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Voorwoord

De samenleving verandert snel en overheden bewegen mee.  
Ook gemeenten passen zich aan. Om ze daarbij te helpen heeft  
de VNG een visie en missie ontwikkeld, de ‘Veranderopgave’. 
Binnen de VNG zijn per 1 januari 2017 nieuwe directies ingericht 
die de Veranderopgave op hun specifieke domein verder 
uitwerken. Voor onze directie gaat het om het brede terrein van 
het sociaal domein. In 2017 hebben we met alle medewerkers 
nagedacht over de maatschappelijke opgaven waar gemeenten 
de komende jaren voor geplaatst staan en over de rol die de VNG 
daarbij zou kunnen of moeten vervullen. 

De Argumentenfabriek heeft ons geholpen bij dat denkproces. 
Het resultaat van het intensieve proces ligt nu voor u. De resul-
taten van de denksessies bieden een bruikbaar denkkader voor 
de ontwikkelingen in het sociaal domein en de rol van de VNG in 
de komende tijd. Concreet hebben wij de opbrengsten gebruikt bij 
het invullen van de Strategische VNG Agenda 2018 en het Werk-
plan 2018. 

 

De resultaten richten zich vooral op de veranderingen van het 
lokale sociaal domein door de decentralisatie van taken van 
rijk naar gemeenten.  De meer ‘reguliere en algemene’ taken als 
belangenbehartiging op diverse thema’s, commissie- en bestuurs- 
ondersteuning waren geen onderdeel van het denktraject. Onze 
directie wil zich de komende tijd meer richten op de ondersteu-
ning van gemeenten bij maatschappelijke opgaven en minder 
naar het rijk kijken voor het oplossen van lokale vragen.

 
Dit willen we samen met onze partners doen. Zo werkt de VNG 
actief mee aan projecten uit het Programma Sociaal Domein, een 
gezamenlijk programma van het Rijk, het gemeentelijke Netwerk 
Directeuren Sociaal Domein en de VNG. Verder heeft het nieuwe 
kabinet het initiatief genomen om samen met de VNG, het IPO en 
de Unie van Waterschappen een Interbestuurlijk Programma te 
starten waarin de overheden gezamenlijk een aantal maatschap-
pelijke opgaven aanpakken. 
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Kortom, er is veel werk aan de winkel. Wij gaan vol enthousiasme 
aan de slag om de opgaven samen met onze partners met succes 
op te pakken. 

 
Ik dank alle medewerkers die hebben bijgedragen aan de denk-
sessies en in het bijzonder Elly Dekker, die het proces vanuit onze 
directie vasthoudend en verbindend heeft begeleid. Verder heb ik  
een speciaal dankwoord voor onze externe relaties die hun licht 
hebben laten schijnen over de opbrengsten van de interne sessies 
en bruikbare ideeën hebben aangedragen voor de gewenste rol 
van de VNG.  En tot slot dank ik Dries Bartelink en Marit Lüschen 
van De Argumentenfabriek voor hun doortastende en deskundige 
begeleiding en de mooie opbrengst van het denktraject.

 
Ali Rabarison, Directeur beleid Inclusieve samenleving
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Inleiding

Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke opgaven in het sociaal 
domein waar de samenleving en gemeenten voor staan de 
komende vijf jaar? En wat is de missie en rol van VNG hierbij? Met 
die vragen kwam de Directeur beleid Inclusieve samenleving in 
juni 2017 bij De Argumentenfabriek.

VNG wilde meer helderheid over de koers van VNG in het 
sociaal domein en een beter zicht op de rode draden in het werk 
van haar medewerkers. Dit alles moest uitmonden in een werk-
plan voor 2018 met heldere prioriteiten en scherp geformuleerde 
resultaten. Met veel plezier hebben we het denken hierover 
begeleid. 

De denkstappen
Om het denkwerk behapbaar te maken hebben we het opgeknipt 
in drie denkstappen:

❶  Denken over de belangrijkste maatschappelijke opgaven  
in het sociaal domein en de rol van VNG hierbij;

❷  Toetsen van de uitkomsten van de eerste denkstap op 
draagvlak;

❸  Opstellen van een Werkplan 2018 voor de Directie beleid 
Inclusieve samenleving.
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Denkstap één startten we met literatuuronderzoek, een interview 
met Erik Dannenberg (directeur Divosa) en een denksessie met 
VNG-medewerkers. Op basis hiervan maakten we twee concept-
kaarten. Op een van deze kaarten concretiseerden we het contai-
nerbegrip ‘transformatie van het sociaal domein’. Dit hielp bij 
het denken over de belangrijkste maatschappelijke opgaven in 
de komende vijf jaar. Op de tweede kaart expliciteerden we de 
hoofdactiviteiten van VNG. Dit hielp bij het denken over mogelijke 
manieren waarop VNG gemeenten kan ondersteunen. 

In stap twee hielden we een denksessie met twintig externe rela-
ties van VNG, zoals wethouders en directeuren van gemeenten, 
uitvoerende professionals en vertegenwoordigers van belangenor-
ganisaties en ministeries. In de sessie dachten we op basis van het 
voorwerk na over de belangrijkste maatschappelijke opgaven en 
de doelen en prioriteiten van VNG. Hierbij gingen we ook op zoek 
naar gezamenlijke belangen. Dit leverde bruikbare suggesties op 
voor het Werkplan 2018. 

Op basis van de uitkomsten selecteerde VNG acht thema’s als 
prioriteit voor het Werkplan 2018. In stap drie werkten we deze 
thema’s uit. In acht minisessies met VNG-medewerkers dachten 
we na over de maatschappelijke doelen bij de thema’s en de 
concrete resultaten die VNG in 2018 per thema wil realiseren.  
In een afsluitende denksessie met VNG-medewerkers zetten we  
de punten op de i en selecteerden we de belangrijkste doorsnij-
dende thema’s. 

Dit kaartenboek beschrijft het eindresultaat van de drie denk-
stappen. Het vormt daarmee de kern van het werkplan 2018  
van de Directie beleid Inclusieve samenleving. We danken alle 
mensen die hebben meegedacht voor hun denkwerk.

Dries Bartelink, Chef gemeenten 
Marit Lüschen, Kaartenmaker
De Argumentenfabriek
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Missie en maatschappelijke doelen

Op basis van welke missie handelt VNG in het sociaal domein en 
wat zijn de belangrijkste maatschappelijke doelen waar VNG en 
gemeenten in 2018 aan willen bijdragen? De kaart op de volgende 
pagina toont het antwoord op deze vraag. De missie voor de 
Directie beleid Inclusieve samenleving hebben we afgeleid van  
de algemene missie van VNG. 

We hebben de maatschappelijke doelen geformuleerd als 
 zogenaamde ER-doelen. ER-doelen drukken uit wat we anders 
willen dan in de huidige situatie. Bijvoorbeeld ‘inwoners die 

langER zelfredzaam zijn’ of ‘inwoners die eerdER, betER en 
snellER steun krijgen bij problematische schulden’.

De kaart geeft in één oogopslag weer waaraan VNG en gemeenten 
willen werken in 2018 in het sociaal domein.



Op basis van 
welke missie handelt 

VNG in het sociaal 
domein en wat zijn de 
 belangrijkste doelen 

voor 2018?

Wat is de missie van VNG?

VNG werkt aan een krachtige lokale overheid door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie.

Hoe vult VNG deze missie in voor het sociaal domein?

VNG ondersteunt gemeenten bij het behouden en versterken van inclusieve lokale samenlevingen waarin alle 
inwoners naar vermogen meedoen en zich maximaal kunnen ontplooien.

Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke doelen waar VNG en gemeenten in 2018 aan willen bijdragen?

Meer kinderen en jongeren van 0 tot 27 benutten hun kansen en talenten, zo nodig met hulp.
Meer (jong)volwassenen doen naar vermogen mee in de samenleving, waar mogelijk via betaald werk.
Nieuwkomers in Nederland integreren sneller in de samenleving met een duurzamer resultaat.
Inwoners met (dreigende) problematische schulden krijgen eerder, beter en sneller steun.
Meer inwoners leven gezonder zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben.
Inwoners zijn zelfredzamer door meer integrale en laagdrempeliger ondersteuning en zorg in eigen omgeving.
Gemeenten werken doelmatiger met meer gebruik van standaarden en data.
Inwoners voelen zich meer eigenaar van lokale voorzieningen en hebben hier meer over te zeggen.

Missie

Maatschap pelijke 
doelen

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
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Resultaten VNG

Welke VNG-resultaten horen bij de maatschappelijke doelen voor 
2018? De kaart op de volgende pagina vat dit samen. De kaart 
laat per maatschappelijk doel zien wat de resultaten zijn die VNG 
wil boeken in 2018. Zo helpt VNG gemeenten bij te dragen aan de 
doelen. 

De kaart bevat alleen de belangrijkste resultaten. Het is dus geen 
uitputtend overzicht van alle resultaten die VNG wil bereiken in 
2018. Het complete overzicht staat in het interne werkplan van 
VNG voor 2018. De Argumentenfabriek heeft VNG ook geholpen 
om de resultaten te formuleren volgens de SMART-methodiek, 
dat wil zeggen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden. Ook deze (uitgebreidere) omschrijvingen van de 
resultaten staan in het interne werkplan. 



in opdracht van: 2018De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Resultatenkaart

Meer kinderen en jongeren van 0 tot 27 benutten hun kansen en talenten, zo nodig met hulp

Gemeenten hebben handvatten om samen met partners 16- tot 27-jarigen die thuiszitten naar school of werk te leiden.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen meer peuters naar voorschoolse opvang te laten gaan.
Medio 2018 hebben VNG en gemeenten de acties uit het Statement 24-uurssessie Zorglandschap uitgevoerd.
Gemeenten kennen de ruimte in de huidige regels voor samenwerking van kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp.
Het parlement weet welke regels samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp belemmeren.

Meer (jong)volwassenen doen naar vermogen mee in de samenleving, waar mogelijk via betaald werk

VNG lanceert met partners werkgelegenheidsprojecten rond energietransitie in tien gemeenten of regio’s.
Gemeenten hebben meer lokale ruimte om de Participatiewet uit te voeren.

Nieuwkomers in Nederland integreren sneller in de samenleving met een duurzamer resultaat

VNG biedt diensten die gemeenten helpen toegang tot gezondheidszorg voor nieuwkomers te verbeteren.
VNG en Rijk spreken af wat gemeenten doen voor opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers en vluchtelingen.
Gemeenten en Rijk hebben werkbare afspraken over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Een Kamermeerderheid is vóór meer gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inburgering.

Inwoners met (dreigende) problematische schulden krijgen eerder, beter en sneller steun

Bewezen praktijken voor schuldhulp zijn beschreven en gemeenten nemen deze over.
VNG en Rijk spreken af hoe de Rijksoverheid als schuldeiser rekening houdt met maatschappelijke effecten.
SER, verzekeraars en Belastingdienst steunen het VNG-pleidooi voor een andere aanpak van schulden.

Meer inwoners leven gezonder zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben

VNG sluit met Rijk en partners een akkoord dat inwoners helpt gezonder te leven (het ‘Preventieakkoord’).
VNG en GGD GHOR hebben een visie op gezondheidspreventie en de rol van gemeenten en GGD’s hierin.
Vijftig gemeenten spreken in coalitieakkoorden af publieke gezondheid te verbinden met het sociaal domein.

Inwoners zijn zelfredzamer door meer integrale en laagdrempeliger ondersteuning en zorg in eigen omgeving

VNG biedt diensten die gemeenten helpen bij integrale, toegankelijke ondersteuning en zorg voor inwoners.
VNG biedt gemeenten diensten om hun lokale samenleving inclusiever te maken conform VN-verdrag Handicap.
Het VNG-bestuur stelt financiële en juridische randvoorwaarden vast voor de decentralisatie van beschermd wonen.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen de domeinen zorg en veiligheid te verbinden.

Gemeenten werken doelmatiger met meer gebruik van standaarden en data

Het beheer van standaarden voor onder meer facturen en declaraties voor Jeugdwet en Wmo is op orde.
Meer gemeenten implementeren standaarden van de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomensvoorziening.
Alle gemeenten leveren informatie aan voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein.
VNG meet jaarlijks de tevredenheid van gebruikers van de monitor Sociaal Domein.

Inwoners voelen zich meer eigenaar van lokale voorzieningen en hebben hier meer over te zeggen

VNG weet welke gemeenten coalitieafspraken hebben over invloed van inwoners op lokale voorzieningen.
VNG weet welke VNG-diensten gemeenten wensen om inwoners meer invloed op voorzieningen te geven.
Meer dan 200 gemeenten stellen burgers in staat zelf gemeentetaken uit te voeren (‘recht om uit te dagen’).
VNG biedt gemeenten diensten om hun organisatiecultuur aan te passen aan nieuwe taken.

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de belangrijkste maatschappelijke doelen waar VNG en gemeenten in 2018 aan willen bijdragen in het 
sociaal domein. Onder elk doel staan de concrete resultaten die VNG in 2018 wil boeken. De kaart bevat alleen de belangrijkste 
resultaten. Het is dus geen uitputtend overzicht van alle resultaten die VNG wil bereiken in 2018. Het complete overzicht aan 
resultaten en activiteiten staat in het interne werkplan van VNG voor 2018. Deze kaart is het resultaat van meerdere denksessies 
met medewerkers en externe relaties van VNG. Dank aan allen voor hun denkwerk.

Wat zijn 
voor VNG in 2018 

de belang rijkste doelen 
in het  sociaal domein en 

welke resultaten 
horen  hierbij? ❺

❻

❼

❽

❶

❷

❸

❹
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Doorsnijdende thema’s

De concrete doelen en resultaten helpen VNG nog resultaatge-
richter te werken. Tegelijkertijd reikt de ambitie van VNG verder. 
VNG wil intern ook meer en beter samenwerken ‘over thema’s 
heen’. Om hierbij te helpen hebben we nagedacht over de vraag 
wat belangrijke doorsnijdende thema’s (‘rode draden’) zijn waar 
VNG in 2018 meer aandacht aan wil geven.

VNG heeft zeven doorsnijdende thema’s geselecteerd die we  
hieronder kort toelichten.

Thema 1: Preventie
Voorkomen is beter dan genezen, luidt het gezegde. Dat gaat zeker 
op voor vraagstukken in het sociaal domein. Denk aan de mensen 
met problematische schulden die door incasso op incasso steeds 
dieper in de problemen komen. Of het voorkomen van een 
beroep op kostbare specialistische jeugdzorg door problemen bij 

jongeren vroegtijdig te signaleren. Vroegtijdig ingrijpen kan erger 
voorkomen. VNG wil gemeenten helpen bij preventie in het sociaal 
domein. 

Thema 2: Informele steun voor en door inwoners
Meer ruimte en stimulans voor zorginitiatieven van particulieren. 
Dit is een van de belangrijkste veranderingen die de wetgever 
beoogt met het decentraliseren van taken van Rijk naar 
gemeenten in het sociaal domein. De afgelopen jaren hebben 
gemeenten veel aandacht gegeven aan de (nieuwe) organisatie 
van professionele hulp in gemeenten. En verhoudingsgewijs 
weinig aan het stimuleren van informele steun voor en door 
inwoners. Dat komt ook omdat veel gemeenten nog niet weten 
hoe ze dit concreet kunnen doen. In 2018 wil VNG gemeenten 
hierbij (meer) helpen. 
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Thema 3: Houding en gedrag van medewerkers
Een duidelijke conclusie uit de denksessies aan het begin van dit 
denktraject is dat de meeste veranderingen in het sociaal domein 
bovenal gaan over organisatiecultuur. Nog preciezer: ze gaan over 
andere werkhoudingen en ander gedrag bij medewerkers van 
gemeenten en instellingen. Gemeenten kunnen prachtig gefor-
muleerde beleidsdoelstellingen hebben, uiteindelijk komt het op 
de kwaliteit van de uitvoering aan. En de uitvoering …. dat zijn 
vooral mensen van vlees en bloed die vanuit bepaalde waarden 
en werkhoudingen hun werk doen. In 2018 wil VNG gemeenten 
ondersteunen die aan de slag willen met hun organisatiecultuur.

Thema 4: Verbinding met lokale partners
De decentralisatie van taken van Rijk naar gemeenten wil niet 
zeggen dat gemeenten volledig zelfstandig aan het stuur zitten 
in het sociaal domein. In elke gemeente zetten vele mensen en 
organisaties zich in om inwoners mee te laten doen in de samen-
leving en zich te ontplooien. Het is van belang dat de betrokken 
professionals goed samenwerken. De gemeente is dè partij om 
lokale partners met elkaar te verbinden zodat de verschillende 
spelers onderling samenwerken. VNG wil gemeenten hierbij 
ondersteunen. 

Thema 5: Regionaal samenwerken 
Gemeenten werken om allerlei redenen met elkaar samen, vaak 
in dezelfde regio’s. Omdat ze gezamenlijke opgaven hebben, 
om meer kennis en kunde te kunnen delen en soms ook om er 
samen financieel beter van te worden. De decentralisatie van 
taken van het Rijk naar gemeenten heeft de regionale samenwer-
king versterkt. De praktijk leert dat samenwerking niet vanzelf 
tot stand komt en ook niet vanzelf goed blijft gaan. Dit heeft 
te maken met de betrokkenheid van meer partijen en verschil-
lende belangen. Samenwerken vraagt in de regel veel tijd, 
aandacht, vasthoudendheid en specifieke deskundigheid. VNG wil 
gemeenten hierbij ondersteunen, ook in het sociaal domein.

Thema 6: Dienstverlening aan gemeenten
De VNG behartigt de belangen van de gemeenten, levert 
gemeenten (gemeenschappelijke) diensten en biedt hen een 
platform. Dat zijn de drie hoofdactiviteiten van de vereniging. 
Dat blijft zo in 2018. Wel wil VNG meer nadruk leggen op de 
tweede activiteit (dienstverlening aan gemeenten). Dat past ook 
bij de fase waarin de decentralisaties in het sociaal domein zich 
bevinden. Het verschil wordt vooral bij gemeenten gemaakt en 
minder op rijksniveau.

Doorsnijdende thema’s
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Thema 7: Partnerschappen
Het laatste doorsnijdende thema sluit aan op het vorige thema 
en gaat over samenwerking. VNG en gemeenten wil samen met 
anderen werken aan (gezamenlijke) maatschappelijke doelen. Op 
gelijkwaardige basis, als partners zonder hiërarchie. Dat kan gaan 
om tijdelijke of permanente partnerschappen met andere over-
heden (Rijk, provincies, waterschappen), maar ook om andere 
publieke en private maatschappelijke partners, zoals branche-
verenigingen of zorgverzekeraars. VNG wil zelf meer op basis van 
partnerschap samenwerken en tegelijkertijd ook gemeenten 
ondersteunen om dat te doen, lokaal of in de regio.

Op de volgende zeven kaarten laten we per thema zien waar dit 
thema de maatschappelijke doelen en VNG-resultaten doorsnijdt. 
We gebruiken daarvoor de kaart uit het vorige hoofdstuk. Telkens 
lichten we die doelen en resultaten die raken aan een doorsnij-
dend thema uit. 



in opdracht van: 2017De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Thema 1: Preventie

Meer kinderen en jongeren van 0 tot 27 benutten hun kansen en talenten, zo nodig met hulp

Gemeenten hebben handvatten om samen met partners 16- tot 27-jarigen die thuiszitten naar school of werk te leiden.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen meer peuters naar voorschoolse opvang te laten gaan.
Medio 2018 hebben VNG en gemeenten de acties uit het Statement 24-uurssessie Zorglandschap uitgevoerd.
Gemeenten kennen de ruimte in de huidige regels voor samenwerking van kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp.
Het parlement weet welke regels samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp belemmeren.

Meer (jong)volwassenen doen naar vermogen mee in de samenleving, waar mogelijk via betaald werk

VNG lanceert met partners werkgelegenheidsprojecten rond energietransitie in tien gemeenten of regio’s.
Gemeenten hebben meer lokale ruimte om de Participatiewet uit te voeren.

Nieuwkomers in Nederland integreren sneller in de samenleving met een duurzamer resultaat

VNG biedt diensten die gemeenten helpen toegang tot gezondheidszorg voor nieuwkomers te verbeteren.
VNG en Rijk spreken af wat gemeenten doen voor opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers en vluchtelingen.
Gemeenten en Rijk hebben werkbare afspraken over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Een Kamermeerderheid is vóór meer gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inburgering.

Inwoners met (dreigende) problematische schulden krijgen eerder, beter en sneller steun

Bewezen praktijken voor schuldhulp zijn beschreven en gemeenten nemen deze over.
VNG en Rijk spreken af hoe de Rijksoverheid als schuldeiser rekening houdt met maatschappelijke effecten.
SER, verzekeraars en Belastingdienst steunen het VNG-pleidooi voor een andere aanpak van schulden.

Meer inwoners leven gezonder zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben

VNG sluit met Rijk en partners een akkoord dat inwoners helpt gezonder te leven (het ‘Preventieakkoord’).
VNG en GGD GHOR hebben een visie op gezondheidspreventie en de rol van gemeenten en GGD’s hierin.
Vijftig gemeenten spreken in coalitieakkoorden af publieke gezondheid te verbinden met het sociaal domein.

Inwoners zijn zelfredzamer door meer integrale en laagdrempeliger ondersteuning en zorg in eigen omgeving

VNG biedt diensten die gemeenten helpen bij integrale, toegankelijke ondersteuning en zorg voor inwoners.
VNG biedt gemeenten diensten om hun lokale samenleving inclusiever te maken conform VN-verdrag Handicap.
Het VNG-bestuur stelt financiële en juridische randvoorwaarden vast voor de decentralisatie van beschermd wonen.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen de domeinen zorg en veiligheid te verbinden.

Gemeenten werken doelmatiger met meer gebruik van standaarden en data

Het beheer van standaarden voor onder meer facturen en declaraties voor Jeugdwet en Wmo is op orde.
Meer gemeenten implementeren standaarden van de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomensvoorziening.
Alle gemeenten leveren informatie aan voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein.
VNG meet jaarlijks de tevredenheid van gebruikers van de monitor Sociaal Domein.

Inwoners voelen zich meer eigenaar van lokale voorzieningen en hebben hier meer over te zeggen

VNG weet welke gemeenten coalitieafspraken hebben over invloed van inwoners op lokale voorzieningen.
VNG weet welke VNG-diensten gemeenten wensen om inwoners meer invloed op voorzieningen te geven.
Meer dan 200 gemeenten stellen burgers in staat zelf gemeentetaken uit te voeren (‘recht om uit te dagen’).
VNG biedt gemeenten diensten om hun organisatiecultuur aan te passen aan nieuwe taken.

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de belangrijkste maatschappelijke doelen waar VNG en gemeenten in 2018 aan willen bijdragen in het 
sociaal domein. Onder elk doel staan de concrete resultaten die VNG in 2018 wil boeken. De kaart bevat alleen de belangrijkste 
resultaten. Het is dus geen uitputtend overzicht van alle resultaten die VNG wil bereiken in 2018. Het complete overzicht aan 
resultaten en activiteiten staat in het interne werkplan van VNG voor 2018. Deze kaart is het resultaat van meerdere denksessies 
met medewerkers en externe relaties van VNG. Dank aan allen voor hun denkwerk.
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in opdracht van: 2017De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Thema 2: Informele steun voor en door inwoners

Meer kinderen en jongeren van 0 tot 27 benutten hun kansen en talenten, zo nodig met hulp

Gemeenten hebben handvatten om samen met partners 16- tot 27-jarigen die thuiszitten naar school of werk te leiden.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen meer peuters naar voorschoolse opvang te laten gaan.
Medio 2018 hebben VNG en gemeenten de acties uit het Statement 24-uurssessie Zorglandschap uitgevoerd.
Gemeenten kennen de ruimte in de huidige regels voor samenwerking van kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp.
Het parlement weet welke regels samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp belemmeren.

Meer (jong)volwassenen doen naar vermogen mee in de samenleving, waar mogelijk via betaald werk

VNG lanceert met partners werkgelegenheidsprojecten rond energietransitie in tien gemeenten of regio’s.
Gemeenten hebben meer lokale ruimte om de Participatiewet uit te voeren.

Nieuwkomers in Nederland integreren sneller in de samenleving met een duurzamer resultaat

VNG biedt diensten die gemeenten helpen toegang tot gezondheidszorg voor nieuwkomers te verbeteren.
VNG en Rijk spreken af wat gemeenten doen voor opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers en vluchtelingen.
Gemeenten en Rijk hebben werkbare afspraken over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Een Kamermeerderheid is vóór meer gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inburgering.

Inwoners met (dreigende) problematische schulden krijgen eerder, beter en sneller steun

Bewezen praktijken voor schuldhulp zijn beschreven en gemeenten nemen deze over.
VNG en Rijk spreken af hoe de Rijksoverheid als schuldeiser rekening houdt met maatschappelijke effecten.
SER, verzekeraars en Belastingdienst steunen het VNG-pleidooi voor een andere aanpak van schulden.

Meer inwoners leven gezonder zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben

VNG sluit met Rijk en partners een akkoord dat inwoners helpt gezonder te leven (het ‘Preventieakkoord’).
VNG en GGD GHOR hebben een visie op gezondheidspreventie en de rol van gemeenten en GGD’s hierin.
Vijftig gemeenten spreken in coalitieakkoorden af publieke gezondheid te verbinden met het sociaal domein.

Inwoners zijn zelfredzamer door meer integrale en laagdrempeliger ondersteuning en zorg in eigen omgeving

VNG biedt diensten die gemeenten helpen bij integrale, toegankelijke ondersteuning en zorg voor inwoners.
VNG biedt gemeenten diensten om hun lokale samenleving inclusiever te maken conform VN-verdrag Handicap.
Het VNG-bestuur stelt financiële en juridische randvoorwaarden vast voor de decentralisatie van beschermd wonen.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen de domeinen zorg en veiligheid te verbinden.

Gemeenten werken doelmatiger met meer gebruik van standaarden en data

Het beheer van standaarden voor onder meer facturen en declaraties voor Jeugdwet en Wmo is op orde.
Meer gemeenten implementeren standaarden van de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomensvoorziening.
Alle gemeenten leveren informatie aan voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein.
VNG meet jaarlijks de tevredenheid van gebruikers van de monitor Sociaal Domein.

Inwoners voelen zich meer eigenaar van lokale voorzieningen en hebben hier meer over te zeggen

VNG weet welke gemeenten coalitieafspraken hebben over invloed van inwoners op lokale voorzieningen.
VNG weet welke VNG-diensten gemeenten wensen om inwoners meer invloed op voorzieningen te geven.
Meer dan 200 gemeenten stellen burgers in staat zelf gemeentetaken uit te voeren (‘recht om uit te dagen’).
VNG biedt gemeenten diensten om hun organisatiecultuur aan te passen aan nieuwe taken.

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de belangrijkste maatschappelijke doelen waar VNG en gemeenten in 2018 aan willen bijdragen in het 
sociaal domein. Onder elk doel staan de concrete resultaten die VNG in 2018 wil boeken. De kaart bevat alleen de belangrijkste 
resultaten. Het is dus geen uitputtend overzicht van alle resultaten die VNG wil bereiken in 2018. Het complete overzicht aan 
resultaten en activiteiten staat in het interne werkplan van VNG voor 2018. Deze kaart is het resultaat van meerdere denksessies 
met medewerkers en externe relaties van VNG. Dank aan allen voor hun denkwerk.
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in opdracht van: 2017De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Thema 3: Houding en gedrag van medewerkers

Meer kinderen en jongeren van 0 tot 27 benutten hun kansen en talenten, zo nodig met hulp

Gemeenten hebben handvatten om samen met partners 16- tot 27-jarigen die thuiszitten naar school of werk te leiden.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen meer peuters naar voorschoolse opvang te laten gaan.
Medio 2018 hebben VNG en gemeenten de acties uit het Statement 24-uurssessie Zorglandschap uitgevoerd.
Gemeenten kennen de ruimte in de huidige regels voor samenwerking van kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp.
Het parlement weet welke regels samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp belemmeren.

Meer (jong)volwassenen doen naar vermogen mee in de samenleving, waar mogelijk via betaald werk

VNG lanceert met partners werkgelegenheidsprojecten rond energietransitie in tien gemeenten of regio’s.
Gemeenten hebben meer lokale ruimte om de Participatiewet uit te voeren.

Nieuwkomers in Nederland integreren sneller in de samenleving met een duurzamer resultaat

VNG biedt diensten die gemeenten helpen toegang tot gezondheidszorg voor nieuwkomers te verbeteren.
VNG en Rijk spreken af wat gemeenten doen voor opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers en vluchtelingen.
Gemeenten en Rijk hebben werkbare afspraken over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Een Kamermeerderheid is vóór meer gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inburgering.

Inwoners met (dreigende) problematische schulden krijgen eerder, beter en sneller steun

Bewezen praktijken voor schuldhulp zijn beschreven en gemeenten nemen deze over.
VNG en Rijk spreken af hoe de Rijksoverheid als schuldeiser rekening houdt met maatschappelijke effecten.
SER, verzekeraars en Belastingdienst steunen het VNG-pleidooi voor een andere aanpak van schulden.

Meer inwoners leven gezonder zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben

VNG sluit met Rijk en partners een akkoord dat inwoners helpt gezonder te leven (het ‘Preventieakkoord’).
VNG en GGD GHOR hebben een visie op gezondheidspreventie en de rol van gemeenten en GGD’s hierin.
Vijftig gemeenten spreken in coalitieakkoorden af publieke gezondheid te verbinden met het sociaal domein.

Inwoners zijn zelfredzamer door meer integrale en laagdrempeliger ondersteuning en zorg in eigen omgeving

VNG biedt diensten die gemeenten helpen bij integrale, toegankelijke ondersteuning en zorg voor inwoners.
VNG biedt gemeenten diensten om hun lokale samenleving inclusiever te maken conform VN-verdrag Handicap.
Het VNG-bestuur stelt financiële en juridische randvoorwaarden vast voor de decentralisatie van beschermd wonen.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen de domeinen zorg en veiligheid te verbinden.

Gemeenten werken doelmatiger met meer gebruik van standaarden en data

Het beheer van standaarden voor onder meer facturen en declaraties voor Jeugdwet en Wmo is op orde.
Meer gemeenten implementeren standaarden van de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomensvoorziening.
Alle gemeenten leveren informatie aan voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein.
VNG meet jaarlijks de tevredenheid van gebruikers van de monitor Sociaal Domein.

Inwoners voelen zich meer eigenaar van lokale voorzieningen en hebben hier meer over te zeggen

VNG weet welke gemeenten coalitieafspraken hebben over invloed van inwoners op lokale voorzieningen.
VNG weet welke VNG-diensten gemeenten wensen om inwoners meer invloed op voorzieningen te geven.
Meer dan 200 gemeenten stellen burgers in staat zelf gemeentetaken uit te voeren (‘recht om uit te dagen’).
VNG biedt gemeenten diensten om hun organisatiecultuur aan te passen aan nieuwe taken.

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de belangrijkste maatschappelijke doelen waar VNG en gemeenten in 2018 aan willen bijdragen in het 
sociaal domein. Onder elk doel staan de concrete resultaten die VNG in 2018 wil boeken. De kaart bevat alleen de belangrijkste 
resultaten. Het is dus geen uitputtend overzicht van alle resultaten die VNG wil bereiken in 2018. Het complete overzicht aan 
resultaten en activiteiten staat in het interne werkplan van VNG voor 2018. Deze kaart is het resultaat van meerdere denksessies 
met medewerkers en externe relaties van VNG. Dank aan allen voor hun denkwerk.
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in opdracht van: 2017De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Thema 4:  Verbinding met lokale partners

Meer kinderen en jongeren van 0 tot 27 benutten hun kansen en talenten, zo nodig met hulp

Gemeenten hebben handvatten om samen met partners 16- tot 27-jarigen die thuiszitten naar school of werk te leiden.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen meer peuters naar voorschoolse opvang te laten gaan.
Medio 2018 hebben VNG en gemeenten de acties uit het Statement 24-uurssessie Zorglandschap uitgevoerd.
Gemeenten kennen de ruimte in de huidige regels voor samenwerking van kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp.
Het parlement weet welke regels samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp belemmeren.

Meer (jong)volwassenen doen naar vermogen mee in de samenleving, waar mogelijk via betaald werk

VNG lanceert met partners werkgelegenheidsprojecten rond energietransitie in tien gemeenten of regio’s.
Gemeenten hebben meer lokale ruimte om de Participatiewet uit te voeren.

Nieuwkomers in Nederland integreren sneller in de samenleving met een duurzamer resultaat

VNG biedt diensten die gemeenten helpen toegang tot gezondheidszorg voor nieuwkomers te verbeteren.
VNG en Rijk spreken af wat gemeenten doen voor opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers en vluchtelingen.
Gemeenten en Rijk hebben werkbare afspraken over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Een Kamermeerderheid is vóór meer gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inburgering.

Inwoners met (dreigende) problematische schulden krijgen eerder, beter en sneller steun

Bewezen praktijken voor schuldhulp zijn beschreven en gemeenten nemen deze over.
VNG en Rijk spreken af hoe de Rijksoverheid als schuldeiser rekening houdt met maatschappelijke effecten.
SER, verzekeraars en Belastingdienst steunen het VNG-pleidooi voor een andere aanpak van schulden.

Meer inwoners leven gezonder zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben

VNG sluit met Rijk en partners een akkoord dat inwoners helpt gezonder te leven (het ‘Preventieakkoord’).
VNG en GGD GHOR hebben een visie op gezondheidspreventie en de rol van gemeenten en GGD’s hierin.
Vijftig gemeenten spreken in coalitieakkoorden af publieke gezondheid te verbinden met het sociaal domein.

Inwoners zijn zelfredzamer door meer integrale en laagdrempeliger ondersteuning en zorg in eigen omgeving

VNG biedt diensten die gemeenten helpen bij integrale, toegankelijke ondersteuning en zorg voor inwoners.
VNG biedt gemeenten diensten om hun lokale samenleving inclusiever te maken conform VN-verdrag Handicap.
Het VNG-bestuur stelt financiële en juridische randvoorwaarden vast voor de decentralisatie van beschermd wonen.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen de domeinen zorg en veiligheid te verbinden.

Gemeenten werken doelmatiger met meer gebruik van standaarden en data

Het beheer van standaarden voor onder meer facturen en declaraties voor Jeugdwet en Wmo is op orde.
Meer gemeenten implementeren standaarden van de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomensvoorziening.
Alle gemeenten leveren informatie aan voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein.
VNG meet jaarlijks de tevredenheid van gebruikers van de monitor Sociaal Domein.

Inwoners voelen zich meer eigenaar van lokale voorzieningen en hebben hier meer over te zeggen

VNG weet welke gemeenten coalitieafspraken hebben over invloed van inwoners op lokale voorzieningen.
VNG weet welke VNG-diensten gemeenten wensen om inwoners meer invloed op voorzieningen te geven.
Meer dan 200 gemeenten stellen burgers in staat zelf gemeentetaken uit te voeren (‘recht om uit te dagen’).
VNG biedt gemeenten diensten om hun organisatiecultuur aan te passen aan nieuwe taken.

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de belangrijkste maatschappelijke doelen waar VNG en gemeenten in 2018 aan willen bijdragen in het 
sociaal domein. Onder elk doel staan de concrete resultaten die VNG in 2018 wil boeken. De kaart bevat alleen de belangrijkste 
resultaten. Het is dus geen uitputtend overzicht van alle resultaten die VNG wil bereiken in 2018. Het complete overzicht aan 
resultaten en activiteiten staat in het interne werkplan van VNG voor 2018. Deze kaart is het resultaat van meerdere denksessies 
met medewerkers en externe relaties van VNG. Dank aan allen voor hun denkwerk.
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in opdracht van: 2017De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Thema 5: Regionaal samenwerken

Meer kinderen en jongeren van 0 tot 27 benutten hun kansen en talenten, zo nodig met hulp

Gemeenten hebben handvatten om samen met partners 16- tot 27-jarigen die thuiszitten naar school of werk te leiden.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen meer peuters naar voorschoolse opvang te laten gaan.
Medio 2018 hebben VNG en gemeenten de acties uit het Statement 24-uurssessie Zorglandschap uitgevoerd.
Gemeenten kennen de ruimte in de huidige regels voor samenwerking van kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp.
Het parlement weet welke regels samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp belemmeren.

Meer (jong)volwassenen doen naar vermogen mee in de samenleving, waar mogelijk via betaald werk

VNG lanceert met partners werkgelegenheidsprojecten rond energietransitie in tien gemeenten of regio’s.
Gemeenten hebben meer lokale ruimte om de Participatiewet uit te voeren.

Nieuwkomers in Nederland integreren sneller in de samenleving met een duurzamer resultaat

VNG biedt diensten die gemeenten helpen toegang tot gezondheidszorg voor nieuwkomers te verbeteren.
VNG en Rijk spreken af wat gemeenten doen voor opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers en vluchtelingen.
Gemeenten en Rijk hebben werkbare afspraken over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Een Kamermeerderheid is vóór meer gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inburgering.

Inwoners met (dreigende) problematische schulden krijgen eerder, beter en sneller steun

Bewezen praktijken voor schuldhulp zijn beschreven en gemeenten nemen deze over.
VNG en Rijk spreken af hoe de Rijksoverheid als schuldeiser rekening houdt met maatschappelijke effecten.
SER, verzekeraars en Belastingdienst steunen het VNG-pleidooi voor een andere aanpak van schulden.

Meer inwoners leven gezonder zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben

VNG sluit met Rijk en partners een akkoord dat inwoners helpt gezonder te leven (het ‘Preventieakkoord’).
VNG en GGD GHOR hebben een visie op gezondheidspreventie en de rol van gemeenten en GGD’s hierin.
Vijftig gemeenten spreken in coalitieakkoorden af publieke gezondheid te verbinden met het sociaal domein.

Inwoners zijn zelfredzamer door meer integrale en laagdrempeliger ondersteuning en zorg in eigen omgeving

VNG biedt diensten die gemeenten helpen bij integrale, toegankelijke ondersteuning en zorg voor inwoners.
VNG biedt gemeenten diensten om hun lokale samenleving inclusiever te maken conform VN-verdrag Handicap.
Het VNG-bestuur stelt financiële en juridische randvoorwaarden vast voor de decentralisatie van beschermd wonen.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen de domeinen zorg en veiligheid te verbinden.

Gemeenten werken doelmatiger met meer gebruik van standaarden en data

Het beheer van standaarden voor onder meer facturen en declaraties voor Jeugdwet en Wmo is op orde.
Meer gemeenten implementeren standaarden van de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomensvoorziening.
Alle gemeenten leveren informatie aan voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein.
VNG meet jaarlijks de tevredenheid van gebruikers van de monitor Sociaal Domein.

Inwoners voelen zich meer eigenaar van lokale voorzieningen en hebben hier meer over te zeggen

VNG weet welke gemeenten coalitieafspraken hebben over invloed van inwoners op lokale voorzieningen.
VNG weet welke VNG-diensten gemeenten wensen om inwoners meer invloed op voorzieningen te geven.
Meer dan 200 gemeenten stellen burgers in staat zelf gemeentetaken uit te voeren (‘recht om uit te dagen’).
VNG biedt gemeenten diensten om hun organisatiecultuur aan te passen aan nieuwe taken.

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de belangrijkste maatschappelijke doelen waar VNG en gemeenten in 2018 aan willen bijdragen in het 
sociaal domein. Onder elk doel staan de concrete resultaten die VNG in 2018 wil boeken. De kaart bevat alleen de belangrijkste 
resultaten. Het is dus geen uitputtend overzicht van alle resultaten die VNG wil bereiken in 2018. Het complete overzicht aan 
resultaten en activiteiten staat in het interne werkplan van VNG voor 2018. Deze kaart is het resultaat van meerdere denksessies 
met medewerkers en externe relaties van VNG. Dank aan allen voor hun denkwerk.
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in opdracht van: 2017De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Thema 6: Dienstverlening aan gemeenten

Meer kinderen en jongeren van 0 tot 27 benutten hun kansen en talenten, zo nodig met hulp

Gemeenten hebben handvatten om samen met partners 16- tot 27-jarigen die thuiszitten naar school of werk te leiden.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen meer peuters naar voorschoolse opvang te laten gaan.
Medio 2018 hebben VNG en gemeenten de acties uit het Statement 24-uurssessie Zorglandschap uitgevoerd.
Gemeenten kennen de ruimte in de huidige regels voor samenwerking van kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp.
Het parlement weet welke regels samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp belemmeren.

Meer (jong)volwassenen doen naar vermogen mee in de samenleving, waar mogelijk via betaald werk

VNG lanceert met partners werkgelegenheidsprojecten rond energietransitie in tien gemeenten of regio’s.
Gemeenten hebben meer lokale ruimte om de Participatiewet uit te voeren.

Nieuwkomers in Nederland integreren sneller in de samenleving met een duurzamer resultaat

VNG biedt diensten die gemeenten helpen toegang tot gezondheidszorg voor nieuwkomers te verbeteren.
VNG en Rijk spreken af wat gemeenten doen voor opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers en vluchtelingen.
Gemeenten en Rijk hebben werkbare afspraken over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Een Kamermeerderheid is vóór meer gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inburgering.

Inwoners met (dreigende) problematische schulden krijgen eerder, beter en sneller steun

Bewezen praktijken voor schuldhulp zijn beschreven en gemeenten nemen deze over.
VNG en Rijk spreken af hoe de Rijksoverheid als schuldeiser rekening houdt met maatschappelijke effecten.
SER, verzekeraars en Belastingdienst steunen het VNG-pleidooi voor een andere aanpak van schulden.

Meer inwoners leven gezonder zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben

VNG sluit met Rijk en partners een akkoord dat inwoners helpt gezonder te leven (het ‘Preventieakkoord’).
VNG en GGD GHOR hebben een visie op gezondheidspreventie en de rol van gemeenten en GGD’s hierin.
Vijftig gemeenten spreken in coalitieakkoorden af publieke gezondheid te verbinden met het sociaal domein.

Inwoners zijn zelfredzamer door meer integrale en laagdrempeliger ondersteuning en zorg in eigen omgeving

VNG biedt diensten die gemeenten helpen bij integrale, toegankelijke ondersteuning en zorg voor inwoners.
VNG biedt gemeenten diensten om hun lokale samenleving inclusiever te maken conform VN-verdrag Handicap.
Het VNG-bestuur stelt financiële en juridische randvoorwaarden vast voor de decentralisatie van beschermd wonen.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen de domeinen zorg en veiligheid te verbinden.

Gemeenten werken doelmatiger met meer gebruik van standaarden en data

Het beheer van standaarden voor onder meer facturen en declaraties voor Jeugdwet en Wmo is op orde.
Meer gemeenten implementeren standaarden van de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomensvoorziening.
Alle gemeenten leveren informatie aan voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein.
VNG meet jaarlijks de tevredenheid van gebruikers van de monitor Sociaal Domein.

Inwoners voelen zich meer eigenaar van lokale voorzieningen en hebben hier meer over te zeggen

VNG weet welke gemeenten coalitieafspraken hebben over invloed van inwoners op lokale voorzieningen.
VNG weet welke VNG-diensten gemeenten wensen om inwoners meer invloed op voorzieningen te geven.
Meer dan 200 gemeenten stellen burgers in staat zelf gemeentetaken uit te voeren (‘recht om uit te dagen’).
VNG biedt gemeenten diensten om hun organisatiecultuur aan te passen aan nieuwe taken.

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de belangrijkste maatschappelijke doelen waar VNG en gemeenten in 2018 aan willen bijdragen in het 
sociaal domein. Onder elk doel staan de concrete resultaten die VNG in 2018 wil boeken. De kaart bevat alleen de belangrijkste 
resultaten. Het is dus geen uitputtend overzicht van alle resultaten die VNG wil bereiken in 2018. Het complete overzicht aan 
resultaten en activiteiten staat in het interne werkplan van VNG voor 2018. Deze kaart is het resultaat van meerdere denksessies 
met medewerkers en externe relaties van VNG. Dank aan allen voor hun denkwerk.
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Thema 7: Partnerschappen

Meer kinderen en jongeren van 0 tot 27 benutten hun kansen en talenten, zo nodig met hulp

Gemeenten hebben handvatten om samen met partners 16- tot 27-jarigen die thuiszitten naar school of werk te leiden.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen meer peuters naar voorschoolse opvang te laten gaan.
Medio 2018 hebben VNG en gemeenten de acties uit het Statement 24-uurssessie Zorglandschap uitgevoerd.
Gemeenten kennen de ruimte in de huidige regels voor samenwerking van kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp.
Het parlement weet welke regels samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp belemmeren.

Meer (jong)volwassenen doen naar vermogen mee in de samenleving, waar mogelijk via betaald werk

VNG lanceert met partners werkgelegenheidsprojecten rond energietransitie in tien gemeenten of regio’s.
Gemeenten hebben meer lokale ruimte om de Participatiewet uit te voeren.

Nieuwkomers in Nederland integreren sneller in de samenleving met een duurzamer resultaat

VNG biedt diensten die gemeenten helpen toegang tot gezondheidszorg voor nieuwkomers te verbeteren.
VNG en Rijk spreken af wat gemeenten doen voor opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers en vluchtelingen.
Gemeenten en Rijk hebben werkbare afspraken over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.
Een Kamermeerderheid is vóór meer gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inburgering.

Inwoners met (dreigende) problematische schulden krijgen eerder, beter en sneller steun

Bewezen praktijken voor schuldhulp zijn beschreven en gemeenten nemen deze over.
VNG en Rijk spreken af hoe de Rijksoverheid als schuldeiser rekening houdt met maatschappelijke effecten.
SER, verzekeraars en Belastingdienst steunen het VNG-pleidooi voor een andere aanpak van schulden.

Meer inwoners leven gezonder zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben

VNG sluit met Rijk en partners een akkoord dat inwoners helpt gezonder te leven (het ‘Preventieakkoord’).
VNG en GGD GHOR hebben een visie op gezondheidspreventie en de rol van gemeenten en GGD’s hierin.
Vijftig gemeenten spreken in coalitieakkoorden af publieke gezondheid te verbinden met het sociaal domein.

Inwoners zijn zelfredzamer door meer integrale en laagdrempeliger ondersteuning en zorg in eigen omgeving

VNG biedt diensten die gemeenten helpen bij integrale, toegankelijke ondersteuning en zorg voor inwoners.
VNG biedt gemeenten diensten om hun lokale samenleving inclusiever te maken conform VN-verdrag Handicap.
Het VNG-bestuur stelt financiële en juridische randvoorwaarden vast voor de decentralisatie van beschermd wonen.
VNG biedt diensten die gemeenten helpen de domeinen zorg en veiligheid te verbinden.

Gemeenten werken doelmatiger met meer gebruik van standaarden en data

Het beheer van standaarden voor onder meer facturen en declaraties voor Jeugdwet en Wmo is op orde.
Meer gemeenten implementeren standaarden van de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomensvoorziening.
Alle gemeenten leveren informatie aan voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein.
VNG meet jaarlijks de tevredenheid van gebruikers van de monitor Sociaal Domein.

Inwoners voelen zich meer eigenaar van lokale voorzieningen en hebben hier meer over te zeggen

VNG weet welke gemeenten coalitieafspraken hebben over invloed van inwoners op lokale voorzieningen.
VNG weet welke VNG-diensten gemeenten wensen om inwoners meer invloed op voorzieningen te geven.
Meer dan 200 gemeenten stellen burgers in staat zelf gemeentetaken uit te voeren (‘recht om uit te dagen’).
VNG biedt gemeenten diensten om hun organisatiecultuur aan te passen aan nieuwe taken.

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de belangrijkste maatschappelijke doelen waar VNG en gemeenten in 2018 aan willen bijdragen in het 
sociaal domein. Onder elk doel staan de concrete resultaten die VNG in 2018 wil boeken. De kaart bevat alleen de belangrijkste 
resultaten. Het is dus geen uitputtend overzicht van alle resultaten die VNG wil bereiken in 2018. Het complete overzicht aan 
resultaten en activiteiten staat in het interne werkplan van VNG voor 2018. Deze kaart is het resultaat van meerdere denksessies 
met medewerkers en externe relaties van VNG. Dank aan allen voor hun denkwerk.
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Tot besluit

Dit kaartenboek is het resultaat van drie denksessies en acht 
minisessies met medewerkers en externe relaties van VNG.  
Dank aan allen voor hun denkwerk.

VNG 
Ad van Mierlo  Kenniscentrum Handhaving en Naleving 
Anne Ketelaar Directie beleid Inclusieve samenleving
Astrid Jansen Directie beleid Inclusieve samenleving
Bert Roest Directie beleid Inclusieve samenleving
Bert Schriever Directie beleid Inclusieve samenleving
Bob van der Meijden Directie beleid Inclusieve samenleving
Dagmar Feenstra Directie beleid Inclusieve samenleving
Daniël Kruithof Directie beleid Inclusieve samenleving
Elly Dekker Directie beleid Inclusieve samenleving
Fedor Heida Directie beleid Inclusieve samenleving
Freek Seelen Directie beleid Inclusieve samenleving
Freija Mostert Directie beleid Inclusieve samenleving
Geert Schipaanboord Directie beleid Inclusieve samenleving
Hans Versteeg Directie beleid Informatiesamenleving
Hidde Boonstra KING
Jan Koster Directie beleid Inclusieve samenleving

Jeannette de Ridder Directie beleid Inclusieve samenleving
Jornt van Zuylen Directie beleid Lokale democratie
Josephine Maasland Directie beleid Inclusieve samenleving
Lian Merkx Directie beleid Fysieke leefomgeving
Linda Hazenkamp Directie beleid Inclusieve samenleving
Lydia Jongmans Directie beleid Inclusieve samenleving
Maartje Bekkers Directie beleid Inclusieve samenleving
Mathilde van de Ven Directie beleid Inclusieve samenleving
Mavis Leter Directie beleid Inclusieve samenleving
Nynke van Zorge Directie beleid Inclusieve samenleving
Petra Raaijen Directie beleid Inclusieve samenleving
Rianne Lannoye Directie beleid Inclusieve samenleving
Ronald Bellekom Directie beleid Inclusieve samenleving
Stefanie Noorlandt Directie beleid Inclusieve samenleving
Suzanne Konijnendijk Directie beleid Inclusieve samenleving
Suzanne Ossenwaarde Directie beleid Inclusieve samenleving
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Overige organisaties
Carry Goedhart Gemeente Zoetermeer
Christien Bronda Ministerie van SZW
Eric ten Hulsen Gemeente Amsterdam
Frans Swinkels Gemeente Tilburg
Geert Schmitz Gemeente Peel en Maas
Gertru Diender Gemeente Leiden
Han Jetten  RIBW Zaanstreek Waterland
Hans Spigt  Jeugdzorg NL
Job Tanis Ministerie van VWS
Jos de Blok  Buurtzorg NL
Kirstin Veldhuijzen  Raad voor het Openbaar bestuur
Lex Staal  Sociaal Werk NL
Mary van Gent Gemeente Hollandse Kroon
Onno de Zwart Gemeente Rotterdam
Peter Dijkshoorn Accare
Rinda den Besten PO Raad
Ruud Grondel Gemeente Diemen
Paul Oomens MBO Raad
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