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 Routekaart 
van veelvoud naar eenvoud
De weg naar een Duurzaam Sociaal Domein

Duurzaam Sociaal Domein is een beweging in het 
hier en nu met de blik vooruit gericht: De balans 
vinden in het op peil houden van de sociale basis 
binnen de gemeentelijke financiële kaders. Zodat 
de inwoners van Maastricht nu en in de toekomst de 
ondersteuning krijgen die nodig is.
 
Deze routekaart geeft een indruk van de weg 
die te gaan is, de sporen die parallel lopen of 
samenkomen, en de mijlpalen onderweg. Afhankelijk 
van het verloop - vlot en zonder complicaties of 
met onverwachte obstakels - wordt deze routekaart 
onderweg bijgesteld als dit nodig mocht zijn.

ondersteunen het
resultaatgericht werken

ICT-landschap sociaal domein  
is (her)ingericht
Zaaksysteem inkoop en  
contractmanagment is  
afgestemd op sociaal domein

Systemen
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faciliteren een optimale
dienstverlening

Basis voor een lerende orga-
nisatie is gelegd: inhoudelijke, 
bedrijfsmatige en financiële 
doelen komen bijelkaar
Proces- en systeemketen  
verwerving sociaal domein  
(inkoop en subsidies) is ingericht

Processen
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bevordert de 
resultaatsturing

Sturingsinformatie

Toereikende kennis en kunde 
is aanwezig om datagedreven 
te werken
Sturingsinformatie sociaal 
domein is doorontwikkeld 
(dashboards en p&c)
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faciliteert het 
resultaatgericht werken
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Eenvoudige organisatiestruc-
tuur is bepaald
Adequate verbinding tussen 
sociaal domein en centrale 
inkoop/subsidie/bedrijfsvoering 
is ingericht

Organisatie
bevordert deskundigheid,

verantwoordelijkheid
en vertrouwen

Nieuwe cultuur: 
klantgericht, kostenbewust  
en resultaatgericht
Nieuwe organisatiestructuur  
is bemensd

Bemensing & Cultuur
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geeft richting aan organisatie
en dienstverlening

Strategie toegang/uitvoering 
sociaal domein is vastgesteld
Sociale Visie is vastgesteld
Samenhangende verwervings-
strategieën sociaal domein 
(inkoop en subsidies) zijn 
vastgesteld

Strategie

3

4
12

• VNG-visitatiecie Financiële  
 Beheersbaarheid Sociaal Domein 
• Potloodschets Sociale Visie 2040
• Integraal visietraject Maastricht 2040
• Verbeterplan Sociaal Domein 2021-2022 
• Bezuinigingen & beleidsmatige  
 maatregelen 2021 e.v.
• Ontwikkelagenda 2020 e.v.  
 (gemeentebreed)
• Noodplan Jeugd 2020 e.v. 
• KPMG-onderzoek: adviezen  
 verbeterinitiatieven 2019  
• Veranderprogramma organisatie- 
 ontwikkeling Sociaal 2019 e.v.   
• Transformatie SZMH & evaluatie  
 2018-2020   
• Onderzoek F-Fort: evaluatie Zorg-Inkoop  
 ZL 2019   
• Bestuursopdracht draaiknoppen sociaal  
 domein 2017-2020 
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Sociale
Visie 2040
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juni 2021


