decentralisaties gaat organiseren via een 
gemeenschappelijke regeling, dan is het een topprioriteit om duidelijke afspraken te maken over de 
governance van deze regelingen. Spreek bijvoorbeeld af wanneer gemeenten kunnen ingrijpen, hoe er 
toezicht wordt gehouden en dat een bestuurder niet langer dan zes jaar actief mag zijn bij een 
gemeenschappelijke regeling. 

Risico’s overdragen
Door middel van een goede inkoopstrategie kunnen gemeenten risico’s overdragen aan private 
partijen. Van belang is dat uw gemeente erkent dat er altijd verschillende belangen in het spel zijn. 
Daarnaast moet bij dergelijke aanbestedingen de kwaliteit van de risicoanalyse van de inschrijvers 
meewegen als selectiecriterium. Bovendien is het belangrijk om expliciet te onderhandelen over de 
risico’s en de resultaten hiervan vast te leggen in het contract. Private partijen leggen niet goed 
vastgelegde risico’s immers vaak als extra kostenpost bij gemeenten neer. Omdat de decentralisaties 
veel onzekerheden met zich meebrengen, is het van belang om goede ontbindingsmogelijkheden 
vast te leggen. 

Borging 
Menselijk handelen is voor 80% de oorzaak van elk risico. Daarom is een risicobewuste organisatie 
waarin risico’s in een veilige omgeving regelmatig besproken worden de belangrijkste 
beheersmaatregel. Dus: 

1.  Maak heldere afspraken wie verantwoordelijk is voor de risico’s en beheersmaatregelen. Maak het 
management expliciet verantwoordelijk voor het continu actualiseren van de risico’s en 
monitoren van de beheersmaatregelen. 

2.  Maak afspraken in lijn met de planning & controlcyclus over hoe en aan wie over de risico’s en 
beheersmaatregelen wordt gerapporteerd. 

3.  Bied ondersteuning door medewerkers te benoemen die regelmatig workshops organiseren voor 
alle onderdelen van de organisatie of benoem een risicomanager. Zo heeft de gemeente 
Amsterdam een risicomanager Jeugdzorg om het management continu te vragen naar stand van 
zaken en risico’s.  

Om het risicomanagement bij de drie decentralisaties 
te ondersteunen, heeft de gemeente  Amsterdam een 
risicomanager benoemd. De belangrijkste taken van deze 
risicomanager zijn:

  Ondersteuning van project- en programmamanagers 
met periodieke inventarisatie van risico’s, het maken 
van een inschatting van de omvang van de financiële en 
maatschappelijke gevolgen van die risico’s en het bepalen van 
de gewenste beheersmaatregelen.

  Signalering op uitvoering van beheersmaatregelen. Bij 
onvoldoende naleving van de beheers-maatregelen kaart 
de risicomanager de consequenties hiervan (voor de 
programmadoelen) aan bij de programmamanager.

  Halfjaarlijkse rapportage van de risico’s aan het 
gemeentebestuur met daarin de mogelijke financiële en 
maatschappelijke gevolgen van de risico’s en de te nemen 
beheersmaatregelen.

33

II     Risicomanagement en de veranderopgave  
 bij de 3 decentralisaties 

Terug naar inhoudsopgave



Handreiking    Financiën en de 3 decentralisaties
 bouwstenen voor uw financiële aanpak

4.  Leg een risicologboek aan met risico’s en beheersmaatregelen zodat deze gemakkelijk 
geactualiseerd kunnen worden. 

5.  Zorg voor een standaard risicotaal (set van definities) voor alle drie de decentralisaties zodat er 
een integraal risicoprofiel kan ontstaan.

6.  Zorg voor een helder mandaat om de risicoanalyse op de agenda te zetten. Ook bij het 
managementteam. Gezien de snelheid van ontwikkelingen is aan te raden om het risicoprofiel 
minimaal drie keer per jaar te actualiseren. 

7.  Zorg voor voldoende middelen (tijd, geld en capaciteit) om het proces van risicomanagement te 
ondersteunen.

8. Zorg voor een veilige cultuur om risico’s te benoemen. Betrek de gemeentesecretaris hierbij. 

Bestuurlijke afspraken
Het is van belang om de politiek proactief te betrekken bij de risicoanalyses. Dit kan door  deze aan 
het hele college terug te koppelen in plaats van aan een individuele wethouder. De gemeenteraad  
moet u via de planning &  controlcyclus op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied 
van de top 10 risico’s en risicobeheersing. Wat u moet voorkomen, is dat de organisatie meer bezig is 
met risicoverantwoording dan met het daadwerkelijk managen van de risico’s. 

Zeist is een mooi voorbeeld van een gemeente die proactief afspraken gemaakt heeft met de 
gemeenteraad om risico’s maximaal te beperken. Risico`s kunnen op die manier beheersbaarder 
worden omdat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over tekorten, overschotten en de toerekening 
van kosten. Dit geeft duidelijkheid en zorgt voor en heldere risicoafbakening, waardoor eventuele 
financiële gevolgen enorm kunnen worden beperkt. 

In het tekstkader hieronder ziet u een aantal afspraken die in Zeist zijn gemaakt met de 
gemeenteraad. 

Afspraken met de gemeenteraad   Nieuwe bestemmingsreserve (gewenningsfunctie) voor € x,- 
van de overgehevelde taken.

  Overgeheveld budget blijft 3 jaar lang volledig beschikbaar 
voor het doel.

  Overgeheveld budget is taakstellend.
  Bij een negatieve reserve wordt beleid versoberd om binnen 

het budget te blijven.
  Alle voor- en nadelen worden verrekend met de reserve.
  Alle kosten die vanwege de nieuwe taken gemaakt worden 

komen ten laste van de overgehevelde budgetten (incl. 
indirecte kosten).

  Na drie jaar wordt de reserve in principe opgeheven.
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   Door Ard Schilder en Sanne Kos 

1   Waarom is de regio van belang en wat is de 
verbinding met kosten- en risicoverevening?

Samenwerking is een centraal onderwerp bij het inrichten van het transformatieproces rond de 
decentralisaties in het sociaal domein. Daarnaast is het van belang om met andere gemeenten samen 
te werken als u het pad richting 1 januari 2015 bewandelt. Regionale samenwerkingsverbanden zijn 
niet statisch, vastomlijnd of zonder risico’s (lees ook ‘stap 1’ van het onderdeel Risicomanagement in 
deze handreiking) en bieden tegelijkertijd allerlei kansen. 

Hoe gaat u als financieel specialist in uw gemeentelijke organisatie om met de vraagstukken rondom 
kansen en risico’s bij financiële samenwerking tussen gemeenten? Het verleden leert dat het 
deelnemen aan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling (GR) niet altijd zonder tegenslagen is. 
Hoe schaakt u dan op de verschillende borden van de decentralisaties? Wederzijdse afhankelijkheid is 
onvermijdelijk en daarom ligt afstemming en kennisdeling rond visie en inrichting voor de hand. Het 
gesprek over financiële keuzes rond budgetverdeling, solidariteit in de regio en verevening van 
risico’s stellen gemeenten vaak uit, maar is net zo belangrijk als inhoudelijke overeenstemming. 

Kosten- en risicoverevening in regionale samenwerking is een financieel verdeelvraagstuk tussen 
gemeenten. We lichten daarom als eerste de noodzaak en logica van regionale samenwerking toe. 
Belangrijke vragen daarbij zijn: wat zijn de gezamenlijke taken op het gebied van de drie 
decentralisaties? En wat zijn de financiële overwegingen bij samenwerking in beleid, uitvoering en 
inkoop? Daarnaast krijgt u een beeld van de keuzes rond inkoop en bekostiging van verschillende 
functies binnen het sociaal domein. Elke keuze brengt verschillende prikkels met zich mee. Tot slot 
kunt u in aansluiting op de unieke combinatie van regionale afspraken rond Inkoop, Beleid en 
Uitvoering een keuze maken uit verschillende modellen rond kosten-en risicoverevening. Hiervan 
geven we u tot slot een korte indruk. 

1.1 Overwegingen om samen te werken in de regio 

Of u nu een intern advies gaat uitbrengen of uw positie wilt bepalen binnen een regionaal 
samenwerkingsverband, wat zijn overwegingen om samen te werken in de regio? 

… omdat het op onderdelen wettelijk verplicht is
Bijvoorbeeld voor de volgende functies in de jeugdzorg: 

  Jeugdbescherming
  Jeugdreclassering
  Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

…  omdat de regio beleidsmatig als uitgangspunt gekozen is
  Arbeidsmarktregio’s: gemeenten gaan samen met het UWV de dienstverlening aan werkgevers en 

werkzoekenden vormgeven. Arbeidsmarktregio’s krijgen één aanspreekpunt voor werkgevers en 
één registratiesysteem voor vacatures en werkzoekenden. Daarnaast maakt elke regio 
samenwerkingsafspraken en een arbeidsmarktagenda.

  Werkvoorziening op regionale schaal: 35 werkbedrijven gaan Wajongers en SW-geïndiceerden aan 
werk helpen.

…  omdat het huidige aanbod sterk regionaal georganiseerd is
  Jeugdzorg: jeugdzorgaanbieders en onderwijsinstellingen (zoals ROC’s).
  Participatie: (regionale) sociale diensten, sociale werkplaatsen en (regionale) werkpleinen.
  AWBZ/Wmo: aanbieders van huishoudelijke zorg en individuele hulpmiddelen die regionaal 

opereren.
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….  omdat het vanuit de inhoud nodig is regionaal te organiseren
  Bepaalde behandelspecialismen zijn schaars, zoals specialistische zorg, specifieke psychiatrie of 

specialistische opvang. Deze expertise is maar beperkt beschikbaar en relatief duur. Daarom is het 
van belang om voldoende schaalgrootte te hebben om deze goed in te kunnen zetten. Expertise 
vraagt vaak ook om een investering in opleiding en het onderhouden en inzetten daarvan. 

  Continue bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn nodig. Voorbeelden zijn de Kindertelefoon en 
bepaalde vormen van pleegzorg.

….  omdat het kostenvoordelen heeft regionaal te organiseren
  Gezamenlijk hebben gemeenten een betere inkooppositie (massa).
  Gezamenlijk kunnen gemeenten opdrachtgeverschap gemakkelijker vormgeven (bijvoorbeeld 

inkoop).
  Voor sommige doelgroepen of functies nemen gemeenten slechts beperkt af, individuele afname 

is daarom te duur en garandeert niet de gevraagde kwaliteit. Regionale samenwerking is dan ook 
gewenst. 

  Als de vraag onregelmatig is (van jaar tot jaar) maar wel gepaard gaat met hoge kosten, kunnen 
individuele gemeenten veel (financieel) risico lopen. Om dit te beperken, kan het voordelen 
hebben om regionaal risico’s te verevenen door bijvoorbeeld het instellen van een noodfonds. 

...  omdat samenwerken kansen biedt om slim te ‘ondernemen’…
  bundelen van activiteiten
  voorkomen van overlap
  minder kosten procedures en administratieve lastenverlichting
  minder regeldruk
  maatschappelijk aanbesteden 

CHECKVRAGEN: 
 Heeft u zicht op de overlegstructuren in uw regio en wat de status ervan is?
  Wordt u goed betrokken bij de advisering over regionale standpuntbepaling die financiële  

gevolgen hebben?
 Stemt u af met uw collega’s in de andere gemeenten in de regio?
   Is voor uw regio scherp welke taken regionaal zullen worden opgepakt?
  Heeft u zicht op de zorgvraag op regionaal niveau en de financiële consequenties daarvan? 
   Bent u zich ervan bewust dat de regionaal te organiseren zorg en ondersteuning in aantal  

cliënten relatief klein is, maar het financiële belang groot?

38 Terug naar inhoudsopgave



  Hieronder vindt u een concreet voorbeeld van de keuzes qua schaalniveau die de regio Nijmegen 
gemaakt heeft op het gebied van AWBZ-begeleiding in samenhang met jeugdzorg-taken. Onder deze 
regio vallen de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, 
Nijmegen, Ubbergen en Wijchen. 

 
De volgende taken pakt de regio 
gezamenlijk op:
 

  Gespecialiseerde dagbesteding 
inclusief vervoer

  Arbeidsmatige dagbesteding/
begeleid werken

  Kortdurend verblijf (deels)
 

 

In schematische weergave ziet het 
totaalplaatje ‘Verdeling lokale en 
regionale taken Jeugdzorg  en AWBZ 
-begeleiding’ er als volgt uit:  

Bron: ‘Kracht door verbinding’. 

Concept beleidsnota regionale transitie  sociaal domein regio Nijmegen (mei 2013).

Meer weten? 

Ga naar: http://www.voordegeldersejeugd.nl/index.asp

Contact opnemen met de regio Nijmegen? 

E-mail naar: transitieregio@nijmegen.nl

Voorbeeld regio Nijmegen: Regionale AWBZ-beleiding taken

Nijmegen
Hatert

Nijmegen
Lindenhout

Beuningen

Groesbeek

enz.

Trajecten 
gebiedsgerichte 
dagbest., ambul 

onderst., pers. verz., 
begeleiding en hulp 

deels O&D

Vervoer

Beschikbaar-
heid

Beschikbaar-
heid

Beschikbaar-
heid

Beschikbaar-
heid

Vervoer

Vervoer

Vervoer

Vervoer

Trajecten 
gebiedsgerichte 
dagbest., ambul 

onderst., pers. verz., 
begeleiding en hulp 

deels O&D

Trajecten 
gebiedsgerichte 
dagbest., ambul 

onderst., pers. verz., 
begeleiding en hulp 

deels O&D

Trajecten 
gebiedsgerichte 
dagbest., ambul 

onderst., pers. verz., 
begeleiding en hulp 

deels O&D

Trajecten 
residentiële hulp 

en pleegzorg, 
justitiële zaken, deels 

kortdurend verblijf 
en respijtzorg, deels 
O&D, mogelijk arb. 

dagbesteding

Bovenregionaal
Zeer specialistische 

zorg, o.a. 
Jeugdzorg-plus en 

klinische GGZ
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1.2  Gezamenlijk keuzes maken in inkoop en bekostiging van 
regionale taken

Voor de uitvoering van taken waarvoor het verplicht of verstandig is regionaal samen te werken, is het 
belangrijk om de keuze voor het inkoop- en bekostigingsmodel met de omliggende gemeenten af te 
stemmen. Dit omdat werken met verschillende modellen naast elkaar de inkoop complex
maakt en mogelijk tegenstrijdigheden oplevert. Gemeenten in dezelfde regio hebben immers vaak te 
maken met dezelfde regionale aanbieders.

Realiseert u zich daarbij dat de gekozen inkoop- of bekostigingsmodellen en aansluitend daarop 
kosten- en risicovereveningsmodellen sterk kunnen verschillen per functie en per decentralisatie. In 
het onderstaande kader vindt u een overzicht van verschillende varianten inkoopmodellen die de 
gemeenten in de regio Venlo hebben onderscheiden en waaruit zij gezamenlijk een keuze zullen 
maken.

Verschillende varianten inkoopmodellen
 

  Beleidsarm 
De gemeente houdt vast aan huidige bestaande producten en contracten.
 

  Stipter veilingmodel
De gemeente voert een keukentafelgesprek om de vraagstelling helder te maken. Deze beschrijving 
is anoniem. Vervolgens plaatst de gemeente de vraagstelling op een besloten site, waarop 
aanbieders hun plan kunnen indienen. Hierbij gaat het om een aanbod voor de oplossing en de 
daaraan verbonden prijs. De aanbieder krijgt de regie over de uitvoering van het plan. Vervolgens 
bepalen burgers in overleg met de gemeente welk plan het beste past bij hun situatie.

  Buurtzorg modellen: indicatie en uitvoering integreren
De gemeente wijst per cliënt een aanbieder aan, die samen met de cliënt bepaalt wat hij of zij nodig 
heeft. Uitgangspunt daarbij is dat aanbieders/professionals vanuit hun expertise weten wat er nodig 
is.

  Wijkgericht inkopen
De gemeente hevelt per wijk/buurt/stadsdeel budget over naar  één aanbieder die zorgt dat in die 
wijk alle burgers die dit nodig hebben ondersteuning krijgen. Deze aanbieder de vrijheid om de 
benodigde zorg te regelen, mits binnen het budget.

  Maatschappelijk en bestuurlijk aanbesteden
De gemeente treedt in overleg met alle aanbieders die voldoen aan vooraf vastgestelde 
selectiecriteria. In een onderhandelingsproces bepalen gemeente en aanbieders de voorwaarden 
voor prijs en kwaliteit. Op basis van deze afspraken sluit de gemeente een overeenkomst.

  Regisseursmodel
In gesprek met aanbieders komt de gemeente tot producten die kunnen worden geleverd ter 
ondersteuning van burgers.
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Wanneer u er als gemeentelijke organisatie voor kiest om een bepaalde set van taken binnen het 
sociaal domein gezamenlijk op te gaan pakken, heeft u hiervoor de keuze uit verschillende 
bekostigingsmodellen mogelijk. De keuze voor een bepaald type bekostiging brengt verschillende 
prikkels met zich mee voor zorggebruik, kwaliteit en aansturing. Het is van belang om hier rekening 
mee te houden bij financiële overwegingen in relatie tot de mate van solidariteit binnen de regio. 
Daarbij zijn niet alleen keuzes rond gezamenlijke taken van belang. Wanneer uw 
samenwerkingspartner bijvoorbeeld heeft gekozen voor een bekostigingsmodel waardoor het 
zorggebruik flink stijgt, betaalt u dan mee aan deze kosten? 

Voorbeelden bekostigingsmodellen
 

  Productiebekostiging
De gemeente definieert met een aanbieder vooraf (een verzameling van) diensten, activiteiten of 
trajecten en komt hiervoor een prijs overeen. 

  Populatiegerichte bekostiging
De gemeente komt met een aanbieder een maatschappelijke taak of opdracht overeen voor een 
groep burgers (deelpopulatie of geografische afbakening). De gemeente betaalt deze aanbieder voor 
het behaalde (meetbare) resultaat.

  Functiegerichte bekostiging
De gemeente betaalt een aanbieder voor de beschikbaarheid van een bepaalde functie.

Bron: Transitiebureau WMO (2013). Bekostigingsmodellen.  

Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. 

Kortom: regionale samenwerking is om verschillende redenen noodzakelijk, logisch en dwingt u om 
na te denken over verevening van kosten en risico’s. Wanneer u gaat samenwerken met andere 
gemeenten binnen uw regio is het verevenen van kosten en risico’s relevant. 

CHECKVRAGEN: 
   Heeft u zicht op de besluitvorming over inkoop- en bekostigingsmodellen in uw regio?
   Worden keuzes over deze modellen afgestemd binnen de regio?
   Is het duidelijk naar welke inkoop- en bekostigingsmodellen de voorkeur uitgaat in uw regio?

>>  Extra informatie link: 
http://www.invoeringwmo.nl/sites/default/files/Sturing-en-bekostiging_20131126.pdf

>>  Extra informatie: 
www.vng.nl/files/vng/publicaties/2013/bekostigingsmodellen-wmo-07.pdf
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2  Modellen voor het verevenen van kosten en 
risico’s

Er bestaat een onderscheid tussen het verevenen van kosten en het verevenen van risico’s. 
Kostenverevening kan bijvoorbeeld gaan over uitvoeringskosten en kosten voor het organiseren van 
voorzieningen. Bij het verevenen van risico’s gaat het over onzekere kosten als gevolg van fluctuaties 
in het volume. Kosten en risico’s hangen met elkaar samen. Maar de kosten binnen uw 
samenwerkingsverband verdelen, betekent niet dat u daarmee de risico’s verdeelt.  

Naast het verevenen van kosten heeft uw gemeentelijke organisatie de mogelijkheid om zich tegen 
het risico van onvoorspelbare hoge kosten in te dekken ofwel zich onderling te verzekeren. Risico’s 
zitten bijvoorbeeld in een fluctuerende vraag naar specialistische, dure jeugdzorg. Met name voor 
kleinere gemeenten is dit een reëel financieel risico. Als zij daarmee in de problemen komen, kan dit 
ook een risico worden voor omliggende gemeenten. Bijvoorbeeld omdat zij een probleemsituatie 
moeten oplossen of de betrokkenen zelf naar een buurgemeente gaan voor hulp of ondersteuning. 
Hieronder vindt u een aantal modellen voor het inrichten van de kosten-en risicoverdeling bij 
financiële samenwerking in uw regio.  

2.1  Kosten en risico’s verevenen in lijn met gezamenlijk regionaal 
beleid

De toepassing van modellen om kosten en risico’s te verrekenen of te verzekeren moet helder, simpel 
en begrijpelijk zijn. Daarnaast is het van belang dat de basisinformatie en data voor het berekenen 
van de kosten voor alle betrokkenen eenduidig, beschikbaar en navolgbaar zijn. 

Dit betekent dat u de neiging om tot in detail grip te hebben op de situatie los moet laten om een 
transparante samenwerking mogelijk te maken en uniforme verantwoordingsafspraken te maken. 

Er zijn drie manieren om de kosten te verdelen:  
  verdeling op basis van aantal inwoners
   verdeling op basis van zorggebruik
  verdeling met behulp van een noodfonds/vangnetregeling

Zoals eerder gezegd: het verdelen van kosten betekent nog niet dat de risico’s daarmee afgedekt zijn. 
Grofweg zijn er drie varianten voor het verevenen van risico’s. De ‘uiterste’ vorm is het model van 
solidariteit. Het tweede model hanteert het profijtbeginsel. De derde variant is een mengvorm. Deze 
is denkbaar in verschillende soorten en maten. In de praktijk is een combinatie of mengvorm van 
financiële regelingen rond risicoverevening vaak een logische keuze. 

Een ideale keuze voor verevening van kosten en risico’s is bestaat niet. U moet altijd aandacht 
besteden aan prikkels, de precieze verdeling van budgetten en de eenvoud en transparantie van de 
systematiek. De keuze voor modellen en systematiek voor kostenverdeling en risicoverevening brengt 
meteen een keuze voor het ‘invoeren’ van bepaalde prikkels met zich mee. Deze prikkels hebben 
bijvoorbeeld invloed op:

  Het volume (aantallen cliënten)
  Toegankelijkheid van de functie (bijvoorbeeld: prikkel om cliënten zo min mogelijk door te 

verwijzen)
  Kwaliteit 
  Inzet van middelen (levert het model een besparing of stijgen de kosten juist?)

De prikkels zorgen voor positieve en negatieve gevolgen op de bovenstaande aspecten. Het is van 
belang dat u zich bewust bent van de prikkels en deze koppelt aan uwvisie op regionale 
samenwerking op financieel gebied. Maak deze bespreekbaar als u de regio ingaat. 

42 Terug naar inhoudsopgave



In onderstaande figuur zijn de drie varianten om risico’s te verevenen weergegeven met de 
belangrijkste voor- en nadelen. 

Bron: Samen voor de jeugd. 

Concept regionaal beleidskader jeugdhulp regio Hart van Brabant 2015-2018

Voorbeelden regio Midden-Brabant: 
Keuze kosten- en risicoverevening jeugdzorg
 
In het concept beleidsvoorstel ‘Jeugd’ kiest de regio Midden-Brabant in de besluitvorming over 
risicobeheersing en solidariteit voor het combinatiemodel van verzekering en verrekening.
 
Van het totale decentralisatiebudget dat in 2015 overkomt naar de gemeenten, is in de regio 
Midden-Brabant 11% bestemd voor innovatie, risicoverzekering en gemeentelijke 
uitvoeringskosten. 89% is voor de uitvoering van jeugdhulp. Dit laatste deel kan de regio indicatief 
onderverdelen in landelijk ingekochte voorzieningen (2,2%), lokaal in te kopen jeugdhulp (15%) en 
het gezamenlijke aanbod (71,8%).
Het regionale inkoopbudget omvat bijna driekwart van het totale decentralisatiebudget (naar 
schatting € 90 miljoen), omdat de meest specialistische en duurdere zorg regionaal moet worden 
ingekocht. Het gaat daarbij om de volgende percentages:
 

  2% voor zeer specialistische landelijke zorg
  72% voor het regionale deel
  15% voor lokale zorg
   2% te reserveren voor regionale uitvoeringstaken   

(d.w.z. de huidige provinciale taken zoals expertise van bureau jeugdzorg)
   7% voor innovatie
  2% te reserveren voor risico’s en calamiteiten
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Solidariteit
  Kenmerken: Gemeenten zijn als regio verantwoordelijk voor de kosten van de jeugdzorg 

(regiobudget). Door regionale inkoop wordt volume-afname bepaald.
  Toegang regionale zorg: Regionale aangelegenheid, inrichting uniform in verband met 

garantie gelijke toegang voor alle gemeenten.
  Inhoud samenwerking: Raamcontracten met zorgaanbieders (kwaliteit, prijs en volume). 

Kostenverdeling door middel van vastgesteld regiobudget.

Mengvorm
  Kenmerken: Combinatie van solidariteit op lange termijn en individuele verantwoordelijkheid.
  Toegang regionale zorg: Regionale aangelegenheid (op lange termijn), op korte termijn zijn 

gemeenten individueel verantwoordelijk.
  Inhoud samenwerking Raamcontracten met zorgaanbieders (kwaliteit, prijs en eventueel 

volume). Kostenverdeling door middel van vastgesteld regiobudget (met jaarlijkse bijstelling).

Profijtbeginsel
  Kenmerken: Gemeenten zijn individueel verantwoordelijk voor de kosten van de jeugdzorg. 

Gemeenten bepalen individueel het volume van afname.
  Toegang regionale zorg: Lokale aangelegenheden, verantwoordelijkheid ligt bij individuele 

gemeente.
  Inhoud samenwerking Raamcontracten met zorgaanbieders (kwaliteit en prijs). Geen 

afspraken over volume van afname.

Voordelen: 
Dit model is een eenduidige normstelling 
voor de deelnemende gemeenten.

Nadelen:
Gemeenten hebben onvoldoende een prikkel 
om het preventieve aanbod uit te breiden.

Voordelen:
Ingebouwde prikkel om zorgverbruik in toom 
te houden en geeft mogelijkheid om risico’s 
te spreiden.

Nadelen:
Dit model brengt mogelijk een hoge 
administratieve kostenpost met zich mee.

Voordelen:
Duidelijke koppeling met gebruik en prikkel 
tot preventie.

Nadelen: 
Met name kleinere gemeenten lopen 
financiële risico’s.
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2.2  Budgetverdeling

Wanneer u keuzes heeft gemaakt op het gebied van inhoudelijke en financiële samenwerking binnen 
het regionale samenwerkingsverband, volgt de budgetverdeling. Relevante criteria om rekening mee 
te houden, zijn:

  Duidelijkheid over de verdeling over de verschillende typen zorg/diensten die moeten worden 
georganiseerd.

  Verschillende type aanbieders: instellingen/middelgrote aanbieders/groep van vrijgevestigden.
  De uitvoeringskosten voor de regionale taken.
  Overeenstemming tussen alle deelnemende gemeenten over de verdeling van het budget.

Voor u als financieel specialist van uw gemeentelijke organisatie is het van belang om mogelijke 
knelpunten te herkennen en bespreekbaar te maken. De knelpunten die gemeenten ondervinden bij 
het maken van regionale budgetafspraken zijn:

  Landelijke onduidelijkheid over budgetten: hoeveel korting is er op het budget en wie vangt de 
klappen op? De zorgaanbieders of de gemeenten?

  Onduidelijkheid over gegevens over zorggebruik en doelgroepen in de regio (zorgpartners en/of 
de provincie hebben vaak kennis en cijfers).

  Verschillende typen gegevensverzameling in het sociaal domein.
  Onduidelijkheid over inrichting en operationele bedrijfsvoering van de regionale uitvoering.

Een interessante vraag is niet óf dit ook in uw eigen regio en gemeente speelt, maar eerder: wat heeft 
u nodig om met zorgpartners en gemeenten in de regio tot afspraken en contracten te komen? Het 
kan zijn dat ramingen van budgetten, zorggebruik en doelgroepen voor nu voldoende zijn of dat de 
ramingen voor de eerste fase voldoende houvast bieden om met elkaar aan de slag te gaan en de 
continuïteit van zorg te garanderen. 

Het is van belang om gezamenlijk de inrichting van de financiële afspraken zo op elkaar af te 
stemmen dat: 

  de spanning tussen budget en caseload zichtbaar is
  de geldstromen inzichtelijk zijn
  de vertaling tussen verschillende administraties en producties snel kan plaatsvinden
  de uitvoeringskosten beperkt blijven

Transparantie en eenduidige sturing zijn van belang om als individuele gemeentelijke organisatie 
verantwoording af te kunnen leggen over financiële keuzes en voordeel te blijven halen uit de 
samenwerking. Kortom: de kosten van gezamenlijke inkoop en taken in de uitvoering kunt u achteraf 
‘verrekenen’ of ‘voorkomen’ door de financiële risicofactoren in beeld te hebben en helder te maken 
hoe u daar binnen de regio op wilt gaan sturen. Voorop staat dat u dit onderwerp onderzoekt, 
bespreekbaar maakt en daarna weloverwogen keuzes maakt in overleg met uw 
samenwerkingspartners. 

CHECKVRAGEN: 
   Heeft u in uw regio de bandbreedtes en verschillende scenario’s scherp ter voorbereiding?
   Wordt in uw regio al nagedacht en gesproken over deze onderwerpen?
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  Ramen meerjarenbegroting 2015 - 2018
Vanwege veel onzekerheden vraagt de sturing en monitoring om een veelvuldige bijstelling van de 
meerjarenbegroting. Drie belangrijke bestuurlijke mijlpalen zijn: de gemeenteraadsverkiezingen op 
19 maart 2014, de daarop volgende collegevorming en tenslotte het najaar van 2014, wanneer het 
nieuwe college zijn eerste begroting aan de raad voorlegt. Hiervoor zijn ambtelijke voorbereidingen 
nodig. 
1.  Maart 2014: concept meerjarenbegroting – mogelijk als onderdeel van de Voorjaarsnota – op basis 

van de cijfers die op dat moment beschikbaar zijn. Deze kan ook als informatie gebruikt worden 
voor de collegeonderhandelingen.

2.  Juni 2014: bijgestelde meerjarenbegroting op basis van het collegeprogramma 2014 – 2017 en de 
informatie van de meicirculaire.

3. November 2014: begroting 2015.

Het Rijk gaat uit van de historische kosten als basis voor de eerste verdeling van het macrobudget in 
2015 en zal pas daarna stapsgewijs een meer objectief verdeelmodel invoeren. De historische kosten 
vormen daarom de basis voor de ramingen in de meerjarenbegroting. Over deze gekorte historische 
budgetten zal het Rijk u in de loop van 2014 informeren.
Daarnaast zijn er de feitelijke, niet gekorte kosten. Dat zijn de kosten die de huidige financiers 
maken. Weinig gemeenten hebben al zicht op deze uitgangssituatie. Met andere woorden: nog lang 
niet alle gemeenten weten welke en hoeveel zorg hun burgers tot 31 december 2014 krijgen. Zij weten 
niet wat vanaf 1 januari 2015 de financiële opgave is. Wat is de omvang van de te realiseren bezuini-
ging? Gemeenten weten ook niet wat deze bezuiniging in maatschappelijke zin betekent. Met andere 
woorden: ze weten niet welke zorg waaraan hun burgers nu gewend zijn, per 1 januari 2015 anders of 
niet meer geleverd wordt.

De meerjarenbegroting is uw instrument om deze onduidelijkheid te lijf te gaan. De meerjarenbegro-
ting van het sociaal domein kan er als volgt uitzien:
a.  De historische kosten op basis van huidige wetgeving (jaarschijf 2013).
b.  Het verloop van de inkomsten (effect van bezuiniging en herverdeling) (2015 t/m 2018).
c.  Doorrekening van de beleidsnota, vooral de onderdelen:
   (1)    Bekostiging sociale (wijk)teams op basis van lokaal verdelingssysteem.
   (2)    Aankoopbudgetten gespecialiseerde voorzieningen (variabelen: volume en prijs).
   (3)    Uitvoeringskosten.
   (4)    Subsidies.
   (5)    Uitkeringen. 
De omvang van de bezuinigingen (het verschil tussen a en b) vraagt om een doorrekening van het 
nieuwe beleid (c). Een gedegen doorrekening zal duidelijk maken of het nieuwe beleid in staat is het 
financiële gat tussen a en b te overbruggen. Deze doorrekening is gebaseerd op voorlopige gegevens. 
Dat betekent dat u de meerjarenbegroting vaker moet actualiseren dan u gewend bent. Om te 
voorkomen dat die actualisering tot een ‘beleid van dagkoersen’ leidt, is het verstandig om een 
reserve in te stellen.

Bijlage I
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ad a. De historische kosten
Het onderzoek naar de historische kosten richt zich op de bepaling van de vraag: wie vallen er onder 
de zorg van de gemeenten en om hoeveel mensen gaat het? Daarbij gaat het om het totale aantal en 
het aantal unieke cliënten. Een andere vraag is: welke hulp krijgen zij op dit moment en tegen welke 
prijs? Deze  informatie is te verkrijgen door middel van: 

  Een uitvraag bij de aanbieders.
  Gegevens van verwijzers en huidige financiers.
  Verschillende sites met gegevens op wijk- of postcodeniveau. 

De verschillende bronnen bieden over het algemeen geen gegevens die één op één op elkaar 
aansluiten. Ook de productdefinities zijn niet altijd duidelijk. Wij raden u aan hierover contact op te 
nemen met de aanbieders. 

Uiteindelijk moet u keuzes maken. Onder het motto: nog enigszins gemankeerde cijfers zijn beter 
dan geen cijfers. 
 
ad b. het toekomstig budget
In 2015 worden de beschikbare middelen in eerste instantie verdeeld op basis van de historische 
kosten. Het Rijk heeft per sector een kortingspercentage vastgesteld.

In de decembercirculaire 2013 is op verzoek van de Tweede Kamer per gemeente een extra tussentijd-
se raming voor de jeugdzorg opgenomen, ‘vooruitlopend op definitieve mededelingen’ in de 
meicirculaire 2014. In de decembercirculaire stond dat u ‘binnenkort’ een eerste inzicht krijgt het 
macrobudget Wmo en de verdeling per gemeente. Deze informatie is in januari 2014 gepubliceerd. In 
mei ontvangt u een meer definitief inzicht in het Wmo-budget. In de meicirculaire 2014 ontvangt u 
nadere informatie over het verdeelmodel voor de uitvoering van de Participatiewet. We concluderen 
dat het tot ver in 2014 duurt voor er een totaalbeeld van min of meer definitieve cijfers, ook in 
meerjarig perspectief, beschikbaar is. Dit illustreert hoe zeer planning & control rond de drie 
transities gelijk staat aan ‘plannen onder onzekerheid’. Enerzijds vereist dit dat u deze onzekerheden 
accepteert en dus niet wacht tot ze ‘voorbij’ zijn, anderzijds moet uw gemeente bestaande procedures 
aanpassen aan dit gegeven.
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ad c. Ramingen en de knoppen waaraan u kunt draaien
Gemeenten hebben in de beleidsnota’s de maatregelen benoemd die zij op basis van de ontwikkelde 
visie nemen. Zonder kwantificering doen zij aannames hoe de toekomstige zorg goedkoper kan 
worden gerealiseerd. Het gemeentebestuur kan daardoor onmogelijk weten of deze aannames 
helemaal kloppen. 

De maatregelen in deze nota’s zijn terug te voeren op drie ‘bewegingen’: prijsverlaging (prijsmaatre-
gelen P), verschuiving naar lichtere en goedkopere zorgvormen (volumemaatregelen: Q) en innovatie 
van de producten (P*Q).

De P-knop
De decentralisaties bieden het momentum om de kostenstructuur van de aanbieders aan te passen. 
Dat kan door middel van een aanbestedingsproces maar ook op basis van onderhandelingen. Niet 
alleen de directe kosten bepalen de prijs, ook de overhead van de aanbieders speelt een rol. De 
prijsmaatregelen worden binnen de ‘oude kolommen’ ingezet en per uitvoerende instelling uit 
onderhandeld en leiden daardoor snel tot resultaat. Er zijn uiteraard grenzen aan de mogelijkheid tot 
prijsverlaging. Het gewenste kwaliteitsniveau bepaalt mede het prijsniveau. 

Sommige aanbieders sorteren nu al voor op de veranderingen en hebben het aantal gemeenten 
waarmee ze zaken doen beperkt. De aanbieders verwachten anders te weinig rendement. Vooral 
kleinere gemeenten kunnen daarmee te maken krijgen. Zij staan overigens in dat opzicht niet met 
lege handen. De regio kan de aanbieders de ‘inkoopvoorwaarde’ opleggen dat zij hun diensten in alle 
gemeenten in de regio moeten bieden. Bovendien heeft de ontwikkeling in de thuiszorg laten zien 
dat kleinere gemeenschappen zelf het heft in handen nemen en zorgcorporaties vormen. Ook zijn 
vooruitlopend op de decentralisaties kleinschalige initiatieven ontstaan waar lokale zorgonderne-
mers hun diensten aanbieden.

De Q-knop
Sturen op de verschuiving van zwaardere vormen naar lichtere van zorg en ondersteuning, is sturen 
op het volume. Cruciaal is de toegang tot de tweede lijn. De meeste beleidsnota’s gaan uit van sociale 
(wijk)teams. Deze multidisciplinaire teams verzorgen de eerste opvang en ondersteuning en 
verwijzen alleen waar nodig door naar de tweede lijn. Zo ontstaat een beweging in de zorg van zware 
zorgvormen, naar ‘zelf- en samen redzaam’ en naar algemene voorzieningen. Naast de domeingerich-
te oplossingen (vooral gericht op prijsmaatregelen) wordt op deze manier uitdrukkelijk gekeken naar 
de winst die wijkgerichte samenwerking kan opleveren.

Innovatie
De gelijktijdige invoering van de (uitbreiding) Wmo, de Jeugdwet, en de Participatiewet stimuleert 
het ontstaan van integrale producten. Bijvoorbeeld door samenhang aan te brengen tussen de sociale 
werkvoorziening (voorheen WSW) en de dagbesteding (voorheen AWBZ). Hierbij gaat het om 
innovatieve producten waarbij de oorspronkelijke budgetten of domeinen slechts een secundaire rol 
spelen. De ontwikkeling hiervan kost tijd en zal niet meteen vruchten afwerpen. Wij raden u daarom 
aan om de kosten van innovatie vanaf het begin te ramen maar pas in de loop van de jaren daarna 
opbrengsten in te boeken. In eerste instantie zal de nadruk moeten liggen op prijs- en 
volumemaatregelen.

Allocatie van de middelen
Deze ‘knoppen’ zijn hierboven kwalitatief beschreven. In een financiële paragraaf van de beleidsnota 
moet u deze kwantificeren en voorzien van euro’s. Deze kwantificering is de basis voor de allocatie 
van de middelen.
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  Checklist voor risico-inventarisatie

Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel bij het inventariseren van mogelijke risico`s. 

01   Sociaal inhoudelijk 
  Landelijke/regionale eisen en discussies zijn te veel leidend voor de organisatie. 
  De landelijke politiek besluit dat de inkoop anders moet worden georganiseerd.
  Dienstverlening komt niet op het gewenste niveau.
  De minder ernstige hulpbehoevenden worden onvoldoende ondersteund.
  De cliënten haken af bij doorverwijzing.
    De hulpverlening begint opnieuw of gaat juist verder op basis van onvolledige of onjuist 

  geïnterpreteerde informatie.
  Er is onvoldoende kennisuitwisseling tussen de wijkteams en de specialistische zorg.
  De wijkteams gaan meer zorg verlenen dan in het oude systeem het geval was (i.p.v. minder).
  De aansluiting tussen de hulpverlening en het juridisch kader is onvoldoende.
  Potentiële aanbieders maken fouten bij inschrijving op de aanbesteding-/inkoopprocedure.
  Signalering op scholen vindt niet vroeg genoeg plaats, waardoor kinderen te laat worden 

geholpen en de preventieve werking ontbreekt.
  Door te veel protocollen heeft de professional te weinig ruimte om goede hulp te verlenen.
  De lessen uit de proeftuinenpraktijk op het gebied van profielen, werkwijzen, taken en 

teamsamenstelling worden niet geleerd.
  Een adequate gebiedssturing komt niet van de grond.

02   Personeel
     Lessen en ervaringen uit de proeftuinen worden onvoldoende meegenomen in het beleid.

  Betrokken medewerkers vervallen te veel in oud gedrag en oude structuren.
  Betrokken medewerkers kopen verkeerde of niet alle benodigde vormen van zorg in.
  Betrokken medewerkers hebben niet het gewenste kennisniveau.
  Er is een gebrek aan gekwalificeerde adviseurs.
  Professionals ‘internaliseren’ de gewenste cultuurverandering onvoldoende.
  Betrokken medewerkers implementeren de gewenste planning & controlmaatregelen 

onvoldoende. 

03   Juridisch
  Onduidelijkheid over de nieuwe wet- en regelgeving zorgt voor vertraging. 
  Hulpverleners krijgen privé-gegevens onder ogen.
  Het werkproces (en de daarvoor gebouwde ICT) blijkt strijdig met de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 
  De proeftuinen gaan van start zonder duidelijkheid over (on)mogelijkheden vanwege 

privacywetgeving.
  De mandatering van taken en middelen naar de gemeente blijft te lang onduidelijk.
   De gemeente verliest onnodig veel gerechtelijke procedures over de aanbesteding van deelname 

aan de coöperatie.
   De privacy is onvoldoende geborgd in de manier waarop de systemen worden ingericht en 

bijhorende handelswijze.
  Bij conflicten tussen adviseur en kind of ouder(s) is een constructieve samenwerking moeizaam.
   De inkoopcontracten blijken juridische onjuistheden te bevatten.

Bijlage II
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04   Informatisering
  De ICT-voorziening voldoet niet aan de gewenste kwaliteit.
  Automatische doorverwijzing vindt niet tijdig plaats.
  De gemeente overschrijdt oplever- en doorlooptijden.
  Het is niet goed mogelijk om resultaten van de proeftuinen te interpreteren en evalueren.
  De ICT kost meer dan voorzien met budgetoverschrijdingen als gevolg.
  Er draaien `dubbele` systemen.
   De gemeente slaagt er niet in om per 1 januari2015 goed werkende automatiseringssystemen te 

implementeren.

05   Economie / financieel
        De gemeente kan de voorstellen voor bezuinigingen op preventieve zorg onvoldoende met 

inhoudelijke argumenten bestrijden.
 De planning & controlcyclus prioriteert de werkzaamheden verkeerd.
  Het kwaliteitsniveau lijdt te veel onder de aandacht voor het budget.

06   Politiek
  De gemeenteraad bemoeit zich op casusniveau met de aanpak en het inhoudelijke werk.
  De nieuwe gemeenteraad wil onderdelen van het stelsel anders gaan ontwikkelen.
  Het publiek krijgt geen heldere uitleg over de ontwikkelingen en veranderingen bij de drie 

decentralisaties
  De noodzakelijke bestuurlijke besluitvorming vindt niet (tijdig) plaats.

07   Organisatie & leiderschap
      Er wordt te veel aansluiting gezocht bij de huidige inkoop, waardoor veranderingen en 

verbeteringen niet van de grond komen.
  Onafhankelijke verwijzing komt niet tot stand.
  Operationalisering blijft te veel hangen in beleid.
  De proeftuinen gaan van start zonder duidelijkheid over mandaat.
  Verschillende hulpverleners in één gezinsdossier werken niet samen. 
  Professionals krijgen te weinig ondersteuning om goede hulp te kunnen verlenen. 

09   Samenwerking
   De besluitvorming en onderhandelingen (met de instellingen) over de organisatie-inrichting kost 

te veel tijd en zorgt voor vertraging.
  Het draagvlak bij de instellingen gaat verloren omdat ze niet meer weten waar ze aan toe zijn en/

of waar ze op kunnen vertrouwen.
  De besluitvorming vindt mede plaats op basis van verkeerde indicatieve aannames.
  Sommige gemeenten zijn onvoldoende in staat om de vraag scherp te formuleren.
  Krachtig optreden in externe betrekkingen (operationaliseren en implementeren) ontbreekt.
  De afstemming met ketenpartijen en concernpartijen is onvoldoende.
  Ketenpartijen hebben meer invloed op projectresultaten dan vooraf gedacht.
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