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Datum vergadering B&W: Agendapunt: 
Besluit: 

Openbare besluitenlijst l« -04-7n i7 
- College bespreekt de Uitvoeringsagenda 
en in het bijzonder de governance en rollen 
van de gemeente. 
- Akkoord met advies. 
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Inleiding 
Op 25 oktober 2016 is het college van B&W akkoord gegaan om gezamenlijk met MEE en 
Youké onderzoek te doen naar het oprichten van een coöperatie en hierin samen te gaan 
werken op het gebied van zorg en ondersteuning. 

Nadat u op 9 maart 2016 het plan van aanpak project coöperatie De Kleine Schans hebt 
vastgesteld, is de projectorganisatie van start gegaan met het vormgeven van een 
uitvoeringsagenda. Door thema's als governance, organisatieontwerp en een inhoudelijke 
opdracht te verkennen zijn de mogelijkheden voor op- en inrichting van een coöperatie in 
kaart gebracht. In een netwerkbijeenkomst, via ontwikkeltafels en een digitaal platform is in 
co-creatie met betrokken maatschappelijke partners de uitvoeringsagenda tot stand gekomen 
waarin de contouren geschetst worden van een mogelijke coöperatie. De uitvoeringsagenda 
maakt behalve contouren voor op- en inrichting ook inzichtelijk welke onderwerpen nog 
moeten worden uitgewerkt in een implementatieplan voordat tot besluitvorming over 
oprichting kan worden overgegaan. 

Centrale vraag 
Heeft het college het voornemen om in te stemmen met de uitvoeringsagenda project 
coöperatie de Kleine Schans? 
Geeft uw college de agenda voor bespreking met maatschappelijke partners en vrij voor advies 
aan de Adviesraad Sociaal domein en de Ondernemingsraad Woudenberg? 
Geeft uw college opdracht tot verdere uitwerking in een implementatieplan waarbij de 
gevraagde besluiten in hoofdstuk 8 van de uitvoeringsagenda leidend zijn? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Het oprichten van een coöperatie die uitvoering geeft aan de wetten: Jeugdwet, Wmo 2015, 
Participatiewet en Leerplicht en een aanjaagfunctie heeft in de vormgeving van de 
transformatie in Woudenberg waarmee wordt beoogd dat inwoners meedoen naar vermogen 
en omzien naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en 
maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen. 

In het beleidskader Sociaal Domein 2014 
wordt de inrichting van het sociaal domein 
beschreven aan de hand van de omgekeerde 
piramide. De vier lagen die hierin worden 
onderscheiden zijn doorvertaald naar de 
volgende drie maatschappelijke effecten: 

1. Gezondere leefstijl van inwoners. Meer 
maatschappelijk en sociaal actieve 
inwoners. 

2. Samen met inwoners komen tot meer 
lokale, passende en integrale 
antwoorden op hun 
ondersteuningsvragen. 

3. Minder inzet van specialistische zorg 
door het stimuleren van innovatie en 
adequate zorgverlening. 

Lokale basis infrastructuur 
incl. (digitaal) info en advies-punt 

'mm w 
ociaalteam 

Specialistische 

zorg 

Kader 
Coilegebesluit 25-10-2106: Besluit om gezamenlijk met MEE en Youké onderzoek te 
doen naar het oprichten van een coöperatie en hierin samen te gaan werken op het 
gebied van zorg en ondersteuning. 
Coilegebesluit 01-03-2017: Instemming met Plan van aanpak project Coöperatie De 
Kleine Schans 
Beleidskader Sociaal Domein 2014 
Nota strategische visie op samenwerking 
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Argumenten 

Deze uitvoeringsagenda is bedoeld om essentiële keuzes inzichtelijk te maken om de 
coöperatie volgens plan op te richten en betrokken partijen de invloed te geven die past bij 
hun rol en verantwoordelijkheden. Uiteindelijk heeft de coöperatie als doel om maximale 
innovatie en veranderkracht te realiseren in de uitvoering van het sociaal domein in 
Woudenberg. Hieronder vindt u een samenvatting van de essentiële keuzes. Deze keuzes zijn 
onderaan dit advies opgesomd in gevraagde besluiten. Deze besluiten zijn leidend voor de 
uitwerking in het implementatieplan. 

Beweging binnen het Sociaal Domein 
We zetten in op een beweging waarin de vraag naar ondersteuning centraal staat en niet het 
aanbod. Waarin niet meer automatisch (dure) zorg en ondersteuning wordt ingezet, maar 
eerst zorgvuldig gekeken wordt of deze inzet past bij de ondersteuningsbehoefte van de 
inwoner. Het is een verschuiving van de nadruk op de 1ste en 2de lijn (huisartsen, 
specialisten, zorgstructuren) naar burgerkracht d.w.z. het benutten van de mogelijkheden in 
mensen zelf, het benutten van het eigen netwerk, het stimuleren van burenhulp en vrijwillige 
inzet en het optimaal benutten van de basis(zorg)infrastructuur. 
Deze beweging is vertaald in 3 maatschappelijke effecten voor de inwoners van Woudenberg. 
Een coöperatie is een goed instrument om door middel van samenwerking een 
doorontwikkeling te realiseren op deze 3 maatschappelijke effecten. 

Inwoner centraal 
De inwoner van Woudenberg staat centraal in de transformatie in het sociaal domein. Een 
coöperatie biedt de gelegenheid om de inwoner ook een plek te geven in de 
organisatiestructuur. Een Inwonersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de 
ontwikkeling en uitvoer van de transformatie in het sociaal domein, het samenspel tussen 
inwoners, sociale netwerken, maatschappelijke partners en de coöperatie. 

Co-creatie 
Een doorontwikkeling van de maatschappelijke effecten vraagt om een dialoog, goede 
communicatie en samenwerking met en tussen burgers, maatschappelijke partners, 
aanbieders en gemeente. Een vorm van samenwerken waarbij alle deelnemers invloed hebben 
op het proces en resultaat is co-creatie. Co-creatie zorgt voor draagvlak en eigenaarschap. De 
organisatievorm van een coöperatie is bij uitstek helpend daarbij. 
Zowel tijdens het onderzoek tot oprichting van een coöperatie als in de toekomstige coöperatie 
staat co-creatie centraal. 

"common qrounds" 
Succesvol samenwerken kan. Werken vanuit dezelfde waarden en overtuigingen werkt 
verbindend. Waarden zijn de essentiële bouwstenen die de grondbeginselen vormen voor alles 
wat de coöperatie voor het Sociaal Domein gaat doen. Gemeente Woudenberg,- MEE en Youké 
ervaren de kracht van het delen van dezelfde waarden in het onderzoek naar het oprichten van 
een coöperatie. Die waarden vormen ook de basis voor de coöperatie wanneer deze 
operationeel is. Een coöperatie is een vorm waarin je maatschappelijke partners met dezelfde 
waarden voor het werken in het Sociaal Domein aan elkaar kunt verbinden. 

Coöperatie als zelfstandig rechtspersoon 
In de nieuwe situatie is de coöperatie een zelfstandig rechtspersoon. De leden van de 
coöperatie zijn de gemeente zelf en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de 
transformatie van het sociaal domein in de gemeente Woudenberg. Deze organisaties willen 
zich verbinden aan de coöperatie op basis van gedeelde waarden over samenwerking en het 
realiseren van meerwaarde in zorg en ondersteuning aan de inwoners. Inwoners dragen bij en 
oefenen invloed uit vanuit een Inwonersraad. 
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ORGANOGRAM COÖPERATIE DE KLE INE SCHANS 

Inwoners Sociale netwerken 

Opdrachtgever 
Gemeente Woudenberg 

Inwonersraad 

Basis- Infrastructuur 

Coöperatie 
De Kleine Schans 

Algemene 
Ledenvergadering |ALV| 

Directeur/bestuurder 

Uitvoeringsorganisatie 

Raad van Advies 

Specialistische zorg 

Werken vanuit vertrouwen 
De coöperatie is een zelfstandig rechtspersoon waar de gemeente de opdracht voor de 
uitvoering van de 4 wetten in het sociaal domein en een aanjaagfunctie in de transformatie 
inhoud krijgt. Gemeente Woudenberg kiest er hiermee voor de uitvoering van het sociaal 
domein meer op afstand te plaatsen. Gemeente Woudenberg wil haar opdrachtgeverschap 
vormgeven vanuit vertrouwen en stuurt in haar rol als opdrachtgever op de kaders en 
prestaties. Wel behoudt zij haar regierol als eindverantwoordelijke voor het zorgsysteem. De 
leden van de coöperatie zijn mede koersbepalend in het sociaal domein en krijgen de vrijheid 
om binnen gestelde kaders uitvoering te geven aan de gestelde opdracht. De gemeente levert 
in haar rol als lid van de coöperatie expertise over de uitvoer van de wetten én draagt als lid 
actief bij aan de transformatie opgave in het sociaal domein. 

Rolvastheid van gemeente is vereist. Rol van opdrachtgever vanuit het gemeentebestuur is 
volstrekt anders dan de rol van uitvoerder in de coöperatie. Daarom wordt de 
opdrachtgeversrol ook specifiek uitgewerkt en is de gemeente als lid van de coöperatie 
volstrekt gelijkwaardig aan andere leden. 

Continuïteit van zorg en ondersteuning staat voorop 
Uitgangspunt voor het beschrijven van de inhoudelijke opdracht van de coöperatie is de 
huidige opdracht/dienstverlening van team De Kleine Schans. Een pragmatische keuze. 
Ambities voor de coöperatie zijn groter, maar gezien het tijdsbestek voor oprichting niet 
realistisch om in deze fase te wijzigen. Het bieden van continuïteit van zorg en ondersteuning 
staat in de eerste plaats voorop. Geadviseerd wordt dan ook om bij aanvang niet alleen de 
huidige opdracht van team De Kleine Schans als uitgangspunt te nemen, maar ook bij aanvang 
gebruik te maken van de ondersteunende diensten van de gemeente. De coöperatie kri jgt de 
vrijheid om zowel de dienstverlening als de ondersteunende diensten door te ontwikkelen 
passend binnen de gestelde kaders. 

Uitgangspunten organisatieontwerp 
Bij de inrichting van de organisatie is vooraf een aantal uitgangspunten bepaald die van 
invloed zijn op de inrichting van de coöperatie: 

Het streven is om de huidige medewerkers actief in de uitvoering mee te nemen naar 
de coöperatie. 
De uitvoering is werkzaam vanuit huidige locatie (MFC De Schans). 
De huidige opdracht/dienstverlening zal ook de opdracht zijn van de coöperatie. 
Een aanjaagfunctie in de transformatie wordt daar aan toegevoegd. 
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In de regio wordt nagestreefd dat de medewerkers in de diverse lokale sociale teams 
een vergelijkbaar salarisniveau hebben. 
Gedeelde waarden in samenwerking zijn naast efficiency leidend voor het maken van 
keuzes over waar bedrijfsvoeringstaken komen te liggen in de toekomst. 

In hoofdstuk 6.3 vindt u een nadere toelichting op de uitwerking van deze uitgangspunten 
naar het organisatieontwerp. In hoofdstuk 9 én onderaan in dit advies vindt u een 
opsomming van de gevraagde besluiten die leidend zijn voor de uitwerking in het 
implementatieplan. 

Duurzaamheid 
Mens en Markt: de uitvoer van het project vindt plaats in co-creatie met maatschappelijke 
partners. 

Draagvlak 
De uitvoer van het project vindt plaats in co-creatie met maatschappelijke partners. In een 
netwerkbijeenkomst op 9 maart is in een breed gezelschap input opgehaald om te komen tot 
deze uitvoeringsagenda. Vervolgens is in afstemming met maatschappelijke partners, in een 
intensief traject van ontwikkeltafels op de onderdelen governance, organisatieontwerp en 
inhoudelijke opdracht, deze uitvoeringsagenda tot stand gekomen. Vertegenwoordiging van 
medewerkers van het huidige team De Kleine Schans is belegd in deelname aan de 
ontwikkeltafels. 

Na instemming met dit advies wordt de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd te adviseren over 
deze uitvoeringsagenda. 

Ook wordt de Ondernemingsraad van gemeente Woudenberg advies gevraagd. 

Beoogd resultaat (hoe) 
De maatschappelijke effecten die we hiermee beogen zi jn: 

Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl en zijn maatschappelijk en sociaal actief. 
Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun 
ondersteuningsvragen. 
Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate 
zorgverlening. 

Het meten van deze maatschappelijk effecten doen we door gebruik te maken van diverse 
cijfers en kwalitatieve gegevens. De gemeten ontwikkeling wordt jaarli jks vastgelegd in een 
monitor als bijlage van het Uitvoeringsprogramma sociaal domein zoals deze voor het eerst 
aan u gepresenteerd is in 2016. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de landelijke monitor 
'Gemeentelijke monitor Sociaal Domein'. Die cijfers worden aangevuld met cijfers over de 
lokale basisinfrastructuur en de beschikbare kwalitatieve gegevens. Daarnaast worden de 
Monitor Sociale kracht en de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd, Wmo en Soza betrokken bij de 
monitoring. 

Financiële consequenties en risico's 
In hoofdstuk 7 van de uitvoeringsagenda vindt u de eerste uitwerking van de kosten van de 
coöperatie. In hoofdstuk 8 zijn risico's die gepaard gaan met de oprichting en inrichting van de 
coöperatie benoemd. De begroting met kosten en opbrengsten van de coöperatie en een 
uitgebreide risicoparagraaf worden uitgewerkt in het implementatieplan. 

Uw voornemen om in te stemmen met deze uitvoeringsagenda heeft geen financiële 
consequenties. In uw finale besluitvorming over de uitvoeringsagenda, het implementatieplan 
en het concept-voorstel aan de gemeenteraad worden financiële consequenties, maatregelen 
en dekking hiervan meegenomen. 
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Aanpak/ui tvoer ing 

10- 04 bespreking uitvoeringsagenda in 
stuurgroep 

18-04 bespreking uitvoeringsagenda in college, 
het voornemen uitspreken om in te 
stemmen en de agenda vrijgeven voor 
advies aan Adviesraad SD, OR gemeente 
en bespreking in netwerkbijeenkomst 

2 1 - 05 ontvangst adviezen Adviesraad SD en OR 
gemeente 

22 - 05 bespreking implementatieplan in 
stuurgroep 

30 -05 besluit door college: implementatieplan, 
definitieve uitvoeringsagenda (n.a.v. 
adviezen Adviesraad SD, OR gemeente, en 
inbreng netwerkbijeenkomst 18-4) en 
concept raadsvoorstel 

27 -06 bespreking wensen en bedenkingen over 
deelname gemeente in coöperatie en 
inhoudelijke en financiële voorstellen die 
samenhangen met oprichting en inrichting 
van de coöperatie 

06 -07 raadsbesluit in raadsvergadering 
1 1 - 07 definitief implementatieplan in college 

Conclusie 
Het voornemen tot instemmen met de uitvoeringsagenda project Coöperatie De Kleine Schans 
leidt tot het vrijgeven van de uitvoeringsagenda voor bespreking met maatschappelijke 
partners en advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de Ondernemingsraad. Langs de 
acties zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda wordt een implementatieplan voorbereid 
waarna besluitvorming kan plaatsvinden over de oprichting van een coöperatie die uitvoer 
geeft aan de toegang in het Sociaal Domein, en die een aanjaagfunctie heeft in de 
transformatie. Om hiermee bij te dragen aan de beoogde maatschappelijke effecten. 

Communicatie 
Na instemming met dit advies wordt de uitvoeringsagenda voorgelegd aan de Adviesraad 
Sociaal Domein Woudenberg en aan maatschappelijke partners op 18 april tijdens een 
netwerkbijeenkomst. 

De kernboodschap voor dit project blijft bestaan. 

We geloven er in dat we samen met u, inwoners, ondernemers en organisaties van 
Woudenberg beter kunnen zorgen voor een sociaai, leefbaar en veilig Woudenberg. Dat is 
waarom maatschappelijke partners en gemeente samen gaan werken in een coöperatie. De 
coöperatie gaat aan de slag in het gehele sociaal domein en geeft uitvoering aan de Jeugdwet, 
Wmo, Participatiewet en Leerplicht. Deze vorm van samenwerking is uniek in Nederland! 

Gemeente Woudenberg, MEE en Youké hebben de afgelopen maanden onderzocht of 
maatschappelijke partners en gemeente kunnen samenwerken in een coöperatie. 

Als lid heb je invloed op hoe we de zorg en ondersteuning voor de inwoners van Woudenberg 
met elkaar uitvoeren. En werk je dus direct mee aan het leveren van de beste zorg en 
ondersteuning die onze inwoners zich kunnen wensen. Alle organisaties, verenigingen of 
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stichtingen die de handen uit de mouwen wiiien steken om bij te dragen, zijn van harte 
weikom om aan te siuiten en mee te denken. 

Bijlage(n) 
Uitvoeringsagenda incl bijlagen 

Gevraagde besluiten, leidend voor uitwerking in het 
Implementatieplan. 

T h e m a Act ie 
Inhoudeli jke opdracht Instemmen met de opdracht van de coöperatie, met daarin 

de verantwoordelijkheden, taken en resultaten voor de 
coöperatie. 

Planning Instemmen met de planning van de uitvoeringsagenda. 
Instemmen met planning oprichten en inrichten coöperatie: 
Juridisch oprichten van de coöperatie in september 2017, een 
overgangsfase voor inrichting tot 1 januari 2018. Per 1 
januari 2018 volledig operationeel. 
Besluiten om een uitgewerkte concept begroting voor te 
leggen in het implementatieplan. 

Governance Instemmen met de adviezen mbt de structuur van de 
(Structuur en statuten) coöperatie om te dienen als basis voor de statuten en het 

implementatieplan. 
Algemene ledenvergadering: 

- opdracht, 
- voorwaarden en type lidmaatschap. 

bevoegdheden/verantwoordelijkheden. 
toezichthoudende taken. 

Directeur: 
- opdracht 
- vertegenwoordiging 

Uitvoeringsorganisatie: 
medewerkers in dienst bij de coöperatie 

- groeimodel waarin het werkgeverschap uiterlijk 0 1 -
01-2019 overgaat van moederorganisatie naar 
coöperatie 

Raad van advies: 
- inrichting op basis van expertise op thema's 

Inwonersraad 
- geven (on)gevraagd advies 

Lidmaatschap voor individuele leden die niet zijn 
vertegenwoordigd in ALV 

Governance (Rol Kennis nemen van de rollen en rolverdeling die de gemeente 
gemeente) heeft t.o.v de coöperatie en instemmen met het uitwerken 

van de nadere acties: 
Protocollen opstellen waarin toezicht versus 
coöperatie wordt geregeld en afspraken daarover 
maken met het Samenwerkend Toezicht Jeugd en 
GGD Hollands Midden. 
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Governance (Mandaten) 

Organisatieontwerp 
(Competenties en 
formatie) 

Organisatieontwerp 
( Interne bedrijfsvoering) 

Organisatieontwerp (I&A 
en Informatieveil igheid) 

Protocollen opstellen hoe handhaving in uitvoering 
coöperatie wordt geregeld. 
Vertegenwoordiging vanuit de coöperatie in bezwaar 
moet worden geregeld in een persoon (jur. kwaliteits 
mw). 
Beroep blijft taak gemeente. 
Bij start van de coöperatie dient klachtregeling te zijn 
opgesteld. Tevens moet worden geregeld dat 
jeugdprofessionals staan ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister Jeugd. 
Opstellen opdrachtverleningsovereenkomst met 
daarin verantwoordingseisen. In statuten 
verantwoordelijkheidsverdeling vastleggen. 
Opstellen controleprotocollen rond nakomen 
zorgplicht, rechtmatig- en doelmatigheid kosten en 
kwaliteit te leveren zorg door coöperatie. 
In statuten de aansprakelijkheidsverdeling regelen 
tussen leden onderling en rol gemeente. 

Gemeente Woudenberg is tot 1 januari 2018 
verantwoordelijk voor uitvoering in De Kleine Schans. 
Bij het opstarten van de coöperatie uit te gaan van een 
groeimodel en de taken welke vanuit de wet niet zijn over te 
dragen aan derden, bij de gemeente te laten. 
Instemmen met het opstellen van een mandaatregeling voor 
zover de AWB en de wetten (4d) dat toe laten. 
Opdracht geven tot het adviseren over een geldende CAO. 

Opdracht geven tot het beschrijven (inclusief competenties) 
en waarderen van functies en het bepalen van benodigde 
competenties. 
Besluiten dat de genoemde taken voor interne 
bedrijfsvoering vanaf de start van de coöperatie worden 
geleverd door gemeente Woudenberg. 

Beleidsontwikkeling en -advies SD 
Financiën en rechtmatigheid 

- ICT 
Communicatie 

- HR 
Huisvesting en facilitaire zaken 

- Juridische zaken 
- DIV 
- Inkoop en aanbesteding 
- Frontoffice en KCC 

Opdracht geven tot het onderzoeken en regelen van een 
overeenkomst tussen de gemeente en de coöperatie voor de 
uitvoer van interne bedrijfsvoering. 
Onderzoek doen naar de gevolgen voor beleidsformatie 
sociaal domein. 
Onderzoek doen naar beleggen van de werkzaamheden ten 
aanzien van het vullen van de Monitor Sociaal Domein, de 
aanlevering van CBS-gegevens sociaal domein, etc. Blijft dit 
verantwoordelijkheid van de gemeente of wordt het 
overgeheveld naar de coöperatie? 
Kennis nemen van de beschreven scenario's. 
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Organisatieontwerp 
(Arbeidsomstandigheden) 
Organisatieontwerp 
(Communicatie) 
Organisatieontwerp 
(Primair proces) 

Organisatieontwerp 
(Privacy) 

Instemmen met een uitfasering waarbij bij aanvang van de 
coöperatie de gemeente voorziet in de huidige I&A 
voorzieningen en op termijn afstand wordt gedaan van de 
gemeentelijke afhankelijkheden. Indien nodig worden deze 
vervangen door eigen oplossingen. 
Coöperatie opdracht geven voor het zorgdragen voor veilige 
en gezonde arbeidsomstandigheden. 
Instemmen met het procesvoorstel om te komen tot een 
communicatieaanpak. 
Instemmen met de huidige primaire processen voor de start 
van de coöperatie. 
Instemmen met het beschrijven van de ondersteunende 
rollen in de primaire processen. 
Opdracht geven tot het opstellen van een privacyprotocol 
voor de coöperatie. 
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