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Programma Sociaal Domein
Maarten Schallenberg (mj.schallenberg@minvws.nl)
(Marieke Kleiboer, programmaraad; Henk Reinen, trajectregisseur; Jan Vermeer,
trajectregisseur; Noor Focken, Nils ter Braake, Kai Romme (allen projectleider))
Looptijd: 2017 –
Doelstelling(en): betere hulp aan kwetsbare mensen door het wegnemen van
belemmeringen en verhelderen van dilemma’s. Dit gebeurt vanuit 16 trajecten,
waarin Rijk en gemeenten met elkaar samenwerken om doorbraken te realiseren.
Doelgroep(en): kwetsbare mensen
Verwachte resultaten: betere zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen

www.programmasociaaldomein.nl
Voor informatie over de verschillende onderdelen van het programma zie
(https://www.programmasociaaldomein.nl/wpcontent/uploads/sites/2/2019/01/PSD_FactsheetA3-2.pdf)
U kunt ook contact opnemen met Veerle van de Winckel, 06-46 83 19 70. Of
stuur een mail aan info@programmasociaaldomein.nl
Daarnaast verschijnt er een nieuwsbrief sociaal domein waarop u zich kunt
abonneren (https://www.programmasociaaldomein.nl/inschrijven-nieuwsbrief/).

Welke wet(ten)
raakt het
programma?
Welke actoren zijn
bij het programma
betrokken
Welke overlap kan
er zijn in knelpunten
die aan de orde
komen?
In het traject in
vervolg op de
evaluatie van de HLZ
zullen deze
knelpunten worden
mee genomen. Geef
aan welke
knelpunten er in het
programma worden
meegenomen met
eventueel een korte
toelichting.
Delete de
knelpunten die niet

Wmo 2015 – Jeugdwet – WLZ – ZvW
(hoofdzakelijk de wetten in het sociaal domein; soms ook een link met medisch
domein, bijv. thema samenwerking Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars)
VNG, diverse gemeenten, NDSD, Divosa, VWS, SZW, BZK, OCW, JenV

Toegang:
•
•
•

bureaucratische/administratieve rompslomp voor cliënten
Geen integrale benadering vanuit ondersteuningsbehoefte cliënt/schotten in de
toegang

Kwaliteit en beschikbaarheid:
•

De uitvoeringspraktijk is verkokerd, aanbodgericht en er wordt onvoldoende
gekeken wat een burger echt nodig heeft

Coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende actoren
•
•

Onduidelijkheid waar de zorgvraag thuishoort

relevant zijn/niet
aan de orde komen.
Stand van zaken
uitvoering. Indien
van toepassing
graag met
vermelding van
lokale/regionale
activiteiten/pilots
enz.
Bijeenkomsten die
tot de zomer in het
land zullen worden
organiseren.
Opmerkingen

Begin 2018 zijn voor alle 16 trajecten convenanten afgesloten. Zie beschrijving
voortgang op www.programmasociaaldomein.nl .

1x per maand vindt een bijeenkomst met de programmaraad plaats. Hier zijn
verschillende gemeenten, de VNG, Divosa, VWS, BZK, SZW en JenV in
vertegenwoordigd. De programmaraad bespreekt de voortgang van de 16 trajecten
en houdt bredere ontwikkelingen binnen het sociaal domein in de gaten.

