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Expertteam Sociaal Domein

Na een intensieve aanloopfase, zijn per 1 januari 2015 de WMO 2015,  
de Jeugdwet en de Participatiewet in werking getreden. 

Er is door gemeenten hard gewerkt om per 1 januari 2015 ‘up and running’ te zijn. 
We zien dat veel gemeenten – als gevolg van het adagium ‘1 gezin, 1 plan,  
1 regisseur – gekozen hebben voor samenwerking in wijkteams. We zien daarin 
veel verschillende verschijningsvormen, van functioneel verbanden (geformaliseerd 
in samenwerkingsovereenkomsten) tot rechtspersonen. De tijd zal leren welke 
juridische structuur het beste werkt. Wij blijven dat monitoren en verwerken de 
ervaringen in onze juridische documenten.  

Nu het gebouw staat, kan er gewerkt worden. Soms gaat dat goed, soms 
minder goed. De burger moet goed weten waar hij terecht kan als het niet goed 
gaat. Dat vergt goede communicatie en een goede afhandeling van bezwaren 
en klachten. We geven momenteel veel cursussen aan juristen en leden van 
bezwaaradviescommissies over de vraag wie bezwaar kan maken, waartegen het 
bezwaar zich kan richten en hoe de deskundigheid geborgd kan worden in een traject 
waarbij medische componenten vaak een prominente plek hebben. Dat vergt borging 
van die deskundigheid in het proces van rechtsbescherming. Wij denken daarnaast 
met gemeenten na over integratie van klacht- en bezwaarprocedure (1 loket en/of  
1 procedure) en over een informele wijze van bezwaar- en klachtafhandeling. 

We bieden ten slotte bijstand in gerechtelijke procedures, onder andere over de inzet 
van huishoudelijke hulp. 

Heeft u vragen of advies nodig? Neemt u dan gerust contact op met één van de leden 
van ons Expertteam Decentralisatie.

Pels Rijcken
Bron van inzicht


