
 

 

Ambities Wmo transformatienetwerk (juni 2017) 

1.  Aanleiding 

Vanaf 2010 bestaat dit landelijke Wmo transformatienetwerk van (middel)grote gemeenten. 
De gemeenten hebben zich de eerste jaren vooral gefocust op de invoering van de Wmo en 
de voorbereiding op de overheveling van de begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ 
met ingang van 2015. Na de transitie in 2015 zijn gemeenten nu bezig met de echte 
transformatie. Zij bouwen lokaal een stelsel waarin zoveel mogelijk een beroep wordt gedaan 
op wat mensen zelf kunnen, met inzet van het sociale netwerk. In veel gemeenten worden 
sociale teams ingezet als instrument om een integrale en doelmatige aanpak te realiseren. 
Ook intern moet de organisatie worden ontschot. Professionals moeten op een andere 
manier gaan werken en meer present zijn en faciliteren. Gemeenten moeten zoeken naar 
een nieuwe inrichting van de keten van zorg en welzijn en naar nieuwe vormen van 
ondersteuning en zorg aan hun burgers. De nieuwe inrichting, ontschotting tussen domeinen 
en versterken van het voorveld, vergt ontwikkeltijd. Er gaan al dingen goed, maar er moet 
nog veel gebeuren. Gemeenten moeten soms ook oppassen niet terug te vallen in het 
systeemgericht denken. Het is belangrijk om goede voorbeelden uit te wisselen en zo van 
elkaar te leren.  

2.  Doel van het Wmo transformatienetwerk  

Gezien de complexiteit van de transformatie is samenwerking tussen gemeenten wenselijk. 
In de (middel)grote gemeenten hebben coördinerende of leidinggevende ambtenaren het 
brede overzicht. Niet alleen tussen domeinen, maar ook als het gaat om de schakel tussen 
beleid en uitvoering. Het netwerk van deze ambtenaren is opgestart met als belangrijkste 
doelstellingen kennisuitwisseling en kennisvermeerdering, waarbij altijd een vertaalslag 
wordt gemaakt naar de uitvoerende praktijk. De behoefte aan een dergelijk inhoudelijk 
overleg bestaat ook nu, in de fase waarin de transformatie daadwerkelijk plaats vindt.    

3.  Samenstelling  

Deelnemers aan het netwerk zijn gemeenten die voorloper zijn op een terrein. Gemeenten 
die niet alleen informatie komen halen, maar ook vernieuwende ideeën komen brengen. 
Gemeenten die bereid zijn inhoudelijk een gesprek met de benen op tafel te voeren, ook 
over de zaken die nog niet zo goed gaan. Het betreft ambtenaren op strategisch niveau, met 
vernieuwende ideeën en inzicht in de uitvoering. Individuen die zaken in beweging krijgen. 
Collega’s die actief willen investeren in het netwerk. Want alleen als mensen elkaar kennen 
en iets te bieden hebben werkt het ook als netwerk. 

4. Afstemming  

Er zijn meerdere overleggen met gemeenten waar dezelfde onderwerpen worden besproken. 
Het Wmo transformatieoverleg onderscheidt zich van andere overleggen door een andere 
samenstelling (andere gemeenten, andere functionarissen) en doordat er geen belangen 
worden vertegenwoordigd. Het netwerk biedt een laagdrempelig podium om inhoudelijk met 
elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te voeden over ontwikkelingen. VNG en VWS 
zijn vanaf de start ook deelnemers aan het overleg.  
 
Vanaf 2016 is actief werk gemaakt van het leggen van de verbinding met de VNG, het 
secretariaat van het directeurennetwerk en het secretariaat van de G32 Sociale pijler. Met 



 

 

name als het gaat over afstemming van werkgroepen en inhoudelijke thema’s die in de 
verschillende werkgroepen worden besproken. Agenda’s en verslagen van het Wmo 
transformatienetwerk worden met hen gedeeld.  

5. Ambities   

Met als uitgangspunt dat het netwerk bijdraagt aan de transformatie van het sociaal domein 
volgen hierna de ambities van het netwerk:  
 

- Kennisuitwisseling: De ambtenaren van het netwerk delen met elkaar op 
transformatiethema’s (nieuwe) visies, beleid en werkwijzen. Ook kan intervisie plaats 
vinden over de wijze waarop invloed wordt uitgeoefend.  

- Kennisontwikkeling: Op thema’s ontwikkelt het netwerk (nieuwe) werkwijzen. Het 
betreft hier altijd thema’s die gerelateerd zijn aan de uitvoeringspraktijk.  

- Verbinden: Het netwerk deelt de uitkomsten met andere platforms.  
- Agendastellen: Het netwerk zit dicht op de actuele ontwikkelingen, signaleert nieuwe 

ontwikkelingen en doet zo nodig agendabepalende suggesties aan andere 
platforms/werkgroepen.  

6.  Werkafspraken 

De concrete werkafspraken zijn als volgt: 
 

1. Doel van het Wmo transformatienetwerk is een platform te bieden voor 
kennisuitwisseling en kennisvermeerdering. 

2. Het Wmo transformatienetwerk is op strategisch en tactisch niveau gesprekspartner 
voor landelijke en maatschappelijke organen en organisaties. 

3. Het netwerk bestaat uit gemeenteambtenaren van (middel)grote gemeenten die een 
strategische, coördinerende en/of leidinggevende rol hebben op de Wmo in hun 
gemeente of regio. Onderwerpen die daar onder vallen zijn onder meer: welzijn, zorg, 
en de relatie met domeinen Jeugd en Participatie..  

4. Deelnemers van het netwerk zijn dat op basis van hun functie. Het netwerk staat 
open voor geïnteresseerde ambtenaren van andere gemeenten, voor medewerkers 
van ministeries en van de VNG.   

5. Het netwerk komt in principe viermaal per jaar bijeen: maart, juni, september en 
december. De bijeenkomst in juni is een 24-uursbijeenkomst.  

6. Een kerngroep van 3 tot 5 deelnemers, met een van hen in de functie van voorzitter 
van het netwerk, bereid de bijeenkomsten voor.   

7. Het netwerk stelt een keer per twee jaar de voorzitter en kerngroep vast.  
8. De kerngroep beslist over toelating van leden tot het netwerk. 
9. De kerngroep neemt besluiten namens het netwerk, voor zover die aan de orde 

komen. 
10. Het netwerk kent een secretaris die verantwoordelijk is voor inhoudelijke 

voorbereiding van bijeenkomsten, organiseren van informele ontmoetingen en studie-
/themagroepen op onderwerpen.  

11. De deelnemers betalen organisatiekosten van € 500,- per gemeente per jaar. Ze 
krijgen daarvoor een factuur van de secretaris. De secretaris legt jaarlijks financiële 
verantwoording af aan de kerngroep. 

12. De kerngroep stelt eens per twee jaar de contributie vast. 
 


