


City Deal Inclusieve stad

• Initiatief van vijf steden, VNG-programma Initiate

en ministeries BZK, VWS en SZW

• Onderdeel van Agenda Stad

• Samen maatschappelijke vraagstukken oplossen

• Richt zich op de groep meest kwetsbare inwoners

• En enkele cruciale systeeminnovaties



Werkagenda van de City Deal-partners
• Leefwereld als bron van 

innovatie
- Uitvoeringspraktijk startpunt
- 100 casussen geanalyseerd

• Herontwerp van interventies
- Experimenten starten
- Meer ruimte creëren voor 

alternatieven

• Input voor professionaliserings-
programma’s
- Generalist is een vak
- Voor huidige en toekomstige 

sociaal werkers

• Kostenbewustzijn verhogen 
- Betere ondersteuning door meer 

zicht op kosten en baten 
- Versterkt overtuigingskracht



Kernobservaties (1)

• Grote betrokkenheid en inzet sociaal werkers

• De ondersteuning is te complex georganiseerd

- landelijk en lokaal

- voor kwetsbare inwoners én sociaal werkers

• Maatwerk leveren is vaak niet mogelijk



• Ruimte die er bestaat wordt 

weinig benut

• Totale kosten ondersteuning 

zijn vaak onbekend

Kernobservaties (2)



Maatwerk: ‘ongelijke gevallen, 
ongelijk behandelen’

Donner: “Met de decentralisatie en het concept 

van beleid op maat is de wetgever overgestapt 

van ‘gelijkheid’ als dragend rechtsidee bij de 

invulling van sociale en maatschappelijke zorg, 

naar ‘ieder het zijne geven’.ˮ



Knelpunten, landelijk en lokaal, zoals:
• Grenzen tussen regelingen leiden tot afwentelingsmechanismen

• Extra problemen door fouten in de systeemwereld 

• Sancties voor ‘niet-kunners’ hebben averechts effect

• Onbegrijpelijke brieven vereisen meer inzet professionals en 

vrijwilligers

• Geen zicht op kwaliteit van beschermingsbewind

• Overgang van 18 naar 19 jaar te abrupt

• (Aanvraag)procedures duren vaak te lang



Vijf Inclusieve Wijken in 2017
• Laatste advies TSD: “de praktijk aan de macht”, 

• In 2017 vijf Inclusieve Wijken: doen wat nodig is

• Versnippering bestrijden met integraal ontwerp

• Vormgeven samen met het Rijk 

• Sociaal werkers in staat stellen maatwerk te leveren

• Basispakket met aanvullende mogelijkheden

• Administratieve vereenvoudiging voor de professional



Basispakket met vijf experimenten
1. Een brede geldstroom sociaal domein voor de wijk

2. Meer handelingsruimte voor de sociaal werker

3. Competentieontwikkeling sociaal werker 

4. Beter samenwerking met belangrijkste (overheids)schuldeisers

5. Beschermingsbewind onder regie van de gemeente

Intensieve samenwerking met woningcorporaties, 
ziektekostenverzekeraars en vooral inwoners



Aanvullingen per gemeente
• Grens 18-/18+ doen vervagen

• Grensgevallen Wlz, Wmo, Zvw beter regelen 

met verzekeraars

• Wonen en (arbeids)participatie integraal 

onderdeel ondersteuningsplan

• Experimenteren met de bijstand

• Et cetera



Zoektocht

• Naar effecten van maatwerk voor verantwoording, 

monitoring, inkoop, etc.

• Naar toepassen van nieuwe technologieën 

Resultaten beschrijven en tussentijds voortdurend 

communiceren



Podiumgesprek en workshops

• Wat kunnen het Rijk en de steden samen doen, 

om te ‘Doen wat nodig is’

• Help ons met de opzet van de experimenten 

in de deelsessies




