
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  2 december 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Prisca Braat 

Onderwerp:  Communicatie decentralisaties 

 

1. Aanleiding 

Zoals u weet gaat er vanaf 1 januari 2015 veel veranderen op het gebied van zorg, welzijn en 

werk. De rijksoverheid en provincie dragen een aantal zorgtaken over aan de gemeenten. Het 

gaat om de zorg en ondersteuning van chronisch zieken, ouderen, mensen met een beperking 

en mensen die niet makkelijk aan werk kunnen komen. Ook de jeugdzorg komt naar de 

gemeente toe. 
 

Met dit raadsmemo wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de communicatie over de 

transities tot nu toe heeft plaatsgevonden en hoe we dat de komende tijd willen gaan 

aanpakken. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Bij de decentralisaties gaat het niet alleen om een transitie, om een overdracht van taken, 

maar ook om een bezuinigingsslag en transformatie: we gaan/moeten toe naar een andere 

manier van werken, waarbij meer wordt uitgegaan van de eigen kracht van inwoners en 

sociale omgeving. Van zorgen voor naar zorgen dat.  

 

De transitie is met name van belang voor zorgaanbieders, onze partners in het Meldpunt en 

bestaande en nieuwe cliënten. Wat verandert er en wat betekent dat (vooral) voor bestaande 

cliënten?  

De transformatie is relevant voor een breder palet aan doelgroepen. Het accent bij de 

communicatie over de transitie ligt met name op informeren, bij de transformatie meer op 

informeren, enthousiasmeren en activeren.  
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Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereiding op de transities. De 

landelijke wetgeving kwam tot stand, in regionaal verband zijn visies ontwikkeld en is de inkoop 

opgepakt. Lokaal zijn beleidsplannen, verordeningen en de inrichting en bemensing van de 

toegang geformuleerd. De communicatie is daarom nu met name gericht op het informeren 

over de transities. Het komende jaar zal de nadruk meer liggen op de transformatie. De 

communicatiestrategie die buro Blink op dit moment samen met ons ontwikkelt zal daar dan 

ook vooral op gericht zijn.  

 

Het afgelopen jaar is de communicatie zowel regionaal als lokaal opgepakt.  

Via Samen 14, het samenwerkingsverband van de Twentse gemeenten, is vooral gecommuni5

ceerd met de zorgaanbieders (website, nieuwsbrieven, bijeenkomsten). 

Daarnaast is in regionaal verband een vragendatabase ontwikkeld met meest gestelde vragen 

die via lokale websites aangepast en ontsloten kon worden. Lokaal is op gezette tijden via het 

Hofweekblad gecommuniceerd. Ook is al vrij snel via een aparte pagina op de website 

ingericht waarop de veranderingen werden toegelicht. Daarnaast is ter input voor de beleids5

plannen in juni een drukbezochte werkconferentie met maatschappelijke partners georgani5

seerd en is eind juni/begin juli het Hofpanel bevraagd over kennis en houding ten opzichte van 

de komst van de nieuwe zorgtaken.  

 

Eind oktober is het ministerie van VWS gestart met een landelijke campagne over de verande5

ringen in de zorg; de zorg verandert mee. In aansluiting hierop zijn we vanaf half november 

ook lokaal overgegaan tot een ‘kleine’ communicatiecampagne. De insteek hierbij is vooral: 

zoveel mogelijk persoonlijk informeren daar waar het kan. 

 

Dat houdt in dat alle cliënten met een AWBZ5indicatie die met ingang van het nieuwe jaar 

onder onze verantwoordelijkheid vallen, persoonlijk geïnformeerd zijn door ons over de 

veranderingen en wat dit betekent in hun situatie. Dit zullen we ook doen met cliënten jeugd5

zorg (voor zover wij over die gegevens beschikken). Daarbij wordt ons telefoonteam steeds 

nauwgezet geïnformeerd en is alle informatie op de website geplaatst zodat zij telefonische 

vragen steeds goed kunnen verwerken. Ook is een e5nieuwsbrief ontwikkeld waar belang5

stellenden zich op kunnen abonneren.  

 

In het Hofweekblad belichten we in aanloop naar een informatiebijeenkomst  in een serie 

artikelen kort en bondig de veranderingen in de zorg en de wijze waarop wij als gemeente 

gaan werken toe. Die informatiebijeenkomst heeft op 1 december plaatsgevonden in de 

Reggehof. Na centrale presentaties is in het 2e gedeelte van de avond een ‘informatiemarkt’ 

rondom de thema’s WMO, jeugd, werk en PGB georganiseerd. Zo’n 200 mensen bezochten 

de informatiebijeenkomst. 

 

We houden zoveel mogelijk een ‘vinger aan de pols’ en sturen de communicatie desgewenst 

bij. Zo is het aantal bezoekers aan het thema Zorg en welzijn op de website dusdanig toege5

nomen dat het een prominentere plek heeft gekregen in de menustructuur. Het aantal tele5

foontjes is tot dusverre gering en betreft met name individuele vragen.  

 

Zoals ik al noemde zijn we samen met Buro Blink uit Rijssen een communicatiestrategie voor 

de langere termijn aan het ontwikkelen. We zijn daar nog volop mee bezig Toch wil ik u 

hieronder alvast meenemen in de eerste aanzetten: 

•  verwijzers en vrijwilligers). Door een scherp beeld te schetsen van de doelgroepen, van 

hun leefstijl, waarden en mediagebruik, kunnen we hen beter bereiken en de 

informatie/boodschap goed op hen afstemmen.  

• Blink adviseert ons om de gemeente meer als partner te positioneren; oprecht en 

luisterend: we helpen inwoners op weg om meer in eigen beheer te nemen. 

• De ‘persoonlijkheid’ van de gemeente kenmerkt zich dan als een ‘buurman’; een nuchtere, 

harde werker die zonder kapsones gewoon goed werk levert. Iemand die niet graag 

vooraan staat op zijn kwaliteiten maar er graag op wijst dat de beste resultaten in 

samenwerking worden behaald.   
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• Aan de hand van maandelijkse communicatiethema’s (bijvoorbeeld echtscheiding, sociaal 

isolement enz) geven we op concrete wijze nader invulling aan onze nieuwe taken en 

doelstellingen en leggen we verbindingen met wat er al is, en helpen we inwoners op weg 

om het zelf te doen. 

 

Op 21 januari 2015 tijdens een informerende bijeenkomst gaan we hierover graag nader met u 

in gesprek.  

3. Conclusie 

In dit memo heb ik u geïnformeerd  over de communicatie5inspanningen die zijn gepleegd en 

de acties die nog gaan komen. Ligt de nadruk nu nog op het informeren over de veranderingen 

in de zorg, volgend jaar zal de aandacht veel meer liggen op de transformatie en het 

organiseren van de eigen kracht in onze samenleving. Ik blijf daarover graag met u in gesprek. 


