
 

 

 

 

 

 

 

 
Partner en verbinder voor de publieke zaak 

 

Gemeenten en samenwerkingsverbanden investeren volop in het Sociaal Domein. Telengy werkt dagelijks 

mee aan het realiseren van de doelstellingen in het Sociaal Domein met deskundige en gepassioneerde 

adviseurs. Deze adviseurs hebben specifieke kennis van procesbegeleiding, inrichtingsvraagstukken en 

interne samenwerking tussen beleid, inhoud en informatievoorziening binnen het Sociaal Domein. Als 

kennispartner delen wij graag onze ervaringen met u. Onderstaand leest u op hoofdlijnen onze 

praktijkervaringen per casus. Op onze website vindt u de volledige casusbeschrijvingen. 

 

Zaaktypecatalogus Sociaal Domein beschikbaar voor gebruik 

 De weg naar één gezin, één plan en één regisseur vraagt een stevige afstemming tussen beleid, 

informatievoorziening en slimme werkwijzen. Telengy stelt een catalogus met 6 uitgewerkte zaaktypen 

beschikbaar voor gemeenten, samenwerkingsverbanden, ketenpartners én leveranciers. 

 

De juiste teamgeest in de gemeente Stein 

 De transities zorgen voor flinke veranderingen bij gemeenten. Dat vraagt veel inzet van medewerkers en 

een passende leiderschapsstijl. Telengy-adviseur Jos van Dijk is werkzaam in het team dat binnen de 

gemeente Stein verantwoordelijk is voor de transitie Wmo en Jeugdwet. 

 

Gemeenten gaan voor resultaatgerichte inkoop 

 De gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk staan een integrale aanpak in het Sociaal 

Domein voor. Onder het motto ‘één gezin, één plan, één regisseur’ moeten de kwaliteit van de zorg en 

ondersteuning verhoogd worden en de kosten verlaagd. 

 

Gemeente Waalwijk in hoogste versnelling 

 Als informatiemanager binnen de gemeente Waalwijk had Telengy-adviseur Jacob Ubbels in 2014 de 

taak om de informatievoorziening voor de transities te organiseren. De basis hiervoor is in januari 2014 

gelegd, met de uitwerking van een visie op de informatievoorziening voor het Sociaal Domein. 

 

Integrale toegang in Eijsden-Margraten 

 Vanaf eind 2013 werkt de gemeente Eijsden-Margraten volgens de principes van de Kanteling. Onder 

leiding van Telengy-adviseur Jos van Dijk heeft het Wmo-team ervoor gezorgd dat de Wmo-uitgaven nu 

binnen het rijksbudget blijven. 

 

www.telengy.nl/praktijkcases-sociaaldomein 

Praktijkcases uit het Sociaal Domein 
 

Telengy Management & Advies 



 

 

 

 

Informatievoorziening 3D’s in Doesburg 

 De manier waarop de gemeente Doesburg de organisatie op wil zetten om de nieuwe 

verantwoordelijkheden rondom de decentralisaties in te vullen, krijgt gestalte. De noodzakelijke 

veranderingen vragen om een integrale aanpak om problemen in samenhang op te lossen.   

 

Gevolgen transities in kaart in ’s-Hertogenbosch 

 Telengy-adviseur Evelien van Deursen werkt bij de gemeente ’s-Hertogenbosch aan het in kaart brengen 

van de gevolgen van de transities. Naast de informatiekundige aspecten, is haar affiniteit met en 

achtergrond in de zorg een extra meerwaarde. 

 

Stein verstrekt subsidie voor pilots Eigen Kracht en Samen Kracht 

 In aanloop naar de decentralisaties per 1 januari 2015 en de bijbehorende transformaties heeft de 

gemeente Stein in 2014 € 150.000 beschikbaar gesteld om pilots voor duurzame ontwikkeling van ‘eigen 

kracht’ mogelijk te maken. 

 

Midden in de hervorming van het Sociaal Domein: het devies is ‘loslaten’ 

 Sinds mei 2013 is Ernst Janssen directeur c.q. bestuurder van Welzijn Centraal in Leeuwarden. Op dat 

moment werd stevig gediscussieerd over de hervorming van het Sociaal Domein in Leeuwarden. De 

opgedane ervaringen met het werken met wijkteams waren positief. 

 

Transities en zorginkoop: de handen ineen 

 

 

 

De gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben de handen ineengeslagen en zijn 

samen opgetrokken bij de voorbereiding en uitwerking van het inkoopproces voor de nieuw in te kopen 

taken en functies in het Sociaal Domein. 

 

Het kantelingsproces in de praktijk 

 Het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ met cliënten is niet langer voorzieningen- of claimgericht. Er wordt 

juist gekeken naar de intrinsieke kracht van burgers en die van hun netwerk in relatie tot de sociale 

infrastructuur. Telengy-adviseur Femke Muller-De Vos helpt gemeenten door te ontwikkelen. 

 

Dynamisch opdrachtgeverschap biedt Angelique regie op eigen leven 

 Gemeente Goirle heeft binnen het Sociaal Domein de ambitie om maatschappelijke participatie te 

bevorderen, zelfredzaamheid te vergroten en de kracht van de samenleving te versterken. Goirle 

oriënteert zich daarom op het inkopen van resultaten in plaats van producten. 

        Over Telengy 

        Telengy ondersteunt gemeenten al meer dan 15 jaar door inzet van gepassioneerde adviseurs die zichzelf hebben                  

        verbonden aan de publieke zaak. Onze praktijkgerichte adviseurs zijn experts op het gebied van het Sociaal Domein,  

        dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Jarenlange ervaring bij lokale overheden en structurele scholing  

        van adviseurs garandeert onze relaties professionele en deskundige inzet op het gebied van veranderingsprocessen,   

        programma- en projectmanagement, dienstverlening, informatievoorziening, bedrijfsvoering, aanbestedingsmanagement  

        en inkoopmanagement. Deze combinatie van elementen maakt de Telengy-adviseur veelzijdig, maar bovenal uniek. 

www.telengy.nl/praktijkcases-sociaaldomein 


