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Inleiding
We zijn ondertussen twee jaar bezig met het Verbetertraject Toegang sociaal domein. De beoogde resultaten zijn gereali-

seerd en de lokale trajecten hebben meerwaarde voor lokaal en landelijk beleid én de praktijk. Dat concluderen de leden 

van de stuurgroep1 die verbonden zijn aan het traject. Het was een proces van samen zoeken, soms hobbelig en ontre-

gelend, waarin we toch veel voor elkaar hebben gekregen. En waarin we kennis hebben opgebouwd over duurzame en 

merkbare verbeteringen in de toegang voor inwoners. Hoewel er veel van de toegang is verbeterd, zijn er ook nog veel 

veranderingen nodig op het gebied van samenhang, inwonerbetrokkenheid en uitvoering.  

Gemeenten zijn, samen met uitvoering en inwoners, aan de slag gegaan met vraagstukken rondom het integraal inrichten van 

de toegang, bereikbaarheid en preventie. Ook was er aandacht voor samenwerking met inwoners, ervaringsdeskundigen en  

cliëntondersteuners. En hoe je de wetten zó in kunt zetten dat ze inwoners dienen en de integrale samenwerking tussen 

professionals verbeteren. Ook het tempo en de bureaucratie binnen de gemeente was een terugkerend onderwerp. Verbe-

tering van de toegang blijkt complex en er is veel afstemming nodig, terwijl de urgentie van de vragen en ondersteuning 

van inwoners groot is. We constateren bovendien dat het verbeteren van de toegang, naast een structuurvraagstuk, na-

drukkelijk een cultuuraspect in zich heeft.

Verbetertraject Toegang

In dit verbetertraject duidt ‘toegang’ op de wijze waarop mensen terecht kunnen bij de gemeente met hun vraag 

om ondersteuning in het dagelijks functioneren. Gemeenten kunnen dit op hun eigen manier organiseren. Het 

verbetertraject legt de focus op de periode dat een inwoner een hulpvraag heeft in het dagelijks functioneren, 

onafhankelijk van of hij of zij zich daar bewust van is. Met de inwoner wordt het gesprek gevoerd over de 

hulpvraag en passende ondersteuning. Dit traject richt zich op die periode, tót het moment dat hulp daadwerkelijk 

wordt geboden. We richten ons niet op de feitelijke uitvoering van de ondersteuning en zorg. 

Kijk voor meer informatie op movisie.nl/toegang

1  In de stuurgroep namen deel: wethouders van verschillende gemeenten, directie/managers van cliëntorganisaties Ieder(in), MIND en Per Saldo, 
ministerie van VWS, VNG en Movisie. 

‘We willen groeien in het 

vinden van mooie, kleine 

oplossingen die een groots 

effect hebben. Daarvoor is 

het nodig dat je je verdiept 

in iemands situatie. Dat 

je de persoon blijft zien, 

aansluit bij wat iemand leuk 

vindt en voortborduurt op 

succeservaringen.’ 

Christa Visser, beleidsadviseur 

gemeente Veenendaal

http://www.movisie.nl/toegang
https://www.movisie.nl/artikel/kracht-ouderinitiatief-uit-veenendaal-zorg-ondersteuning-dichtbij-maat
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We zijn dan ook nog niet klaar. Gemeenten hebben veel geïnvesteerd in het proces en de visievorming daarop. Nu is het tijd 

voor meer investering in de uitvoering ervan, zodat inwoners ook daadwerkelijk verbeteringen in de toegang gaan merken, 

zich mede-eigenaar voelen van de dienstverlening en regie en zeggenschap over hun leven ervaren. De ervarings- en prak-

tijkkennis van inwoners, en van mensen die dagelijks bezig zijn met de toegang, is van onmisbare waarde voor het zetten 

van stappen bij de verbetering van de toegang voor inwoners. Niet alleen succesverhalen, maar ook ervaringsverhalen die 

schuren. Om zo nog beter te begrijpen welke structurele en merkbare verbeteringen inwoners al wel en (nog) niet ervaren.

Tijdens de verbetertrajecten is meermaals de frictie opgezocht, dat is positief. Lokaal en landelijk hebben gemeenten, inwoners 

en cliëntenorganisaties de samenwerking gezocht om aan deze veranderopgave te werken. Landelijk waren de gesprekken 

tussen gemeenten en cliëntorganisaties soms behoorlijk ingewikkeld. Er waren tegengestelde belangen, maar ook begrip voor 

het verhaal en de context van waaruit men sprak. Gemeenten en cliëntorganisaties vertelden elkaar tegen welke obstakels 

ze aanliepen. ‘Het Verbetertraject Toegang sociaal domein heeft ons daardoor verder gebracht’, aldus de stuurgroep, ‘en 

is een bouwsteen om op door te bouwen. Die ervaringskennis houden we vast om veranderingen en vernieuwingen in de 

gemeentelijke organisaties te realiseren. Daarbij is het cruciaal om dat samen te doen met de mensen om wie het gaat.’

Vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem contact op via toegang@movisie.nl.

Veel leesplezier!

Namens de organisatie, 

Esther Sarphatie en Elise Luijcx (VNG), Annelies Kooiman en Karin Sok (Movisie)

Leeswijzer

In dit rapport vind je meer informatie over het Verbetertraject Toegang. In hoofdstuk 1 delen we meer 

over de aanpak. Vervolgens lichten we in hoofdstuk 2 de uitgangspunten toe die centraal staan voor een 

merkbaar verbeterde toegang. In hoofdstuk 3 gaan we in op de geleerde lessen uit de tot nu toe afgeronde 

verbetertrajecten. Tot slot doen we in hoofdstuk 4 een oproep aan gemeenten en hun partners om aan de slag te 

gaan met leren en verbeteren in de eigen praktijk.

‘Er blijkt nu enorm veel 

zorg en ondersteuning 

nodig, de kosten zijn meer 

dan vertienvoudigd. Als 

men eerder goed naar mijn 

verhaal had geluisterd, naar 

wat er volgens ons nodig is, 

dan had het waarschijnlijk 

niet zover hoeven komen: 

een jongen met een 

toekomstperspectief dat nu 

vooral op losse schroeven 

staat’.

Carla, inwoner

mailto:toegang@movisie.nl
https://www.movisie.nl/artikel/liefst-wil-ik-ondersteuning-alle-levensgebieden
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1    Op weg naar merkbare 
verbetering

Lokale verbetertrajecten
In totaal zijn 31 gemeenten gestart met een lokaal verbetertraject. Bij tien gemeenten is niet een geheel verbetertraject 

van de grond gekomen. Dit had te maken met onvoldoende draagvlak, het niet rond krijgen van de benodigde (project)

capaciteit of de verkeerde in verband met andere lokale verandertrajecten. De uitkomsten die we hierna beschrijven zijn 

gebaseerd op trajecten in 21 gemeenten. In de verbetertrajecten is vanuit drie perspectieven gewerkt: inwoners, uitvoering 

en beleid/bestuur.

Waar is lokaal aan gewerkt?
• Integrale toegang. De meeste gemeenten hebben gewerkt aan een integrale toegang, waar vanuit de vraag van in-

woners wordt gewerkt in plaats vanuit wetten, om zo te kunnen doen wat nodig is en passende zorg en ondersteuning 

te bieden. Processen en bijbehorende systemen zijn hierop ingericht en er is ingezet op deskundigheidsbevordering en 

een betere samenwerking tussen professionals en vrijwilligers uit verschillende domeinen.

• Preventief werken en signaleren. Daarbij kijken verschillende gemeenten ook nadrukkelijk naar verbinding met het 

voorliggend veld en collectieve voorzieningen. Zij hebben geïnvesteerd in laagdrempelige plekken in buurten en wijken 

zoals welzijnspunten, ontmoetingsplekken en informele inloopspreekuren. Om op die manier preventief te kunnen 

werken en eerder te signaleren.

• Transparantie en eenvoud. Een ander belangrijk punt was het gebrek aan transparantie en eenvoud in het toegangs-

proces. Diverse deelnemende gemeenten hebben ingezet op het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid 

van hun toegang. Ze hebben hun website en folders verbeterd in samenspraak met inwoners en er is meer bekendheid 

gegeven aan de toegang via ambassadeurs. Ook is er gewerkt aan een eenduidig verhaal vanuit alle medewerkers, 

waarin het voor inwoners helder is waar ze terecht kunnen en wat vervolgstappen zijn.

‘Het is niet zo moeilijk om 

beleid te maken over de 

hoofden van inwoners. 

Ik wil echter weten voor 

wie ik het doe. Het heeft 

mij telkens weer verrast 

hoe goed deze mensen 

zicht hebben op hun eigen 

situatie en kwetsbaarheid. 

Ze weten vaak echt wel 

waar ze ondersteuning bij 

nodig hebben.’  

Christa Visser, beleidsadviseur 

gemeente Veenendaal

https://www.movisie.nl/artikel/kracht-ouderinitiatief-uit-veenendaal-zorg-ondersteuning-dichtbij-maat
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Lector Sander Hilberink: ‘De beperking staat centraal, in plaats van het leven 
met die beperking’

Wat is er nodig voor mensen met een levenslange beperking? Waaraan moeten beleidsmakers aandacht besteden 

om te zorgen voor goede toegang tot ondersteuning en voorzieningen? Lector Sander Hilberink, die zelf leeft 

met een chronische beperking: ‘Voor een betere toegang voor inwoners is beleidsvrijheid belangrijk. Ambtenaren 

moeten soms kunnen schuiven. Durven ze over grenzen te gaan? Het vereist ambtelijke moed om te zeggen: dit is 

nodig. Empathie en professionaliteit spelen ook mee. Helaas zijn de vaardigheden van de aanvrager zelf ook van 

belang: is iemand in staat om de situatie uit te leggen en op te komen voor diens eigen belang?.’

Verder lezen: ‘De beperking staat centraal - in plaats van het leven met die beperking’ | Movisie 

Inwoners betrekken
Als het gaat om merkbare verbetering, bedoelen we merkbaar voor de inwoner. Om de toegang te verbeteren is de inbreng 

van - en samenwerking met - inwoners van essentieel belang. Tegelijkertijd hebben we gezien dat veel gemeenten worste-

len met de vraag ‘hoe dan?’. Dit leidde nogal eens tot het niet écht actief betrekken van inwoners. Door bijvoorbeeld alleen 

schriftelijke inbreng te benutten, of indirect of op een later moment, wanneer de lijnen al uitgezet waren. Gaandeweg 

het project zijn steeds meer gemeenten aan de slag gegaan met manieren om met inwoners samen te werken: o.a. via de 

toegangsscan, klantreizen en het samen verbeteren van de digitale toegang en schriftelijke informatie. 

Manon over haar ervaring met ondersteuning: ‘Ik had voor het eerst het gevoel dat 
er iemand naar me luisterde.’

Inwoners kunnen met allerlei hulpvragen terecht bij de gemeente. Maar wat als mensen niet weten waar ze precies 

heen moeten, niet goed doorverwezen worden of niet efficiënt geholpen worden? In dit ervaringsverhaal vertelt 

Manon (39) over haar situatie als alleenstaande moeder van Mees, die een licht verstandelijke beperking heeft.

Verder lezen:  ‘Ik had voor het eerst het idee dat er iemand naar me luisterde’ | Movisie

‘Ik hoop dat het jeugdteam 

beter vindbaar is voor 

inwoners én professionals 

en dat we hiermee een 

verbeterslag maken in onze 

verantwoordelijkheid om 

goede en adequate zorg aan 

onze inwoners te bieden. 

Ook willen we meer inzetten 

op het normaliseren van 

de hulpvragen; dat we 

oplossingen in het gewone 

leven zoeken.’

Bas Verschoor, 

beleidsmedewerker  

gemeente Voorschoten 

https://www.movisie.nl/artikel/beperking-staat-centraal-plaats-leven-die-beperking
https://www.movisie.nl/artikel/ik-had-eerst-idee-dat-er-iemand-naar-me-luisterde
https://www.movisie.nl/artikel/vroeg-snel-passend-toegang-tot-hulp-ondersteuning-voorschoten
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Belangrijkste opbrengsten van deelnemende gemeenten in een notendop
Onderstaande opbrengsten zijn gebaseerd op gesprekken met 8 gemeenten2 uit de eerste groep. En op wat gemeentelijke 

projectleiders aan resultaat merken, horen of op korte termijn achterwachten.  

• Inwoners kunnen makkelijker terecht met hun vragen, krijgen sneller een passende oplossing of weten sneller wat 

vervolgstappen zijn. Inwoners geven aan hun verhaal beter kwijt te kunnen én hoeven dit maar één keer te vertellen. 

Inwoners zijn inmiddels in de gemeenten ook meer partner in hun eigen traject en in het verbetertraject. De wens is 

om de resultaten over langere tijd te monitoren, om ook merkbare veranderingen bij inwoners te kunnen volgen. Het 

verbeteren van de toegang vraagt veel als het gaat om houding en gedrag van professionals; maar ook over hoe je 

samen met inwoners werkt aan het verbeteren van beleid en dienstverlening.

• Toegangsprofessionals werken meer vanuit de inwoner en diens hulpvraag. Beleid en uitvoering zijn in gemeenten 

dichter bij elkaar gekomen, met daarbij meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Er zijn kortere lijnen ontstaan 

tussen verschillende professionals in de toegang. En er is sprake van minder en/of passender doorverwijzen. De nood-

zaak van een meer responsieve manier van werken (doen wat daadwerkelijk van betekenis is voor de ander) wordt 

gevoeld, maar vraagt om een transformatie en een werkomgeving waar ruimte is om te leren en waar vertrouwen is in 

de professionals en hun handelen.

• Gemeenten hebben een heldere visie op de toegang, die doorsijpelt naar andere, uitvoerende lagen. De inwoner is 

vertrekpunt voor het beleidskader. Er is betere samenwerking tussen gemeente en partners. Gemeenten zijn cyclisch 

gaan verbeteren en lerende organisaties aan het worden. Continuïteit in beleid en organisatie is cruciaal gebleken, 

evenals een bestuur(der) die deze beweging en verandering steunt en najaagt en daar voldoende in faciliteert.

Carla over haar hulpvraag: ‘Het liefst wil ik ondersteuning op alle levensgebieden’

Carla is moeder van drie kinderen. Waaronder van Jens, haar zoon van 17 jaar. Bij Jens is sprake van autisme en 

een angststoornis. Carla zoekt voor hem een aanvulling op bestaande hulp. Naarmate de zoektocht vordert, wordt 

de situatie steeds complexer. Hoe is het zover gekomen? En had dit voorkomen kunnen worden?

Verder lezen: ‘Het liefst wil ik ondersteuning op alle levensgebieden’ | Movisie 

2 De andere dertien gemeenten zijn in een latere groep begonnen en nog niet zo ver met hun verbetertraject. 

‘Inwoners worden in 

Noordwijk op allerlei 

manieren betrokken. De 

Sociale Adviesraad heeft 

met ons meegedacht 

over de nieuwe Nadere 

Regels Jeugdhulp. Deze 

adviesraad gaf bijvoorbeeld 

aan dat bepaalde termen 

zoals ‘gebruikelijke zorg’ 

beter uitgelegd moesten 

worden, maar ook 

dat de onafhankelijke 

cliëntondersteuning extra 

aandacht verdiende.’

Stacey Dubos, beleidsmedewerker 

gemeente Noordwijk

‘Inwoners hoeven niet elke 

keer hun verhaal te doen, niet 

elke keer die beoordeling. 

Je hebt iemand die van de 

hoed en de rand weet van 

jouw situatie. Niet alles hoeft 

gehonoreerd te worden, maar 

je hebt een gesprek over wat 

er aan de hand is.’

Carien Huizing, 

programmamanager 

gemeente Altena

https://www.movisie.nl/artikel/liefst-wil-ik-ondersteuning-alle-levensgebieden
https://www.movisie.nl/artikel/meerwaarde-meedenkers-noordwijk
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De betrokken gemeenten verbetertraject toegang

Benieuwd naar de betrokken gemeenten 
bij dit verbetertraject? 

Bekijk onze laatste factsheet.
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VERBETERTRAJECT TOEGANG
factsheet september 2022

In Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal 
domein. Dit doen ze door lokaal te leren en verbeteren. Gemeenten formuleren eigen verbeteropgaven en gaan daarmee aan 
de slag. Movisie helpt en begeleidt ze om dit samen met inwoners, professionals en vanuit beleid te doen. 

RESULTATEN VERBETERTRAJECT TOEGANG

Uit de eindmonitor (mei 2022) blijkt dat er voorzichtige successen zijn  
geboekt. Inwoners kunnen makkelijker terecht met hun vragen, krijgen  
sneller een passende oplossing of weten eerder wat vervolgstappen zijn. Ze  
geven aan hun verhaal beter kwijt te kunnen en hoeven dit maar één keer te vertellen. 
Toegangsprofessionals werken ook meer vanuit de inwoner en diens hulpvraag. 
Beleid en uitvoering zijn in gemeenten dichter bij elkaar gekomen, met daarbij meer 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Er zijn kortere lijnen ontstaan tussen verschillende 
professionals in de toegang. En er is sprake van minder/passender doorverwijzen. Deze meer 
responsieve manier van werken vraagt om een transformatie en een werkomgeving waar 
ruimte is om te leren en waar vertrouwen is in de professionals en hun handelen.

Lees de eindmonitor ‘Gemeentelijke toegang sociaal domein: op weg naar een merkbare en 
duurzame verbetering voor inwoners'

Op www.movisie.nl/toegang kun je alle beschikbare kennis over 
de toegang tot het sociaal domein vinden. Dit doen we vanuit 
zeven uitgangspunten, zoals afstemming op alle levens- 
gebieden, handelingsruimte voor medewerkers en  
voorkomen en tijdig signaleren van problemen.  
Per uitgangspunt delen we rapporten, tools,  
artikelen en andere kennis. 

‘Er is bij de  
professionals 
meer bewustzijn 
en inlevings- 
vermogen voor  
de inwoner. En 
ook meer  
verantwoorde-
lijkheid bij de 
mensen op de 
werkvloer’

66
kennis- 

producten

52.000
keer  

gelezen

23
leer- en 

kennisdeel- 
bijeenkomsten

met

1128
deelnemers

21
deelnemende 
gemeenten

‘We hebben een 

beleidskaderdocument 

opgesteld dat is gebaseerd 

op kernwaarden, het 

inwonersperspectief komt 

daarin sterk terug. Ook 

het bewustzijn en 

inlevingsvermogen van 

professionals voor de 

inwoner is vergroot.’ 

Myrthe Saris, beleidsadviseur 

gemeente Eindhoven

https://www.movisie.nl/publicatie/factsheet-verbetertraject-toegang-0
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En meer…
• In totaal zijn er 140 unieke gemeenten in meer of mindere mate betrokken geweest bij het verbetertraject door deel-

name aan een lokaal verbetertraject of aan een kennisdeelbijeenkomst, een themawerkgroep, bezoek aan de landelijke 

bijeenkomst of in de vorm van een adviesgesprek.

• Projectleiders van deelnemende gemeenten hebben handvatten gekregen en zijn toegerust met tools en informatie. Zij 

hebben in bijeenkomsten van elkaar geleerd hoe zij geplande acties kunnen uitvoeren. De begeleiders hebben samen 

met hen een lokaal verbeterplan opgesteld, acties gepland en bijeenkomsten mee begeleid. De dynamiek van de lokale 

gemeenten was hierin leidend.

• Via de websites van Movisie en de VNG zijn de pagina’s met betrekking tot het Verbetertraject Toegang beschikbaar. 

Naast artikelen worden ook tweemaandelijks nieuwsbrieven uitgestuurd (via Movisie) over de toegang. Op de web-

site www.movisie.nl/toegang is kennis verzameld over de zeven uitgangspunten (zie hoofdstuk 2) en in kennisdossiers 

gebundeld. Ervaringen van inwoners, uitvoering en beleid met de toegang en het verbeterproject zijn beschreven in 

artikelen en hebben we breed gedeeld tijdens het congres Verbetering van de toegang in mei 2022. 

• Op gedeelde vraagstukken zijn leergemeenschappen (themawerkgroepen) opgestart, zoals rond de verbinding tussen 

domeinen en wetten en rond meer collectief en preventief werken met de sociale basis. Deelnemende gemeenten met 

soortgelijke verbeterthema’s zijn met elkaar verbonden in deze leergemeenschappen. Daarnaast zijn kennisdeelbijeen-

komsten georganiseerd voor (niet-) deelnemende gemeenten en cliëntorganisaties op specifieke en inhoudelijke  

thema’s/vraagstukken in het sociaal domein. Zoals rond ervaringskennis en zeggenschap van inwoners, triage en 

privacy.

• In 2021 is de website met kennisdossiers, tools en handreikingen opgebouwd en gevuld. Deze dossiers worden continu 

aangevuld met relevante informatie. Zo zijn er in 2022 ook nieuwe onderwerpen aan toegevoegd, zoals persoonsge-

bonden budget en triage. Specifieke tools zijn bij elkaar gebracht over inwonerperspectief/ervaringskennis van inwo-

ners, die ook via de websites van de VNG en Movisie breed worden aangeboden.

‘Er is minder aandacht voor 

aanvraagafhandeling en 

meer voor de hulpvraag, dat 

maakt het werk ook leuker.’ 

Carien Huizing, 

programmamanager  

gemeente Altena

‘De meest fundamentele 

verandering is dat met 

elkaar is afgesproken dat 

het verbetertraject nooit af 

is en dat cyclisch werken 

nodig is. De toegang moet 

altijd bestand zijn tegen een 

veranderende 

omgeving. Het gaat om 

continue herhaling.’

Rachel Bakker, beleidsadviseur 

gemeente Oosterhout 

https://www.movisie.nl/toegang
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/verbetertraject-toegang-sociaal-domein
https://www.movisie.nl/nieuwsbrief-verbetertraject-toegang
http://www.movisie.nl/toegang
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Integrale toegang: een uitdaging voor wethouders?

In de zomer van 2021 zijn gesprekken gevoerd met wethouders van deelnemende gemeenten. In deze gesprekken 

is ingezoomd op de rol en opvatting van de wethouder en de stand van zaken ten aanzien van de toegang tot hulp 

en ondersteuning in de gemeente. Geen enkele wethouder betwist de noodzaak om de toegang te verbeteren, 

echter is het daadwerkelijk verbeteren van de toegang een enorme uitdaging die nog niet goed uit de verf komt. 

Oorzaken die hiervoor worden genoemd zijn: te weinig middelen en sturingsinformatie, inrichting van het sociaal 

domein en/of de toegang, te weinig contact met inwoners, nauwelijks tot geen zicht op noden en wensen van 

inwoners en gebrek aan tijd en motivatie bij cultuurverandering. 

 

Voor veel wethouders (en gemeenten) zijn de tekorten in het sociaal domein aanleiding om na te denken over de 

toegang tot hulp en ondersteuning. Secundair wegen de signalen van inwoners mee; deze lijken niet voorop te 

staan. In het Verbetertraject Toegang kunnen wethouders de noodzaak van inwonerbetrokkenheid aankaarten 

bij beleidsadviseurs en uitvoerend professionals. In de gesprekken komt niet naar voren dat dit daadwerkelijk 

gebeurt. Aansluiten bij de leefwereld wordt door alle wethouders belangrijk gevonden, het blijft onduidelijk welke 

(sturende) rol wethouders hierbij voor zichzelf zien. Wethouders lijken zich vooral op te willen stellen als verbinder 

en netwerker en willen daarbij aandacht voor de beheersmatige kant. 

 

‘De gewenste transformatie van de gemeentelijke organisatie vraagt veel van onze gemeentelijke organisatie. We 

hebben ingezet op kostenbeheersing. Op een gegeven moment ben je financieel op orde, maar dan ben je nog 

niet klaar. Vervolgstappen kunnen best lastig zijn. Niet te snel gaan en medewerkers voortdurend blijven betrekken 

is onontbeerlijk. Met alleen een mooie visie kom je er niet.’ 

 

Verder lezen: Wethouders en het verbeteren van de toegang tot hulp en ondersteuning in het sociaal domein

‘De verandering in mindset 

vanuit zowel beleid en 

uitvoering is een belangrijke 

en waardevolle opbrengst. 

We zitten gezamenlijk in die 

verbeterstand, uitvoering 

betrekt het beleid om iets 

te veranderen en andersom. 

Het zal nog een paar jaar 

duren voordat het cyclisch 

verbeteren echt is ingebed, 

maar die beweging is wel op 

gang gekomen.’

Rachel Bakker, beleidsadviseur 

gemeente Oosterhout 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-12/Wethouders%20en%20het%20verbeteren%20van%20de%20toegang%20tot%20hulp%20en%20ondersteuning%20in%20het%20sociaal%20domein_0.pdf
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2    De zeven uitgangspunten 
Door cliëntorganisaties, VNG en Movisie is nagedacht over het verbeteren van de toegang en de vraag wanneer inwoners 

tevreden zijn. Dit heeft geleid tot zeven uitgangspunten voor een merkbaar verbeterde toegang. Samen met Per Saldo, 

Ieder(in), MIND en de VNG heeft Movisie onderstaande uitgangspunten ontwikkeld. De uitgangspunten staan in onder-

staande afbeelding en komen ook centraal terug in de door VNG en Movisie ontwikkelde praatplaat voor verbetering van 

de toegang. Ook zijn ze verwerkt in de toegangsscan (vragen- en stellingenlijst) die aan inwoners voorgelegd kan worden 

en een scan die aan professionals is voor te leggen. De uitgangspunten zijn te gebruiken in een gesprek met gemeente, 

uitvoerders en inwoners om tot gedragen verbeteropgaven te komen. De 31 gemeenten konden zich op meerdere uit-

gangspunten richten in hun verbeteropgaven. Bekijk in het schema hieronder wat ze gekozen hebben.

1.  De voorgestelde ondersteuning is passend en samenhangend 9 gemeenten

2.  De voorgestelde ondersteuning is toekomst- en levensloopbestendig 1 gemeente

3.  Inwoners hebben regie en zeggenschap in het toegangsproces 8 gemeenten

4.  Toegangsmedewerkers zijn deskundig 5 gemeenten

5.  Toegangsmedewerkers hebben handelingsruimte om te doen wat nodig is 4 gemeenten

6.  Het toegangsproces is transparant en eenvoudig 16 gemeenten

7.  Er wordt gewerkt aan het voorkomen, tijdig signaleren en doorgeleiden van problemen 9 gemeenten

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-05/Toegang%20sociaal%20domein.pdf
https://www.movisie.nl/artikel/toegangsscan-toegang-snel-zicht-waar-beter-kan
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In driekwart van de gemeenten is gekozen voor het realiseren van een transparant en eenvoudig toegangsproces. Ook het 

realiseren van passende en samenhangende ondersteuning, het voorkomen, tijdig signaleren en doorgeleiden van proble-

men van inwoners en het versterken van regie en zeggenschap van inwoners bepalen in bijna de helft van de gemeenten 

de focus van hun verbeteropgave in de toegang. De gekozen uitgangspunten hebben gemeenten, uitvoering en inwoners 

vervolgens vertaald naar concrete verbeteropgaven (zie hoofdstuk 1).

Meer weten over  
de uitgangspunten? 

Lees verder op onze website: 
Achtergrondinformatie 

Verbetertraject  
Toegang

https://www.movisie.nl/artikel/achtergrondinformatie-verbetertraject-toegang
https://www.movisie.nl/artikel/achtergrondinformatie-verbetertraject-toegang
https://www.movisie.nl/artikel/achtergrondinformatie-verbetertraject-toegang
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3    Geleerde lessen
In de lokale verbetertrajecten is veel geleerd over wat wel en niet werkt bij het verbeteren van de toegang. Hieronder heb-

ben we de belangrijkste lessen op een rij gezet.

Inzet op structureel en duurzaam verbeteren
Met de aanpak in de lokale verbetertrajecten is bewust ingezet op het structureel verbeteren van de toegang via een 

voortdurend leerproces. Uit eerder onderzoek blijkt dat succesvolle verbetertrajecten een heldere visie, duidelijk beleid en 

ondersteunende regelgeving hebben. Zij weten dit bovendien te vertalen in heldere kaders en richtlijnen, draagvlak op ver-

schillende niveaus, de juiste faciliteiten, instrumenten en methodieken. Hierdoor ontstaat een solide basis om professionals 

meer ruimte en mandaat te geven voor een goede uitvoering, betere samenwerking, een brede kijk op wat mensen verder 

helpt en een integrale aanpak. Wanneer die samenhang tussen beleid, organisatie en uitvoering niet optimaal is, gaat dat 

ten koste van het werk van de professional en het resultaat bij de inwoner.

Visie en bestuurlijke steun
De samenhang tussen ‘richten-inrichten-verrichten’ (beleid-organisatie-uitvoering) was in veel lokale Verbetertrajecten Toe-

gang bij de start nog onvoldoende, waardoor stappen terug gezet moesten worden om dat alsnog te realiseren. Er wer-

den verbeteropgaven geformuleerd gericht op de organisatie en uitvoering van de toegang, maar vaak bleek de visie en 

bestuurlijke steun en sturing nog niet op orde. Dat heeft tijd gekost, maar is tegelijkertijd een waardevolle investering met 

het oog op een structurele verbetering van de toegang. 

(Project)organisatie op orde
Gebrek aan een stevige projectorganisatie, tijd, geld en continuïteit speelden veel lokale verbetertrajecten parten. Er is veel 

geïnvesteerd om dit beter op orde te krijgen, omdat duidelijk werd dat het anders niet lukt om te verbeteren. Ook wordt 

momenteel veel geïnvesteerd in de inrichting en organisatie van de toegang en dat is gezien eerder onderzoek naar het 

‘Verandering van werkwijze 

waarbij verschillende 

organisaties betrokken zijn, 

gaat met vallen en opstaan. 

Het is een ontwikkelproces 

dat nog niet klaar is.’

Renate Richters, voormalig 

wethouder gemeente 

Eindhoven 

https://www.movisie.nl/artikel/visie-professionals-bepalen-kwaliteit-arbeidstoeleiding
https://www.movisie.nl/artikel/voorwaarde-om-beleid-te-maken-om-je-te-laten-voeden-door-samenleving
https://www.movisie.nl/artikel/voorwaarde-om-beleid-te-maken-om-je-te-laten-voeden-door-samenleving
https://www.movisie.nl/artikel/voorwaarde-om-beleid-te-maken-om-je-te-laten-voeden-door-samenleving
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succes van verbetertrajecten een terechte investering. De visie op een integrale en laagdrempelige toegang wordt vertaald 

naar een organisatie die daarbij past. Hiermee zijn beleid en uitvoering beter in staat om in te spelen op vraagstukken van 

inwoners in de toegang, wat leidt tot een merkbare verbetering voor de inwoner.

Stap naar de uitvoering
De keerzijde hiervan is dat het tijd kost voordat inwoners iets merken van deze veranderingen, terwijl de urgentie van de 

vragen en ondersteuning van inwoners groot is. Er is veel tijd geïnvesteerd in beleid en organisatie van de toegang en we 

moeten voorkomen dat de inzet blijft steken op het niveau van richten en inrichten. Het vraagt om een dringende stap 

naar de uitvoering, naar het niveau van verrichten waar de professional leert te werken vanuit de vraag van de inwoner, de 

handelingsruimte om te doen wat nodig is weet te hanteren, korte lijnen en samenwerking heeft met andere professionals 

en domeinen en daarmee een bredere blik op oplossingen heeft. Pas dan gaan steeds meer inwoners in direct contact met 

de toegangsmedewerker merken dat er sneller een passende(re) oplossing wordt gevonden, zij eerder op de juiste plek zijn 

en partner zijn in hun eigen traject en in het verbetertraject.

Inwoners betrekken
Het actief betrekken en mede-eigenaarschap van inwoners is voor veel gemeenten complex en wordt vaak uitgesteld. Eerst 

wordt beleid gemaakt en pas daarna is er aandacht voor de uitvoering en hoe dit uitpakt voor inwoners. Tegelijkertijd zien 

we dat samenwerking met inwoners en mede-eigenaarschap leidt tot een meer gedragen beleid en effectievere werkwijze. 

Als hulpmiddel hierbij hebben we een toolbox ontwikkeld om samen met inwoners, uitvoering en gemeente in gesprek te 

gaan over wat goed gaat en wat beter kan in de toegang. Hierin vind je allerlei mogelijkheden om inwoners te betrekken 

en met inwoners samen te werken aan een betere toegang.

‘Inwoners voelden zich 

gehoord tijdens het traject 

doordat zij hun verhaal 

konden doen en feedback 

konden geven op de 

uitkomsten.’

Celine Verkroost, 

beleidsadviseur gemeente 

Eindhoven 

https://www.movisie.nl/publicatie/toolbox-samen-inwoners-werken-aan-betere-toegang
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4    Oproep: van gezamenlijke 
reflectie naar actie

In de meeste gemeentelijke organisaties wordt eerst beleid gemaakt en daarna is er aandacht voor de uitvoering. Voor 

het leren en verbeteren van de toegang is een beweging vanuit de inwoner én de uitvoering nodig. We moeten met onze 

voeten in de klei gaan staan en gaandeweg leren en verbeteren. Er werd regelmatig in de lokale en landelijke gesprek-

ken benoemd dat een cultuurverandering nodig is om tot de nieuwe werkwijze te kunnen komen. In het Verbetertraject 

Toegang zagen we dat zo’n verandering tijd, lef en geduld nodig heeft. Op papier lijkt verandering eenvoudig, maar hoe 

meer we praktische uitvoering willen geven aan verandering, hoe dieper we het moeras van de normatieve professional 

instappen en hoe complexer het wordt.

Praatplaten
Uit het Verbetertraject Toegang sociaal domein komen vier hoofdlijnen naar voren die in de toegang van belang zijn:

1. Menselijke maat

2. Uitvoeringskracht

3. Samenhang 

4. Veranderopgave 

Voor elke hoofdlijn is een praatplaat gemaakt. De vier praatplaten kunnen gebruikt worden om samen op te reflecteren en 

vervolgens aan de slag te gaan met het verbeteren van de gemeentelijke toegang tot ondersteuning en zorg. 

Benieuwd naar de 
praatplaten?

Download ze hier

https://www.movisie.nl/publicatie/praatplaten-betere-toegang-tot-sociaal-domein
https://www.movisie.nl/publicatie/praatplaten-betere-toegang-tot-sociaal-domein
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Uit de praktijk: Voorschoten, Veenendaal en Noordwijk

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden? Lees hier verder: 

• De kracht van een ouderinitiatief uit Veenendaal: zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

• Vroeg, snel en passend: toegang tot hulp en ondersteuning in Voorschoten 

• De meerwaarde van ‘meedenkers’ in Noordwijk

Samen een nieuwe koers vinden
Het realiseren van een maatschappelijke verandering kost tijd. Het helpt wanneer partijen gezamenlijk urgentie voelen en 

zich vragen stellen als: hoe zorgen we ervoor dat inwoners beter geholpen worden, waar zijn wij van en waar zijn wij samen 

van? En hoe zorgen we dat we dit samen oppakken: bestuur, beleid, uitvoering en mét de inwoner?

Transformeren impliceert een cultuurverandering. Bestuurders en professionals beseffen dat dit tijd kost, tijd die schaars 

is. Het betekent dat bestuurders met hun beleidsadviseurs en samenwerkingspartners scherp aan de wind moeten varen: 

welk verschil willen we maken? Wat is hiervoor nodig, zowel in het gemeentehuis als erbuiten? En hoe zorgen we ervoor 

dat de inwoner centraal blijft staan? Voor je het weet, gaat het gesprek over middelen en producten en ga je voorbij aan 

de grotere maatschappelijke vraag, namelijk die van passende, samenhangende en tijdige hulp voor (kwetsbare) inwoners. 

En van inwoners die zich mede-eigenaar van de dienstverlening voelen en regie en zeggenschap over hun leven ervaren. 

Tot slot
VNG en Movisie gaan ook in 2023 door met kennis en ondersteuning bij het verbeteren van de toegang. Heb je vragen 

over jouw lokale toegang? Of denk je dat we iets voor jouw gemeente kunnen betekenen? Neem contact met ons op via 

toegang@movisie.nl

VNG en Movisie gaan  
ook in 2023 door met  

kennis en ondersteuning  
bij het verbeteren van  

de toegang. 

https://www.movisie.nl/artikel/kracht-ouderinitiatief-uit-veenendaal-zorg-ondersteuning-dichtbij-maat
https://www.movisie.nl/artikel/vroeg-snel-passend-toegang-tot-hulp-ondersteuning-voorschoten
https://www.movisie.nl/artikel/meerwaarde-meedenkers-noordwijk
mailto:toegang%40movisie.nl?subject=
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Colofon

In het Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het 

sociaal domein. Dit doen ze door lokaal te leren en verbeteren. Gemeenten formuleren eigen verbeteropgaven en gaan 

daarmee aan de slag. Movisie en VNG helpen en begeleiden hen om dit samen met inwoners, professionals en vanuit beleid 

te doen. In dit traject werken Movisie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met het ministerie van 

VWS, Ieder(in), Per Saldo, MIND, WSD, NDSD en Divosa. Deelnemende gemeenten wisselen regionaal en landelijk kennis 

en ervaringen uit. Het beoogde resultaat van dit traject is een voor inwoners merkbaar betere toegang tot ondersteuning, 

waarin gemeenten, cliënten, inwoners en maatschappelijke partners samenwerken.  
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