
Utrecht.nl

Hier komt tekst

Samen slimmer organiseren

Het Utrechts model

Hier komt ook tekst

Toke Tom

Themadirecteur Sociaal

Gemeente Utrecht

Voorzitter NDSD en 

Programmaraad  Sociaal domein



Utrecht.nl

1.Transformatie sociaal domein

Utrechtse ambitie

Leidende principes

• Eigen verantwoordelijkheid, 
keuzevrijheid en wederkerigheid

• Ruimte voor professionele beslissingen
• Normaliseren en uitgaan van de 

mogelijkheden
• Hoogwaardige generalistische 

professionals aan de voorkant
• Eenvoudig systeem, minder bureaucratie
• De veiligheid van het kind vormt altijd 

de ondergrens

• Hulp en zorg anders organiseren

• dichtbij huis, snel beschikbaar

• minder versnipperd

• meer preventief/voorkomen dure 

zorg

• Zorg aansluitend bij wat iemand zelf kan 

en wil

• Sociaal vitaal: mensen helpen elkaar een 

handje

• Samen met partners stap voor stap 

ontwikkelen

• Stapsgewijs leren in de praktijk
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Spoor 1: Sociale basis: voor en door de stad

Spoor 2: Basiszorg via Buurtteams: steun waar nodig

Spoor 3: Aanvullende Zorg: ook in de buurt (!)

Stapsgewijs 

veranderen in de 

praktijk

Hoogopgeleide 

generalistische 

professionals

die zelf hulp 

verlenen 

en ‘doorverwijzen’

Drempelloos

2. Utrechts model inrichtingskeuzes
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3. Utrechts sturingsmodel
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3. Utrechts sturingsmodel zorg

Kaders
Visie en 
waarden

Duiden, 
leren, 
ontwikkelen

Informatie

Toegang
Vast budget / 

budget plafond

Acceptatieplicht

Samenwerkings-

afspraken

Convenant

Stelselindicatoren:
- bereik
- kwaliteit
- beschikbaarheid

Gezamenlijk duiden:
- Kenniskringen BT/HA
- Samen sturen 

-

-

Samenwerking

Co-creatie

Gedeelde missie, 

visie en strategie

Leidende 

principes

Kwartaalge-

sprekken

Themabijeen-

komsten

Proeftuinen / 

Pilots

Ambitie
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Krachtige 

basiszorg

Schulden

aanpak

Samen 

voor 

Overvecht

Extr@ 

teams

4. Vernieuwing
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Veel mensen hebben problemen 
op basisgebieden (schulden, 
armoede, wonen)

Inwoners en 
buurtteams 
lopen vast in 
systeemwereld

Problemen 
escaleren, met 
hoge 
maatschappelijke 
kosten als gevolg
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Algemene knelpunten 50 casussen

8

Focus op 

rechtmatigheid

Geen ruimte 

voor maatwerk

Instanties gaan uit 

van modelburgers

Gestandaardiseerde 

contacten
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Samen casuïstiek oplossen 

1
e
, 2

e
en 3

e
orde leren

Flexibele budgetten

Denken vanuit het 

leven van mensen 

Ruimte voor maatwerk 

en vakmanschap
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Ambitie: Utrechters kunnen 

rondkomen, meedoen en zijn 

schulden(zorg)vrij

Veel eerder erbij, 

hulp op maat en 

blijvend uit de schulden!

Schulden

aanpak



Brede aanpak gericht op fysiek, 
sociaal, veilig én economisch vlak

Inhoudelijke Ambities

1. Plezierig wonen in een meer 
gemengde wijk

2. Perspectief voor jeugd 
versterken

3. Veilige buurten
4. Zorg en ondersteuning dichtbij 

en op maat
5. Meedoen en ondernemen

Samen 

voor 

Overvecht



Plek, kans, coalitie

Hieraan werken 
we via 3 sporen

Voorbeelden:
- Sociaal renoveren
- Groene lint
- Bedrijventerrein

En ook!
Communicatie: bewust 
gericht op kansen

SAMEN is samen met 
bewoners en partners én 
samen binnen de 
gemeente

Samen 

voor 

Overvecht
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Waarom werkt het? 


