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Tig kansen 
in het 
lokaal sociaal domein
Dit is het nulnummer van g. Je zou het een verkiezingsnummer 
kunnen noemen, want het is vooral gericht op de leden van 
de gemeenteraden die op 21 maart 2018 zijn gekozen. Het 
onderwerp van g is het lokaal sociaal domein, sinds kort de even 
fundamentele als uitdagende opgave voor én in de gemeenten. 
Een opdracht die je kunt typeren als ‘voor een gezonde 
gemeenschap’. Gezond niet in de zin van ‘niet ziek’, maar als het 
vermogen om regie te voeren over je eigen leven en te kunnen 
omgaan met de uitdagingen van het leven. En gemeenschap 
vooral in de betekenis van samen, gemeenschappelijk. De doelen 
klinken nogal vanzelfsprekend. Maar het realiseren daarvan is dat 
waarschijnlijk minder. 

Waarom richten we ons met dit nulnummer op de nieuwe 
gemeenteraden? Met de decentralisaties is in 2015 een 
fundamentele kanteling in gang gezet in het openbaar bestuur 
en in de praktijk van het sociaal domein. Een kanteling van oud 
naar nieuw, middenin de zittingsperiode van de gemeenteraden 
die afzwaaien. De raden die nu zijn aangetreden, vormen zo 
de eerste generatie die zich volledig kan concentreren op het 
lokaal sociaal domein 2.0. Dat is in veel opzichten een bijzondere 
uitdaging. 

Welnu. De inzet van g is om eenieder die zich betrokken weet  
bij het lokaal sociaal domein 2.0 – de gemeenteraden voorop – 
een paar ervaringen en inzichten van hun voorgangers en andere 
kwartiermakers voor te schotelen. ‘De transitie’, zoals de 
decentralisaties ook wel worden genoemd, heeft immers een 
intensief leerproces in gang gezet. Voor alle betrokkenen en 
voor onbepaalde tijd. Het is allesbehalve een planbaar proces 
(Noten, p. 4). Het gaat per definitie gepaard met veel onzekerheid 
(Helderman, p. 22) en vraagt om experimenteren en mét en ván 
elkaar leren (Putters, p.11). g wil een bijdrage leveren aan dat 
transformatieproces. Ook na dit nulnummer en ook op andere 
manieren dan met een tijdschrift. 

Wie zich betrokken weet bij het lokaal sociaal domein – en 
voor wie geldt dat eigenlijk niet? – kent ongetwijfeld de 
grote behoefte aan informatie, antwoorden, tips. Praktische 
informatie over vragen als ‘hoe bevorder je participatie en 
zelfredzaamheid?’, ‘hoe verbreed je de blik op gezondheid?’ en 
‘wat kun je doen om kwetsbare burgers te laten meedoen?’. Of 
over vragen als ‘transformeren de aanbieders van ondersteuning 
en zorg wel mee?’ en ‘is iedereen wel zo zelfredzaam als we 
zouden willen?’. Om maar te zwijgen over hersenkrakers als ‘hoe 
maken we als gemeente de omslag in denken en doen naar de 
burger centraal?’ en ‘hoe buigen we sturen op centen om in 
sturen op maatschappelijk resultaat?’. Plus, onvermijdelijk, ‘welk 
besturingsmodel past het beste bij al die onzekerheid?’.

In deze g komen al deze – en nog meer - vragen, aan de orde. 
Maar vooral kunt u lezen hoe de mensen uit de praktijk de 
afgelopen jaren op zoek zijn gegaan naar passende antwoorden, 
die vaak per situatie verschillen. Het zijn reflecties op 
onderliggende kwesties, zoals de nieuwe relatie gemeente-
burger-maatschappelijke organisaties (Putters, p. 11), de bredere  
blik op gezondheid (Noten, p. 4, Vitaal Vechtdal, p. 6, en nog eens Putters) 
en het belang van preventie (Van Eijndhoven, p. 24, en Don, p. 34).  
Het zijn ideeën over een lerende uitvoeringspraktijk (Ten Berge, p.38, 

en Putters), de noodzaak daarbij van experimenteren (vijf wethouders, p. 12) 
en bestuurlijk pragmatisme (Helderman, p. 22). Dat levert duidelijke 
adviezen op. Bijvoorbeeld: ga sturen op maatschappelijke 
resultaten en niet op domeinen (Kruiter & Eidhof, p. 40, en Ten Berge, p.38) 
en kijk daarbij verder dan de prijs (Streng, p. 36). In diverse bijdragen 
kunt u lezen dat initiatief, lef, ondernemerschap en bevlogenheid 
u de komende raadsperiode bijzonder goed van pas kunnen 
komen.

Verder ook veel tips van praktijkorganisaties (bijvoorbeeld p. 26), 
inclusief partijen van buiten de zorg (nog eens Streng, en Frissen, p. 43). 
Zet ervaringsdeskundigen in (Alblas, p. 20) en zoek de zwarte zwanen 
(Kruiter & Eidhof, p. 40). En draai de rollen tussen bestuurder en burgers 
gewoon eens om (Gooi en Vechtstreek, p. 30). Met enig gevoel voor 
zelfspot schetst een wethouder de waarde van het als gemeente 
om de tafel zitten met burger of patiënt: ‘En toen bleken ze 
ineens heel redelijke ideeën te hebben’ (Bakker, p. 32). 

Tig kansen dus voor de nieuw gekozen gemeenteraden op hun 
weg in het lokaal sociaal domein 2.0, op weg naar een gezonde 
gemeenschap. Dat is denk ik de boodschap van dit nulnummer 
van g. Met kennis, ervaringen, meningen en mindsets van u en 
voor u. Ook wij hebben ons nog maar net geïnstalleerd. Maar wat 
ons betreft gaat u nog veel van g horen, nee: gaan wij nog veel 
van elkaar horen. De voormalige staatssecretaris Martin van Rijn 
was duidelijk in zijn boodschap over de decentralisaties, die hun 
beslag kregen onder zijn bewind: het lokaal sociaal domein kan 
alleen een succes worden als de sector haar succes ook kan gaan 
vieren. Aan g zal het niet liggen! 

Erik Lieber
hoofdredacteur 
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Een groot 
maatschappelijk 
experiment 
in het sociaal 
domein 
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Han Noten en Marian Kaljouw zijn vanaf het begin voorstander van de 
decentralisaties van rijk naar gemeente. En wat zij op lokaal niveau zien 
gebeuren, bevestigt hun enthousiasme. Het is een complex maatschappelijk  
en bestuurlijk experiment waarin nog veel stappen moeten worden gezet.  
Maar de burger gaat er wel de vruchten van plukken.

Han Noten, burgemeester van Dalfsen, 
had een bijzondere reden om in 2014 ‘ja’ 
te zeggen toen de minister hem verzocht 
voorzitter te worden van de Transitiecom-
missie Sociaal Domein. De vraag luidde of 
Noten het proces van de decentralisatie 
van rijksoverheidstaken naar de gemeenten 
wilde volgen. En of hij de minister wilde 
waarschuwen als in een gemeente iets niet 
goed ging. Noten: ‘Ik zei ja met de gedachte: 
stel je voor dat een ander het zou doen die 
denkt dat dit echt kan! De gemeenten en 
aanbieders moesten zich juist bevrijden van 
het juk van het rijk. Onder die vraag van de 
minister lag de gedachte dat dit een plan-
matig beheersbaar proces zou zijn, iets wat 
je zou kunnen sturen vanuit centrale kaders. 
Volstrekt onvoorstelbaar natuurlijk!’ Noten 
verwachtte juist dat diversiteit zou ontstaan 

in aanbod en onderlinge relaties, waardoor 
iedereen van elkaar kon gaan leren. ‘Ik 
vreesde – en vrees nog steeds wel trouwens –  
dat alles weer in nieuwe processen en proto-
collen wordt gevat.’

Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), werd 
ook commissielid. ‘Wij hadden net het 
advies Naar nieuwe zorg 2030 uitgebracht, 
dus ik was direct geïnteresseerd’, zegt ze. 
‘Gemeenten kregen nieuwe rollen bij die 
decentralisaties, een mooie beweging om 
het sociaal domein dichter bij de burgers te 
brengen. Wel zag ik dat sommige gemeenten 
echt in het diepe werden gegooid. De 
middelen waren er misschien wel, maar als 
het je ontbreekt aan kennis en mensen weet 
je echt niet waar je moet beginnen.’

De juiste beslissing geweest

Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder. Noten 
is ‘heel blij’ dat het proces is ingezet. ‘Met de 
critici die het niets vinden heb ik weinig op’, 
zegt hij. ‘Dat wil niet zeggen dat ik beweer 
dat alles goed gaat, maar dat is ook niet de 
vraag. De kernvraag is of het beter wordt.’ En 
dat ziet Noten zeker gebeuren. Nog nooit is in 
het lokaal bestuur zo indringend gesproken 
over vraagstukken over het sociaal domein 
als nu. En in alle gemeenten is ‘tegenmacht 
uit de gemeenschap’ georganiseerd, stelt 
hij vast. ‘Je ziet ook dat de invloed van het 
specialistisch denken onder druk komt te 
staan. Dat is nodig, want de gemiddelde 
psychiater in de jeugdzorg, bijvoorbeeld, 
vindt nog steeds dat hij de enige is die mag 

De 
verandermotor 
komt op toeren  

  Waarom zijn de decentralisaties een goed idee?

  Wat gaat goed en wat kan echt anders?

  Voor welke opgaven staat de gemeente nu?
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bepalen welke zorg een kind nodig heeft. Dat 
is zó niet passend bij het huidige gezond-
heidsdenken. Je kunt mensen niet los zien 
van hun maatschappelijke context.’ 1

Kaljouw heeft hetzelfde gevoel. ‘Het was 
een goede stap’, zegt ze. ‘We zijn er nog niet 
maar we gaan er wel komen. Het is goed 
dat gemeenten zijn gaan samenwerken of 
kennis zijn gaan ophalen, want ze krijgen 
veel nieuwe dossiers op hun bord. Ga maar 
eens inkopen voor de jeugdzorg als je daar 
nog nooit mee te maken hebt gehad.’ Vooral 
voor kleinere gemeenten is het volgens haar 
moeilijk. Maar als je kijkt naar de sociale 
kaarten van gemeenten, voegt ze er meteen 
aan toe, zie je al hoe goed en laagdrempelig 
het voor burgers geregeld is om uit te zoeken 
bij welke voorziening ze moeten zijn met hun 
vraag. ‘Daarvan kan de zorg nog wat leren.’ 
Noten is eens dat ‘we er nog niet zijn’. De 
winst die we met de decentralisaties wilden 
realiseren is nog niet geboekt, vindt hij, maar 
het staat wel op doorbreken. ‘Bestuurders 
en zorgprofessionals laten hun bestaande 
veiligheden los door de zorgvraag van een 
burger te koppelen aan diens leven. En in 
de praktijk zie ik hoe leuk beide partijen dit 
vinden. Dat plezier, dat is de verandermotor.’

Bij de behoefte van 
de burger blijven 

De burger is veel afhankelijker geworden van 
de gemeente, stelt Kaljouw. ‘Gemeenten 
hebben dus de heilige plicht om in hun 
belang te handelen en zorg, sociaal domein 
en Wmo met stip op één in hun agenda 

te hebben staan. Ik stel me dus voor dat 
wethouders een meerjarenplan hebben: 
weten wie er wonen, wat er nodig is om 
burgers te laten participeren en wat hun 
problemen zijn. Dit lukt je niet voor honderd-
duizend inwoners, dus dan moet je voor een 
wijkaanpak kiezen.’ In haar eigen gemeente 
Vianen zag Kaljouw een mooi voorbeeld: 
samen met vier andere gemeenten is 
een aanbod ontwikkeld met een wandel-
club, golflessen of een fietsclub. Daarvan 
kunnen mensen vijf keer gratis gebruik-
maken. Kaljouw: ‘Goed bezig, zo faciliteer je 
ontmoeten én bewegen.’

Noten benadrukt hoe belangrijk het voor 
gemeenteraden is om dichtbij de behoefte 
van de burger te blijven. ‘Ik zeg tegen 
gemeenteraden altijd dat ze weliswaar het 
beleid moeten vastleggen, maar dat ze zich 
verder vooral moeten laten informeren over 
casussen uit de praktijk. Anders snappen ze 
het niet’, zegt hij. ‘De boodschap hierbij aan 
aanbieders is: laat twee succesvolle cases 
zien maar ook twee die vastliepen, en leg uit 
waarom dat dan gebeurde.’

Afblijven en 
‘decompliceren‘

Vooruitkijkend: welke ‘vraagstukken van 
morgen’ vergen nu aandacht en wat 
kunnen gemeenten daarin betekenen? 
Kaljouw heeft wel een voorbeeld: ‘Ik denk 
aan het faciliteren dat mensen op verant-
woorde wijze zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. Investeer daarvoor in sociale 
netwerken, ondersteuning en het aanleren 

van digitale vaardigheden.’ Voor het rijk 
heeft Noten eigenlijk maar één boodschap: 
afblijven! Dus geen nieuwe wetten, geen 
nieuw beleid, maar de gemeenten nu echt 
de ruimte geven. ‘Voor de aanbieders is mijn 
boodschap: decompliceren! Zorgprofessio-
nals zijn steeds verder gespecialiseerd en de 
zorgwereld is alsmaar complexer geworden. 
De decentralisaties bieden ruimte om dat 
te keren. Als je de mens voorop stelt, is de 
vraag hoe belangrijk het medische nog 
is. Het wordt vooral belangrijk mensen te 
helpen de koelkast schoon te houden en de 
gordijnen open te doen; niets medisch dus. 
De belangrijkste mensen in de zorg worden 
de ict’er, de cateraar en de tuinman.’

Zo uitgesproken is Kaljouw niet op dit 
thema, maar zorgaanbieders moeten 
volgens haar zeker meebewegen. Dus: kom 
uit je instituties en lever samen maatwerk 
in de wijk. En stel je expertise beschikbaar 
aan de gemeenten. Ook moet er veel meer 
werk gemaakt worden van preventie, aldus 
Kaljouw. ‘Als mensen zich minder eenzaam 
voelen, gaan ze minder snel naar de huisarts 
en neemt hun zorgconsumptie dus af.’ Bij dit 
alles ziet Kaljouw ook een rol voor haar eigen 
NZa, door na te denken over ‘betaaltitels’ of 
andere oplossingen voor preventie. Of voor 
samenwerken, voegt ze eraan toe. ‘Lukt 
het niet om partijen te laten samenwerken 
omdat de bekostigingssystematiek in de 
weg zit? Dan staat bij ons de deur open voor 
iedere gemeente die me wil komen uitleggen 
wat precies het probleem is.’

Frank van Wijck

  Transitie en transformatie zijn geen planbare processen

  Nodig: geen nieuwe regels voor gemeenten, decompliceren door zorgaanbieders

  Gemeenteraden, dwing samenwerking af, juist ook buiten de zorg

7

1  Over het eigentijdse begrip ‘positieve gezondheid’, 
gemunt door Machteld Huber van het Institute 
for Positive Health (iPH), komen we in een volgend 
nummer nog uitgebreider te schrijven.

g voor een gezonde gemeenschap



Vitaal Vechtdal: 
Samenwerking stimuleert 
burgers tot gezonder leven
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Als huisarts zag hij het gebeuren: steeds vaker 
kregen zijn patiënten chronische ziekten 
door een ongezonde leefstijl. Meer gezond-
heidszorg helpt niet, mensen gezonder laten 
leven wel. Paul Habets, huisarts in Ommen, 
kwam erover in gesprek met het regionale 
Röpcke-Zweers Ziekenhuis, onderdeel van 
de Saxenburgh Groep. Die zagen ook veel in 
preventie. Zo ontstond Vitaal Vechtdal, een 
‘beweging’ die wil bijdragen aan vitaliteit en 
gezondheid. Habets: ‘De toenmalige Raad 
voor de Volksgezondheid & Zorg schreef net 
in een rapport: Nederlanders worden onge-
zonder dus de zorg moet beter worden. Ik 
vond dat de verkeerde conclusie. Je moet 
niet bij de zorg zijn, maar thuis, op het werk 
of op school. Dáár moet het gebeuren.’

Van achterkant 
naar voorkant

En dat is waar Vitaal Vechtdal dus op inzet. 
Het is een platform dat ideeën, mensen en 
organisaties in de regio (zie kader) verbindt 

om samen de kwaliteit van leven in de regio te 
behouden en bevorderen. ‘Door de transities 
hebben we veel meer oog gekregen voor wat 
we aan de voorkant – met preventie – kunnen 
doen.’ Dat zegt Jannes Janssen, wethouder 
onderwijs, jeugdzorg en openbaar gezond-
heidsbeleid in Hardenberg. ‘Anders blijf je aan 
de achterkant geld uitgeven. Je kunt wel de 
blauwe plekken van een kind behandelen, 
maar je moet ook kijken naar wat erachter 
zit. Als vader werkloos wordt, gaat drinken 
en zijn kind slaat, kun je beter zorgen dat hij 
weer aan het werk komt dan alleen medische 
zorg bieden.’ Ko Scheele, wethouder zorg en 
welzijn in Ommen, ziet een belangrijke rol 
voor de huisarts in preventie. ‘Als mensen 
wat beginnen te mankeren, kan de huisarts 
bij uitstek beginnen over leefstijl. Binnen 
Vitaal Vechtdal is er vervolgens een uitge-
breid aanbod dat mensen helpt gezonder 
te gaan leven. Een mooi voorbeeld vind ik 
het jaarlijkse antirookactie Stoptober, waar 
we als Vitaal Vechtdal ook aan meedoen. Of 
IkPas, een gezamenlijke uitdaging om de hele 
vastenperiode de alcohol te laten staan.’ 

Gezondheid als 
positief middel 

Preventie is het sleutelwoord, en het mobi-
liseren van bewoners een van de middelen. 
Binnen Vitaal Vechtdal gebeurt dat vanuit 
het nieuwe, eigentijdse concept ‘positieve 
gezondheid’ stel de mens centraal, niet de 
ziekte. En zie gezondheid als een positief 
middel, zodat iemand de dingen kan blijven 
doen die voor hem of haar belangrijk zijn. Een 
mooi voorbeeld is het dorp Bergentheim in 
de gemeente Hardenberg. Toen de bewoners 
daar werden geconfronteerd met cijfers over 
de relatie tussen leefstijl, ongezondheid en 
kwaliteit van leven, ontstonden ineens moes-
tuinen, jeu de boule-banen en wandelclubs, 
ging de supermarkt gezonde levensmid-
delen op ooghoogte plaatsen, veranderden 
de sportclubs hun kantineaanbod en stelden 
de scholen striktere regels aan verjaardag-
traktaties. Het voorbeeld komt van Jasper 
Vrieling. Hij is commercieel directeur van het 
familiebedrijf dat zijn achternaam draagt 

Gezondheidsproblemen los je niet op met zorg. Echte gezondheidswinst 
boek je juist buiten de zorg. Regionale samenwerking aan gezonder leven 
en preventie blijkt bovendien tot prachtige coalities te kunnen leiden, van 
burger tot zorgverzekeraar.

  Hoe verbreed je de blik op gezondheid? 

  Waarom is publiek-private samenwerking een goed idee?

  Wat levert die samenwerking op voor de burger?

Sturen op 
gezondheid, 

  niet op zorg 
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en dat onder meer ziekteverzuimbegelei-
ding aanbiedt. ‘Het voorbeeld illustreert 
het voordeel van een kleine regio’, zegt hij. 
‘Iedereen kent elkaar. Een paar telefoon-
tjes en je hebt de juiste mensen bij elkaar.’ 
Vrieling ziet nog wel meer mogelijkheden voor 
samenwerking aan preventie. ‘Als je scholen 
en sportclubs met elkaar verbindt, kun je ook 
slagen maken op gebieden als bewegen, alco-
holconsumptie en roken.’

Samenwerking tussen 
publiek en privaat

Vrieling Adviesgroep is een van de private 
partijen in Vitaal Vechtdal. Een initiatief als 
dit begint meestal met een klein groepje 
mensen dat samen iets wil bereiken voor de 
burgers in de regio. Dat zegt Henri Janssen, 
bestuurder van de Saxenburgh Groep, een 
van de oorspronkelijke initiatiefnemers. Als 
de eerste successen worden geboekt, zingt 
het rond en melden vanzelf meerdere partijen 
zich aan. En dan komen ook de zorgverzeke-
raars in beeld. Janssen: ‘Voor hen is het in het 
begin wel lastig er grip op te krijgen. Verze-
keraars denken landelijk en hier gaat het 
over een regionale aanpak voor preventie en 
gezondheidsbevordering. Bovendien boek je 

daarin geen winst die in een Excelsheet uit te 
drukken is, terwijl verzekeraars graag in busi-
nesscases denken.’ 

Toch zijn zorgverzekeraars dus wel degelijk 
aangehaakt bij Vitaal Vechtdal. Leonore 
de Bakker, senior manager zorginkoop bij 
Zilveren Kruis, legt uit waarom: ‘Wij zagen er 
een interessante proeftuin in omdat we op 
een andere manier met het veld aan de slag 
wilden. Hoe? Niet denken vanuit de verschil-
lende domeinen maar met een overstijgende 
aanpak gezondheidswinst voor de burger 
realiseren. Het mooie van Vitaal Vechtdal is 
dat het juist daarop gericht is. Dat sluit aan 
bij onze inzet om onze verzekerden de beste 
zorg te bieden in de thuissituatie of dichtbij 
huis. Daarvoor moet je de mensen op buurt-
niveau kennen, om dat wat je doet te kunnen 
afstemmen op wat daar nodig is.’

‘Sturen’ met een 
collectiviteitskorting

Een van de resultaten van de samenwerking 
met zorgverzekeraars is de Vitaal Vechtdal 
Polis, die verzekerden van Zilveren Kruis, 
Avéro Achmea of ONVZ een collectivi-
teitskorting op de basisverzekering biedt. 

Maar die korting is niet het belangrijkste, 
vertelt Vrieling, bij wie verzekerden de polis 
afsluiten. ‘We wilden niet zozeer sturen op 
geld, maar op vitaliteit, duurzaamheid en 
preventie. Vandaar een collectieve polis met 
preventie en gezond blijven als uitgangspunt.’ 
Inmiddels zijn er maar liefst 20.000 polis-
houders. Volgens huisarts Habets kunnen 
die hun collectieve macht gebruiken om te 
beïnvloeden wat ze verzekerd willen hebben 
en welke rol preventie in hun zorgpolis moet 
spelen. Ook richting zorgaanbieders kun je 
zo invloed uitoefenen, vult Vrieling aan. Zo is 
met fysiotherapeuten en sportclubs afge-
sproken dat twee partijen die samenwerken 
in het voordeel van de inwoners, kunnen 
aansluiten bij de Vitaal Vechtdal Polis. ‘Ook 
weer een mooie stimulans voor partijen om 
de samenwerking op te zoeken.’ 

De collectieve energie binnen Vitaal Vechtdal 
blijft alle betrokken partijen intussen inspi-
reren, ook die van het eerste uur. De huis-
artsen starten bijvoorbeeld dit jaar met het 
preventieconsult, vertelt Habets. ‘Waardevol 
om mensen bewust te maken van het belang 
van gezond leven. En we kunnen ze ook 
meteen de weg wijzen naar onze activiteiten 
op het gebied van bewegen, stoppen met 
roken en minderen met alcohol.’
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foto: Pameijer, het verhaal van Loes staat op www.pameijer.nl/verhalen 
(Loes komt niet voor in het artikel)
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  Oogkleppen af: kies voor een brede maatschappelijke blik op gezondheid 

  Neem als gemeente het initiatief, begin klein en durf te experimenteren

  Zoek verbinding en houd vol!

11

Levert de aanpak van Vitaal Vechtdal nu 
aantoonbare gezondheidswinst op? Bijvoor-
beeld als het gaat om bewegen, roken, alco-
holgebruik, gezonde voeding, ontspanning 
en ontmoeting? Habets: ‘We willen weten 
dat we het over vijf jaar beter doen dan 
elders. Voor wetenschappelijk onderzoek is 
geen budget, maar we gaan wel kijken naar 
trendcijfers die de GGD ons op deze gezond-
heidsmaten kan bieden.’ Voor ziekenhuisbe-
stuurder Janssen hangt er ook wel wat van 
af. ‘Wij zijn bezig met nieuwbouw en ons 
ziekenhuis wordt een kwart kleiner’, zegt hij, 
‘terwijl de patiënten er nu al niet in passen. 
We sorteren dus voor op de ontwikkelingen. 
Maar we faciliteren die ook, bijvoorbeeld 
door het klinisch lab te verkopen aan de 
huisartsen. Zodat meer interactie ontstaat 
tussen de medisch specialist en de huisarts 
en als het goed is meer de nadruk op de 
eerste lijn komt te liggen.’

Hebben de geïnterviewden nog tips voor 
andere regio’s die een soortgelijke ontwikke-
ling als Vitaal Vechtdal in gang willen zetten? 
‘Oogkleppen afdoen’, zegt ziekenhuisbe-
stuurder Janssen. ‘En neem als gemeenten 
het initiatief, want dat kan een katalyse-
rende werking hebben.’ Wethouder Janssen: 
‘Durf te experimenteren, en wees niet bang 
om dingen te laten mislukken.’ Vrieling: 
‘Besef dat het niet eenvoudig is. Je moet 
volhouden.’ Wethouder Scheele: ‘Precies, 
stug volhouden met het goede verhaal, 
ook richting de zorgverzekeraars.’ Habets 
heeft ten slotte een boodschap voor de 
gemeenteraad: ‘Zoek verbinding en besef 
dat gezond blijven los staat van partijpo-
litiek.’

Frank van Wijck

Een integrale aanpak, verkokering doorbreken en meer ruimte voor 
maatwerk door professionals. Er is vast geen gemeente die deze ambi-
ties niet koestert voor het sociaal domein. Mooie initiatieven brengen 
burgers, professionals en de gemeente al dichter bij elkaar. Maar echt 
innoveren in denken en doen vraagt om meer, namelijk experimen-
teren, evalueren en van elkaar leren. En slim gebruikmaken van kennis.

Om de decentralisatiedoelen te realiseren is een vernieuwd sociaal 
contract nodig; een eigentijds samenspel tussen overheid, maat-
schappelijke organisaties en burgers in de veranderende verzorgings-
staat. Het filosofische begrip ‘contract’ verwijst naar burgers die in 
ruil voor bescherming macht afstaan aan de overheid. In een sociaal 
contract vindt ook een ‘uitruil’ plaats, namelijk van rechten, plichten 
en verantwoordelijkheden om welbevinden en gezondheid veilig 
te stellen. De laatste jaren is vooral gecommuniceerd wat burgers 
zelf moeten doen. Toch heeft de overheid wel degelijk een rol. Het 
eerste punt van het vernieuwde sociaal contract gaat daarover: het 
verduidelijken van risicodeling en solidariteit die inwoners van hun 
gemeente mogen verwachten. Omdat inclusie het doel is, hebben we 
een bredere blik op gezondheid nodig, inclusief omgevingsfactoren 
en hulpbronnen. Die moeten dus ook in de keukentafelgesprekken 
ter sprake komen. 

Nu gemeenten van ‘transitie naar transformatie’ gaan, is het extra 
van belang te weten wat goed ‘rendeert’ in het sociaal domein. Om 
samen uit te zoeken wat wel en niet werkt om burgers te activeren. 
Het gaat niet alleen om kennis en informatie over beschikbare zorg en 
de kwaliteit daarvan. Cruciaal is vooral een lerende uitvoeringspraktijk, 
met een continue dialoog tussen beleid en praktijk. Onderzoeks- en 
kennisinstellingen kunnen de goede en slechte praktijken in kaart 
brengen, inclusief wat burgers daarvan vinden. 

De gemeenten zijn in the lead in de vormgeving van hun relatie met de 
burgers. De lokale agenda daarvoor kan in deze raadsperiode alleen 
maar ambitieus zijn. Maar er is wel degelijk ook een duidelijke opdracht 
voor de landelijke overheid en de landelijke kennisorganisaties, name-
lijk zorgen voor een goede kennisinfrastructuur die echte vernieuwing 
mogelijk maakt. Zodat er – zoals terecht een van de doelen van de 
decentralisaties luidt – meer innovatieve en onorthodoxe werkwijzen 
ontstaan, waarmee alle burgers daadwerkelijk geholpen zijn.

Prof. dr. Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze 

column is gebaseerd op zijn essay ‘Een lokaal sociaal contract. Voorwaarden 

voor een inclusieve samenleving’, dat nieuwe lokale besturen en gemeenteraden 

een agenda aanreikt voor het sociaal domein. Het is te vinden op www.scp.nl.

Kim Putters – Column

Partners in Vitaal Vechtdal: 
gemeente Ommen
gemeente Hardenberg
ONVZ Zorgverzekeraar 
Alfa-college (mbo) 
huisartsenorganisatie Medrie 
Saxenburgh Groep (ziekenhuiszorg en 
ouderenzorg) 
Zilveren Kruis 
Vrieling Adviesgroep 
Carinova (thuiszorg)

Een vernieuwd sociaal contract 
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Vijf wethouders over durf, 
experimenteren en 
luisteren naar de burger

  Wat is de grootste uitdaging van de decentralisaties?

  Wat is het belangrijkste dat wethouders hebben geleerd?

  Welke kansen of opgaven zijn er voor de komende vier jaar?

‘Vraag mensen 
zelf eens wat ze 
nodig hebben’

Tekst: Tjisse Bosch

De essentie van de decentralisaties: de leefwereld van mensen centraal
Investeren in mensen is het fundament voor een gezonde samenleving
Bevlogenheid en creativiteit zijn nodig, er is geen blauwdruk meer
Denk niet in vakjes als Wmo of Jeugdwet, maar in resultaten voor inwoners
Maak ruimte voor innovatie, dus ook voor fouten maken
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Jeroen Olthof - PvdA - wethouder voor 
jeugd & zorg, wonen, sport, minimabeleid 
en herstructurering, gemeente Zaanstad

‘De grootste uitdaging voor gemeenten is 
de leefwereld van gewone burgers centraal 
te stellen. Dat vraagt echt om een cultuur-
omslag van ons als overheid. We zijn gepro-
grammeerd om vanuit systemen en kaders 
te denken. Gewoon met gezond verstand 
naar problemen en vragen kijken vinden we 
moeilijk. Daarin zit voor mij ook de essentie 
van de decentralisaties: die leefwereld 
centraal stellen doe je door hulp dicht bij 
mensen te organiseren, zoals we met de 
wijkteams doen. En vooral door professio-
nals in de uitvoering ruimte, mandaat en een 
veilige omgeving te bieden om out of the box 
keuzes te maken. 

We maken dat bijvoorbeeld concreet door 
een maatwerkbudget beschikbaar te 
stellen. Dat geld kunnen professionals direct 
inzetten met één doel: armoede voorkomen. 
Dus zonder verordening, beschikking of 
regelgeving. Dat vraagt om een omslag in het 
denken van mensen, maar die ruimte levert 
mooie voorbeelden op. Zo hebben we een 
treinkaartje betaald zodat iemand naar een 
sollicitatiegesprek kon gaan. En we hebben 
de huur betaald van een tienermoeder om 
een huisuitzetting te voorkomen. Dat levert 
veel op, in maatschappelijke en uiteindelijk 
ook in financiële zin.

In het begin vroegen de mensen in de 
uitvoering om regels. Het was bijna para-
doxaal: professionals wilden het geld niet 
uitgeven! We hebben de noodzakelijke 
omslag in het denken gerealiseerd door het 
gesprek met ze te blijven voeren. Niet om te 
beoordelen of iets goed of fout is. We kijken 
of het gewenste resultaat is bereikt en of we 
het de volgende keer weer zo willen doen. 
Dus meedenken – elke dag weer – met de 
wijkteams. We moeten elke dag alert zijn op 
zijn de neiging om terug te vallen op regels, 
protocollen en systemen.

Dat was voor mij als wethouder ook niet 
altijd makkelijk. Als er iets fout gaat of 
het resultaat is niet bereikt, moet je niet 
direct maatregelen nemen of schuldigen 
aanwijzen. Je moet accepteren dat het 
soms zo is. En daarin moet je als bestuurder 
ook weer de gemeenteraad meenemen. 

Eén keer in de drie weken hebben we met 
de raad een bijpraatsessie. Ook over dingen 
die anders lopen dan verwacht. De raad is 
met die andere aanpak ook in een nieuwe 
situatie terechtgekomen, want op welk 
niveau wil je controleren? Dat is best inge-
wikkeld. Bij mij is er wel een duidelijke grens: 
een gemeenteraad moet niet te veel op de 
details gaan zitten, dus zeg maar op het 
niveau van individuele beschikkingen. Laat 
ook de raad werken vanuit de gedachte dat 
we de professional de ruimte willen geven. 

Als gemeente moeten we afspraken maken 
op een ander niveau dan we gewend zijn: 
op resultaten en niet op output. Neem de 
huishoudelijke hulp, waarbij veel mensen 
bang waren voor willekeur en rechtsonge-
lijkheid. In 2015 hebben we als gemeente 
vijftienhonderd nieuwe indicaties afge-
geven. Het sturen en indiceren op uren is 
lekker concreet, goed te controleren. Maar 
het doel is een schoon huis! Moet je dan uren 
voorschrijven of juist afspraken maken over 
schone huizen? Ook hier zie je: laat het bij 
de professional en geef die de ruimte om 
steeds te kijken naar iemands persoonlijke 
situatie. 

De decentralisaties zijn nooit klaar. Mensen 
en de samenleving zijn in beweging. We 
moeten ons blijven verwonderen hoe de leef-
wereld van mensen in elkaar zit, want die is 
elke dag anders. Bij dit alles zijn de budgetten 
mijn grote zorg. Gemeenten bereiken meer 
mensen, bieden hulp op maat, maar de zorg-
kosten zijn nog niet teruggedrongen. Onder 
financiële druk loop je het risico dat we weer 
gaan bezuinigen op het sociaal domein. Aan 
raadsleden wil ik dan ook meegeven: ga niet 
teveel af op winst op korte termijn. Bedenk 
goed wat je wilt en zoek daar financiële 
ruimte bij. En neem werk, inkomen, wonen, 
schulden en armoede mee!’

‘De essentie van de 

decentralisaties: 

de leefwereld van 

mensen centraal’  
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‘Vraag mensen 
zelf eens wat ze 
nodig hebben’
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Marianne Smitsmans - GroenLinks - 
wethouder voor maatschappelijke zorg, 
volksgezondheid, communicatie en 
burgerparticipatie, gemeente Roermond

‘De grootste uitdaging voor mij is dat we de 
kwaliteit van zorg minimaal gelijk houden en 
het liefst verbeteren. En in de volle breedte: 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, 
maar ook mensen naar werk begeleiden. We 
hebben forse tekorten en dan is het ook een 
uitdaging om niet financiën maar kwaliteit 
leidend te laten zijn. Dat kan alleen als we 
het samen doen, dus met zorgaanbieders, 
het maatschappelijk middenveld en met 
inwoners. In Roermond hebben we dat stevig 
neergezet – daar ben ik echt trots op!

Als je de wijken ingaat en bewoners aan- 
spreekt op wat ze zelf kunnen, ontmoet je 
veel energie en bereidheid om dingen zelf te 
doen. Dat is echt positief. Daar heb ik geleerd: 
vraag mensen nou eens zelf wat zij nodig 
hebben. Bij langer thuis wonen is bijvoorbeeld 
de rol van mantelzorgers cruciaal. Twee jaar 
geleden hebben we een grote conferentie 
georganiseerd met inwoners en zorgaanbie-
ders. Tweehonderd mensen deden mee. Aan 
hen hebben we gevraagd: wat denkt u dat 
nodig is om het goed te hebben als mantel-
zorger? Nog steeds zijn er vanuit die confe-
rentie werkgroepen actief om met ons mee 
te denken.

Een ander voorbeeld zijn gesprekken met 
inwoners over armoede. We waren van 
tevoren gewaarschuwd: dat is een taboe, 
niemand wil daarover praten. Nu hebben 
we tachtig mensen met wie we in wisse-
lende groepen gesprekken voeren; jongeren, 
senioren en vrouwen met een andere cultu-
rele achtergrond. Onze vraag: kun je vertellen 
wanneer je in armoede en schulden bent 
gekomen? En wat had er moeten gebeuren 
om dat te voorkomen? Dat geeft zoveel prak-
tische lessen en inzichten. Ouderen zeggen 
bijvoorbeeld dat hun financiële situatie met 
het pensioen drastisch verandert en zij hun 
situatie niet meer kunnen verbeteren met 
werk. Nu zetten we actief in op bijna-gepen-
sioneerden, om te zorgen dat we armoede 
voorkomen. Het mooiste van die gesprekken 
is dat je ook met concrete acties en resul-
taten terug kunt komen. Dat verwachten 
mensen vaak niet van de gemeente. Neem de 
jongeren; die stuiteren van de energie en de 
ideeën. Zij denken er nu zelf over voorlichting 
te geven op scholen. We gaan ze faciliteren 
met training en begeleiding. 

Dat ‘samen’ geldt ook voor de zorgaanbie-
ders. Na de decentralisatie lag de focus op 

onderhandelen en aanbesteden. Het leek 
wel of we tegenover elkaar stonden, met veel 
spanningen. We hebben nu met elkaar uitge-
sproken: we staan naast elkaar en hebben 
dezelfde uitdagingen. Eén keer per maand 
hebben we met de grootste aanbieders een 
overleg. Dat noemen we het zorg- en innova-
tieplatform. We bespreken er de uitdagingen 
die we tegenkomen. Personeel bijvoorbeeld. 
Aanbieders moesten eerst mensen ontslaan 
en nu dreigen er juist tekorten. We hebben 
gesproken om een gezamenlijke poule in te 
richten. Dat geeft aanbieders meer flexibili-
teit en personeel meer zekerheid. 
Het was trouwens niet meteen eenvoudig. 
In de eerste bijeenkomst kregen we de oren 
gewassen: we ‘begrepen het allemaal niet’ 
als gemeente, was de boodschap. Eenmaal 
in gesprek bleek dat we een duidelijk belang 
delen: kwaliteit. We hebben kunnen uitleggen 
dat wij dus ook geen belang hebben bij het 
onnodig korten van de budgetten. Maar we 
moeten het wel doen met de middelen die 
we hebben. Dat snappen aanbieders ook. 
Inmiddels groeit het wederzijds vertrouwen. 
Nu kijken we naar meerjarige afspraken, 
zodat er meer rust komt bij aanbieders. De 
voorwaarde: hun bereidheid om samen met 
ons risico’s te dragen. 

Aan raadsleden wil ik graag dit meegeven: 
luister naar de mensen, praat met ze. En 
stel de kwaliteit, respect voor mensen en 
aandacht voorop. En wees ruimhartig als het 
gaat om middelen. Natuurlijk zijn gezonde 
financiën belangrijk, maar maak de juiste 
keuzes. Investeren in mensen is een funda-
ment voor een gezonde, fijne samenleving.’ 

‘Investeren in mensen 
is het fundament 
voor een gezonde 
samenleving’
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Giny Luth - Gemeentebelangen  
Westerwolde - wethouder voor sociale 
zaken, economische zaken, cultuur en 
zwembaden, gemeente Westerwolde

‘Westerwolde is een nieuwe, uitgestrekte 
gemeente in Zuidoost Groningen. Voor ons is 
vooral de Participatiewet een uitdaging. We 
hebben in deze regio drieënhalf keer meer 
mensen in de sociale werkvoorziening dan 
gemiddeld en tegelijkertijd minder arbeids-
plaatsen. Dat vraagt om een andere aanpak. 
Vacatures passen niet altijd bij de belast-
baarheid van deze groep mensen. Gelukkig 
geeft de wet daarvoor ook instrumenten, 
bijvoorbeeld het nieuwe beschut werken. 
In de arbeidsmarktregio Groningen hebben 
we veel afspraken met bedrijven en dat helpt 
ons om meer inwoners te ondersteunen. 
Met zogeheten ‘afspraakbanen’ realiseren 
we voor mensen met een arbeidsbeper-
king meer passend aanbod. We kijken naar 
iemand kan en zoeken steeds naar iemands 
intrinsieke motivatie.

Vaak hebben mensen een combinatie van 
problemen: persoonlijk, schulden, verslaving 
of vervoer. Dat laatste speelt in onze regio 
sterk, want je moet je wel kunnen verplaatsen 
om mee te kunnen doen. We zetten dus ook 

in op beter openbaar vervoer. In ons Trainings 
en Diagnose Centrum kunnen we maatwerk 
leveren. Dat centrum is bedoeld om mensen 
met een bijstandsuitkering zo snel mogelijk 
te laten uitstromen naar een reguliere baan. 
De combinatie van problemen vraagt om 
een meer individuele en integrale aanpak. 
Dus niet alleen een sollicitatietraining, maar 
bijvoorbeeld ook iets doen aan laaggelet-
terdheid. Of een jongerenwerker die inzet 
op startkwalificaties en het tegengaan van 
schooluitval. Ook hebben we veel aandacht 
voor inburgering, waarover we afspraken met 
het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 
Vacatures die zij hebben worden ook bij ons 
uitgezet. Wij kijken dan of mensen die bij ons 
in de bijstand zitten hiervoor in aanmerking 
zouden kunnen komen.

Als gemeente moeten we verbinding maken 
tussen de verschillende wetten in het sociaal 
domein. Kan passende ondersteuning bij-
voorbeeld ook vanuit de Participatiewet 
worden geregeld? Of dagbesteding via de 
Wmo? Het voordeel van een kleine gemeente 

is dat je elkaar snel vindt en meteen kunt 
schakelen. Het is niet altijd makkelijk, maar 
er zijn veel kansen. We moeten steeds weer 
kijken: komen we een hobbel tegen? Hoe 
nemen we die weg? Voor ons is het motto 
daarbij: wees creatief! Heeft iemand geen 
geld om naar een sollicitatie te gaan? Zoek 
dan samen met de cliënt naar een oplossing 
daarvoor. Daar is sinds de decentralisaties 
echt veel meer ruimte voor.

De grote uitdaging blijft het om banen te 
creëren die aansluiten bij kansen en mogelijk-
heden van mensen. Het helpt als je bevlogen 
medewerkers hebt in de uitvoering. Ook 
als wethouder moet je die bevlogenheid 
uitstralen. Wat ik raadsleden wil meegeven 
is: wees creatief, kijk naar specifieke omstan-
digheden en zoek samenwerking. Iedere 
regio heeft eigen kansen en uitdagingen, 
dus er is geen blauwdruk. Als grensregio is 
het werkaanbod in Duitsland een kans. Dan is 
het aan ons: kunnen we Duitse taal op school 
stimuleren en mensen trainen in de Duitse 
cultuur? En tot slot, investeren kost ook geld: 
wees daar niet zuinig mee! Wees niet alleen 
maar kritisch vanuit de raad. Kijk vooral naar 
mogelijkheden en durf!’

‘Bevlogenheid en 

creativiteit zijn 

nodig, er is geen 

blauwdruk meer’
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Maureen Sluiter - VVD - wethouder voor 
jeugd en jeugdzorg, cultuur, personeel 
& organisatie en onderwijs, gemeente 
Doetinchem

‘De decentralisaties waren omvangrijk en als 
gemeente kregen we ineens een andere rol 
als eindverantwoordelijke en opdrachtgever. 
Dat was best wel een zoektocht; hoe vul je 
dat met elkaar in? Die zoektocht is nog niet 
afgerond. En laten we dat vooral ook niet van 
elkaar verwachten. We hebben als gemeente 
goede stappen gezet en moeten nu verder. 

In Doetinchem zijn we begonnen ervoor te 
zorgen dat we de juiste gegevens beschik-
baar zouden hebben. We wilden eerst de 
basis op orde krijgen. Nu ontstaat er tijd en 
ruimte om te kijken wat we samen anders 
willen doen. Voor mij is het belangrijk om 
daarbij zo dicht mogelijk bij een van de 
belangrijke decentralisatiegedachten te 
blijven: één gezin, één plan, één aanpak. 
Dat betekent dat we als gemeente leider-
schap moeten tonen om beweging in gang 

te zetten. Daarbij heb ik geleerd: pak het in 
stappen aan! De opgave is zo groot, dat heb 
je niet in één of twee jaar staan. Het kost tijd. 

Een goed voorbeeld zijn de gesprekken 
met huisartsen. Eigenlijk vallen die buiten 
de decentralisaties, maar in de Jeugdwet 
en de andere wetten in het sociaal domein 
hebben ze wel een brede, belangrijke rol. 
Waar vind je elkaar? Je creëert als gemeente 
geen draagvlak met het opstellen van een 
blauwdruk, daarmee verlies je wat je voor je 
inwoners wilt bereiken. Je moet er met elkaar 
in stappen naartoe werken. Het gaat dan om 
elkaar ontmoeten, de ander de ruimte geven 
en kennis willen delen. Het is belangrijk om 
niet alles wat je hebt overboord te gooien, 
maar voort te bouwen op het fundament 
van de afgelopen jaren. De komende jaren 
moeten we onze kennis verbreden en vast-
houden aan dat idee van één gezin, één plan, 
één aanpak. 

Aan nieuwe raadsleden zou ik willen 
meegeven: laat je goed informeren en reali-
seer je dat de gemeente een dubbele rol 
heeft. We zijn opdrachtgever, maar zijn ook 
afhankelijk van wat aanbieders en hulpver-
leners kunnen doen. Bij hen zit de expertise, 
en daar moet je op kunnen bouwen. Als raad 
is het dan belangrijk om te weten: wat zie je 
als de gezamenlijke opgave? En wat vragen 
we daarin van onze partners? Wat willen we 
dat zij uiteindelijk samen met ons realiseren 
voor de burgers?

Daarnaast moet je als raad keuzes durven 
maken. In Doetinchem hadden we bijvoor-
beeld voor de Jeugdwet al de beweging 
gemaakt naar ‘wijkwerk nieuwe stijl’, waarbij

we wilden inzetten op een generalisti-
sche aanpak. Maar gaandeweg hebben we 
gemerkt dat we toch ook de specialismen 
nodig hebben om kinderen, jongeren en 
opvoeders goed te kunnen helpen. Dan 
moet je als gemeente lef tonen en zeggen: 
dít zien wij, en dat betekent dat we moeten 
handelen. We zijn toen een pilot gestart om 
te kijken hoe we een aanpak kunnen ontwik-
kelen die effectiever is dan we met die eerder 
bedachte werkwijze konden realiseren. 

Het werk is nog lang niet af. We kunnen nog 
veel meer over de verschillende domeinen 
heen werken, dus ‘ontschot werken’ in 
beleidsjargon. Niet alleen financieel, maar 
ook inhoudelijk. Dat betekent dat we moeten 
blijven zoeken naar het beste voor de 
inwoners. Want inwoners denken aan goede 
zorg en aan goed werk. En niet in vakjes als 
Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.’ 

‘Denk niet in 

vakjes als Wmo of 

Jeugdwet, maar 

in resultaten voor 

inwoners’
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Cees van den Bos - SGP - wethouder voor 
sociale zaken, welzijn en volksgezondheid, 
maatschappelijke ondersteuning, werk en 
inkomen, gemeente Schouwen-Duiveland

‘Als gemeente wisten we aanvankelijk nog 
onvoldoende van de doelgroep voor wie je 
beleid maakt in het sociaal domein. Welke 
ondersteuningsbehoeften hebben mensen? 
Welk voorzieningenniveau past daarbij? Het 
opzoeken en ontmoeten van de doelgroep is 
cruciaal geweest om op dit vlak meer aanslui-
ting te vinden bij wat er speelt in het leven van 
mensen. Ook hebben we belangrijke stappen 
gezet om meer grip te krijgen op wat we als 
gemeente doen. Onze monitoring, financiële 
rapportage en begrotingssystematiek zijn 
geprofessionaliseerd. Daarmee verandert 
ook onze sturingsvisie: we willen meer over-
laten aan professionals en dat vraagt om een 
bijpassende verantwoording. We vragen de 
mensen in de uitvoering nu om een bijdrage 
aan maatschappelijk resultaat. 
Als gemeenten moeten we daarnaast zorgen 
voor samenhang, voor integraliteit. Kunnen 
we ervoor zorgen dat een inwoner maar 

één keer zijn verhaal hoeft te vertellen? Hoe 
zorgen we voor samenhang met aanbie-
ders en maatschappelijke partners? En hoe 
verhoudt zich wat wij doen tot andere rele-
vante wetten zoals de Zorgverzekeringswet, 
waarvoor een andere schaal en weer andere 
belangen gelden? Uiteindelijk voeren we 
als gemeente geen losse wetten uit, maar 
managen we een complex systeem. Voor 
onszelf was dat nieuw. Er is met de decen-
tralisaties iets heel fundamenteels veranderd 
en dat vraagt dat wij ook heel anders gaan 
denken en doen. 

Als wethouder heb ik belangrijke dingen 
geleerd. Allereerst: bouw iets gedegen op! 
Dus doe het samen, binnen je organisatie, 
met de samenleving en met betrokken 
partijen. Daarin moet je als gemeente ook 
keuzes maken en durven voorgaan. Cruciaal is 
om de gemeenteraad daarbij mee te nemen. 
In het eerste jaar hebben we iedere maand 
en daarna ieder kwartaal gesproken over 
stappen die we zetten. Ook over wat verkeerd 
ging! We hebben ingezet op een dialoog 
tussen politiek en betrokkenen, bijvoorbeeld 
met informatiebijeenkomsten. 

We hebben stappen gezet maar we zijn er 
nog niet. We moeten onze expertise blijven 
ontwikkelen. Ook het monitoren en verant-
woorden staan pas in de kinderschoenen. 
Met al die thema’s moeten we nu verder. 
Ook omdat er wettelijk nog meer op de 
gemeenten afkomt, zoals de aanpak rond 
mensen met verward gedrag. En dan heb ik 
het nog niet eens over de grote maatschap-
pelijke vraagstukken die onze aandacht 
vragen, zoals de groeiende groep mensen 
met dementie. Of het beter toeleiden naar 
werk, waarvoor we onderwijs, economie en 
sociale zaken beter zouden kunnen bundelen. 
Of het doorontwikkelen van samenhang in de 
zorg, bijvoorbeeld met de huisartsen. 
Ik zou nieuwe raadsleden dit willen meege-
ven: ga kijken in de praktijk! Ga in gesprek 
met inwoners, organisaties en wees ook 
open over wat je níét weet. En zorg dat er 
ruimte ontstaat voor innovatie en dus ook 
voor het maken van fouten.’

‘Maak ruimte voor 

innovatie, dus ook 

voor fouten maken’
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  ‘Trek zorg 
voor jeugd 
de scholen in’

 Marc Dullaert, 
aanjager van het Thuiszitterspact

  Is er rechtsongelijkheid in de zorg voor jeugd?

  Wat gaat goed en wat kan echt beter?

  Voor welke opgaven staat de gemeente nu?

Foto: ANP
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Maatwerk per gezin op basis van één plan en met één regisseur. 

Kort samengevat was dat de ambitie bij het decentraliseren van 

de jeugdzorg. Zijn gemeenten daarin geslaagd? Marc Dullaert 

ziet mooie voorbeelden. Maar de schotten zitten nog in de weg.

Goede zorg voor de jeugd vergt in Rotterdam 
Charlois een andere aanpak dan in pakweg 
Amersfoort Vathorst. Je hebt maatwerk 
nodig, en wie kan dat beter organiseren dan 
de gemeente? Dat was de gedachte achter 
de decentralisatie van de jeugdzorg. En met 
de slogan ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ 
moest het ook voorbij zijn met al die verschil-
lende jeugdhulpverleners over de vloer. Een 
bijkomend doel: demedicaliseren door meer 
preventief te handelen. Marc Dullaert, van 
2011 tot 2016 de eerste kinderombudsman 
van Nederland, schetst de bedoeling van de 
transformatie op het terrein van de jeugd. Als 
‘aanjager’ van het zogeheten Thuiszitterspact 
(zie kader) is hij nog altijd nauw betrokken bij 
kinderen en jongeren in de knel. 

JGZ: van adviseren 
naar handelen

Dullaert ziet inmiddels al mooie voorbeelden 
van het één plan-principe. Zoals in Den Haag. 
Daar is het schoolmaatschappelijk werk de 
schakel tussen onderwijs en zorg voor de 
jeugd. Gezinscoaches werken zichtbaar op 
alle 166 scholen. Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, de jeugdgezondheidszorg, gezinscoa-
ches en maatschappelijk werk hebben een 
samenwerkingsplan getekend, waardoor 
duidelijk is wie wat levert en hoe iedereen 
samenwerkt. Dullaert: ‘Zo is de stad erin 
geslaagd om heel preventief en interdiscipli-
nair te werken. Het is Den Haag zelfs gelukt 
om de wachtlijsten bij de jeugd-ggz te over-
bruggen met een preventief aanbod van het 
CJG.’ Ook Almere onderscheidt zich in posi-
tieve zin, bijvoorbeeld met het project ‘Sterk 
in de klas’. JGZ-verpleegkundigen zitten op 
basisscholen in de wijk én er is een verbin-
ding gemaakt met de jeugdhulp, zodat er 
een onderwijs-zorgstructuur is ontstaan. ‘De 
JGZ is van adviseren naar handelen gegaan. 
Daarmee dringen ze het gebruik van jeugd-
hulp terug.’

 

Kwaliteit en continuïteit 
onder druk door 
aanbesteding

Mooie voorbeelden, maar volgens Dullaert 
gaat het lang niet overal goed. Hij signaleert 
bijvoorbeeld problemen rond verwijzingen 
als een kind of jongere hulp nodig heeft. ‘De 
wachtlijsten bij de jeugd-ggz lopen inmid-
dels zelfs op tot meer dan een jaar.’ Ook ziet 
hij problemen ontstaan in gemeenten waar 
het ambtelijke apparaat is gefuseerd, maar 
het bestuurlijke niet. ‘Ambtenaren hebben 
daar te maken met verschillende besluiten. 
Ga er maar aan staan om dan een integrale 
aanpak te realiseren!’ Een ander probleem 
wordt veroorzaakt door de regelgeving rond 
aanbestedingen. Die zet volgens Dullaert de 
kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg 
onder druk. ‘Nog altijd kunnen zo ieder jaar 
weer nieuwe gezichten bij een gezin over de 
vloer komen. Dat zorgt voor een schokef-
fect en dat is schadelijk voor kinderen.’ Het 
punt is dat aanbestedingsbureaus vanuit de 
regelgeving werken, niet vanuit de inhoud. 
Terwijl juist dát de bedoeling was van de 
decentralisaties. ‘Er zijn gemeenten die de 
oplossing zoeken in het maken van meerja-
renafspraken, al schuurt dat soms misschien 
met de regelgeving.’

Onderwijs-zorgteams 
een droom?

Een punt van aandacht is de vaak gebrekkige 
aansluiting tussen eerstelijnsteams en de 
tweede lijn. Dullaert is een groot voorstander 
van het integreren van jeugdzorg in het 
onderwijs. Zo zou de tweedelijns jeugd-ggz 
ook ambulant op school moeten werken, 
vindt hij. ‘Helemaal een droom zou het zijn 
te werken met een soort interdisciplinaire 
onderwijs-zorgteams.’ Daarbij is het wel van 
belang om opvoeders goed mee te nemen in 

die zorg, waarschuwt Dullaert. ‘In een groot 
aantal gemeenten is er geen gelijkwaardige 
communicatie met ouders. Onlangs zei een 
vader: iedereen hangt zijn jas over mijn kind 
heen, en zelf is ie nu niet meer zichtbaar! Daar 
spreekt onmacht uit. Door echt het gesprek 
met ouders aan te gaan, hoe moeilijk dat 
soms misschien ook is, vergroot je de effec-
tiviteit van de jeugdzorg.’

Agenda voor de nieuwe raad

Voorbeelden als Den Haag en Almere stem-
men Dullaert positief. Tegelijkertijd zijn er 
legio gemeenten die de jeugdzorg nog niet 
op orde hebben. Dat leidt tot rechtson-
gelijkheid voor kinderen en jongeren. ‘De 
verbinding tussen verschillende vormen 
van zorg voor de jeugd is misschien geen 
sexy thema, toch hoop ik dat raadsleden 
hun wethouders hierop zullen aanspreken.’ 
Wat Dullaert betreft gaan gemeenten er de 
komende collegeperiode voortvarend mee 
aan de slag. ‘Trek de zorg de scholen in door 
interdisciplinaire zorg-onderwijsteams op te 
richten. Dat kost wat maar levert ook veel op, 
doordat je tweedelijnshulp voorkomt.’ Juist 
op school kun je mogelijke problemen vroeg-
tijdig signaleren. Vooral individueel begelei-
ders zien snel wanneer er iets aan de hand is 
met een kind. Helaas, constateert Dullaert, 
zijn die ‘heel belangrijke mannen en vrouwen’ 
vaak een sluitpost op de begroting. ‘Velen zijn 
de afgelopen jaren zelfs wegbezuinigd. Dat 
is echt een punt van zorg.’ Interdisciplinair 
werken vraagt bovendien om interdiscipli-
naire bekostiging. Een kind of jongere is niet 
op te delen in beleidsdomeinen. Dullaert: 
‘Denk vanuit het belang van het kind en stop 
de budgetten voor onderwijs en zorg in één 
pot.’

Nog een aansporing? ‘Pak de wachtlijsten 
aan! Dat doe je vooral door in te zetten op 
preventie, maar je moet tegelijkertijd niet 
vergeten gewoon voldoende capaciteit te 
blijven inkopen.’ 

Margriet van Lingen

Thuiszitterspact
Zo’n 10.000 kinderen en jongeren in 
Nederland zitten thuis omdat er voor hen 
geen passend aanbod is van onderwijs of 
zorg. Het Thuiszitterspact stelt dat in 2020 
geen enkel kind langer dan drie maanden 
thuiszit zonder zo’n aanbod. Daarvoor zijn 
onder meer afspraken gemaakt met de G4, 
gevolgd door de G32. Kijk op www.vng.nl 
(zoek op ‘Thuiszitterspact’)
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  Zet in op preventie en een interdisciplinaire aanpak 

  Vergeet intussen niet voldoende zorg in te kopen

  Neem opvoeders goed mee bij het onderwijs-zorgteamFoto: ANP
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Kwetsbare mensen laten meedoen is voor ons allemaal een belangrijke 
opdracht. Als je dat goed doet, is minder ondersteuning door 
zorgprofessionals nodig. Werken aan een ‘inclusieve samenleving’ 
vraagt wel om lef. Van zorgondernemers én van gemeenten.

Jan Alblas, directeur van Pameijer en +Vijf

‘Geloof in de kracht van 
kwetsbare mensen’ 

foto: Pameijer, het verhaal van Alejandro staat op www.pameijer.nl/verhalen
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Jan Alblas is heel erg van het ‘we gaan 
het zelf wel doen!’. Is dat typisch Rotter-
dams? Misschien is het niet voor niets dat 
hij directeur is van de oer-Rotterdamse 
– het bestaat al meer dan 90 jaar – (zorg)
organisatie Pameijer, onder meer actief in 
wonen, werk, dagbesteding en onderwijs. 
Ook is Alblas innovatief en ondernemend. 
Vanuit Pameijer heeft hij +Vijf opgericht, 
dat onder meer werkt aan woonomgevingen 
waarin de zorg voor kwetsbare mensen een 
prominente plek heeft. Want een ‘inclu-
sieve samenleving’ – waarin iedereen kan 
meedoen – zit niet alleen in de hoofden van 
mensen, maar ook in de fysieke omgeving. 

Niet levenslang afhankelijk

‘In de kern gaat het ons om eigen regie en de 
inzet van eigen talent’, zegt Alblas. ‘De hulp 
die we bieden is tijdelijk. We willen niet dat 
iemand levenslang afhankelijk is van zorg-
professionals.’ Na de decentralisaties had 
Pameijer opeens 53 gemeenten als contract-
partner. Van tevoren had de organisatie goed 
gekeken of het programmaportfolio wel 
‘Wmo-proof’ was. Alblas: ‘Vergelijk het maar 
met een supermarkt. Je weet dat je goede 
producten verkoopt, maar je checkt toch: 
zijn ze nog wel houdbaar?’

Die vraag bracht Alblas en zijn collega’s 
in Londen, waar ze in 2012 het concept 
Keyring ontdekten. Dat is een in Engeland 
zeer succesvolle methode die voor kwets-
bare mensen verbinding met de omgeving 
organiseert. Acht tot twaalf deelnemers in 
een wijk ondersteunen elkaar in een sociaal 
netwerk. Een vrijwilliger zorgt voor motivatie 
en voor aansluiting met de rest van de wijk 
of de stad. Een professionele coach helpt 
bij de start, maar raakt steeds meer op de 
achtergrond en fungeert dan alleen nog als 
vangnet. De hulp verschilt van meegaan 
naar de tandarts tot praktische klussen in 
de tuin of van de administratie tot persoon-
lijke gesprekken. 

Niet langer ‘op slot’ in de zorg

Keyring werd door Pameijer aangepast en in 
2013 geïntroduceerd als Buurtcirkel. Er zijn 
nu meer dan 45 buurtcirkels in onder andere 
Rotterdam, Arnhem, Venray en Zaanstad. 
De deelnemers zijn vooral mensen zonder 
netwerk: eenzame mensen, ouderen, door-
stromers vanuit beschermd wonen of mensen 
met een licht verstandelijke beperking (LVB). 
Die bloeien op in de wijk, zegt Alblas. ‘Een van 
de belangrijkste dingen die we in Londen 
hebben geleerd is unlocking potential. Wij 
willen het ‘menselijk kapitaal’ niet verspillen 
door mensen als het ware op slot te zetten 
in de zorg. Dat staat hun ontwikkeling in de 
weg. Beter is om zoveel mogelijk dingen zelf 
te doen. Je gaat je toch beter voelen als je 
iets van betekenis doet en daarvoor compli-
menten krijgt?’

Unlocking potential is ook waar het om draait 
bij Howie the Harp, dat Pameijer in 2012 
ontdekte in New York. Het is een scholings-
programma waarbij ervaringsdeskundigen 
zich ontwikkelen tot coaches en adviseurs. 
Zo zetten ze hun eigen ervaring in als onder-
steuning, waardoor ze anderen maar ook 
zichzelf vooruit helpen. De eerste opleidingen 
zijn van start gegaan in Rotterdam, Arnhem 
en Tilburg. En nu is Amsterdam aan de beurt, 
vertelt Alblas. 

Inclusie door zelfstandig 
samen wonen

Howie the Harp en Buurtcirkel zijn projecten 
die succesvol zijn in het afbouwen van afhan-
kelijkheid van zorg. Alblas: ‘Dat wilden we 
combineren met iets dat net zo cruciaal is: 
de impact van zelfstandig wonen op inclusie. 
Ons uitgangspunt: de invloed van de fysieke 
infrastructuur van een gebouw en van een 
buurt of wijk op iemands netwerk is groot. 
Denk alleen al aan de voordeuren. Komen die 
uit aan de buitenkant of juist op een binnen-
plaats of hofje?’ Het gaat trouwens niet alleen 
om gebouwen en architectuur, maar ook om 

de kleine dingen die mensen samen brengen. 
Een gedeelde wasmachine, bijvoorbeeld, of 
een auto. ‘Een van de sterkste dingen die 
mensen bindt is groen. Dus zorg voor groene 
zones met mogelijkheden voor stadsland-
bouw. En wat je oogst kun je samen opeten 
op een collectieve kookplek.’ 

+Vijf zoekt steeds meer de samenwerking 
met woningcorporaties, stedenbouwkun-
digen, architecten en gemeenten, maar 
ook met ondernemers en tech-bedrijven. In 
collectieven doet +Vijf mee in ontwerpprijs-
vragen, zoals voor de Amsterdamse woning-
corporatie Eigen Haard die op zoek was naar 
‘woongeluk voor iedereen’ in een complex 
met driehonderd appartementen. En ze 
wonnen in coalitieverband een prijs voor inte-
grale visie op zorg met een project in Almere. 
Dit zijn toevallig nieuwbouwprojecten, maar 
+Vijf denkt ook na over duurzame inbedding 
van inclusie in bestaande oude stadswijken. 

Uit eigen domeinen komen 
ontsluit potentieel 

‘Wij kruipen steeds meer uit het domein 
van de zorg’, constateert Alblas. ‘Maar ook 
vastgoedontwikkelaars, ontwerpers of tech-
neuten komen uit hun domein, én de cliënt.’ 
Multidisciplinair denken legt volgens Alblas 
nieuwe verantwoordelijkheden en poten-
tieel bloot. Dat maakt projecten en processen 
goedkoper, maar nog belangrijker: het geeft 
ruimte voor ‘omdenken’. Systemen gaan de 
leefwereld van mensen faciliteren in plaats 
van dat het leven zich moet aanpassen aan de 
systemen. Alblas heeft een duidelijke bood-
schap voor nieuwe raadsleden en wethou-
ders: ‘Heb het lef om ook over domeinen 
heen te denken. Zie het vermogen van een 
inclusieve samenleving en geef die een kans 
in nieuwe en bestaande wijken. Geloof in de 
kracht van kwetsbare mensen, met wat hulp 
kunnen zij het zelf én met elkaar.’

Leendert Douma

Zie ook plusvijf.nl, Buurtcirkel.nl en Howietheharp.nl.

  Hoe bevorder je participatie en zelfredzaamheid? 

  Kun je verspilling van ‘menselijk kapitaal’ voorkomen? 

  Wat kun je doen om kwetsbare burgers te laten meedoen?
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  Zet mensen niet ‘op slot’ in de zorg

  Benut ervaringsdeskundigheid van kwetsbare mensen

  Doorbreek domeingrenzen en creëer nieuw potentieel en verantwoordelijkheden
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Gevraagd: 
bestuurlijk 
pragmatisme
Een nieuwe besturingsmentaliteit voor het sociaal domein

De transities in het sociaal domein zetten bestuurlijke en maatschappelijke 
relaties op scherp. Daarbij past een nieuwe besturingsmentaliteit. Hoe willen we 
met elkaar de dingen regelen? De mentaliteit die we zoeken is pragmatisch.

  Welke implicaties heeft een focus op preventie van sociaaleconomische uitval?

  Hoe koppel je een onderzoekende houding aan gemeenschapsvorming?

  Welk besturingsmodel helpt bij het koersen op onzekerheid?
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Hoe gaan we de dingen regelen? Hoe willen 
we kennis ontlenen aan verschillende prak-
tijken? Kunnen we deze kennis vervolgens 
omzetten in programma’s? Hoe zetten we 
onze ambities en aspiraties, belangen en 
overtuigingen – en de strijd daartussen – om 
in doelen en uitkomsten? Het gaat bij al deze 
kwesties in essentie om de vraag wat wij 
wensen te besturen met elkaar, en hoe we 
dat doen. Onze verzorgingsstaat heeft zich 
na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld tot 
een sociale beschermingsstaat, gebaseerd 
op een generiek gelijkheidsbeginsel. Wie 
sociaaleconomisch uitviel, werd daarvoor 
financieel gecompenseerd, bijvoorbeeld met 
een uitkering. Het sociale verzekeringsmodel 
heeft ons een hoog niveau van welvaart en 
bescherming gebracht. In essentie gaat 
het in het sociaal domein nog altijd om de 
publieke consequenties van private niet-zelf-
redzaamheid. Maar er zijn goede redenen om 
naar andere oplossingen voor deze private 
niet-zelfredzaamheid te zoeken. En daarbij 
past een andere besturingsmentaliteit.

Van een generiek 
naar een situationeel 
gelijkheidsbeginsel

In de verzorgingsstaat waarnaar we op 
weg zijn, ligt de nadruk op maatschappe-
lijke dienstverlening ter preventie van soci-
aaleconomische uitval. Achter veel van de 
sociale vraagstukken van deze tijd gaan 
zogenoemde niet-actuariële (niet verzeker-
bare) risico’s schuil. Omdat het vaak gaat om 
meervoudige problematiek en een opeen-
stapeling en concentratie van sociale risico’s 
bij bepaalde groepen op bepaalde plekken, 
is maatwerk onvermijdelijk. Vandaar ook het 
adagium: één gezin, één plan, één regisseur. 
Dat model kunnen we alleen maar realiseren 
wanneer de ondersteuning zo lokaal mogelijk 
wordt georganiseerd. Daar past dan weer een 
ingrijpende herschikking van bevoegdheden, 
taken en verantwoordelijkheden bij. Binnen 
en tussen gemeenten moet intensief worden 
samengewerkt met een groot scala aan maat-
schappelijke dienstverleners. Uiteraard zijn 
er ook aanbestedingen te doen en moeten 
er contracten worden afgesloten. Omdat 
burgers onderling van elkaar verschillen, ruilen 
we het generieke gelijkheidsbeginsel in voor 
het situationele gelijkheidsbeginsel.

Autoriteit, macht en kennis 
per definitie relationeel

Als er één ding zeker is, dan is het dat deze 
transities en transformaties met veel onze-
kerheid gepaard gaan. Dat ervaren de wijk-
teammedewerkers in de jeugdhulp en de 
Wmo in hun zoektocht naar wat nu precies 
basis-generalistische hulp of ondersteuning  
is, of zou moeten zijn. Zoals ook de direc-
teur van de gemeentelijke beleidsafdeling, 
verantwoordelijk voor de wijkteams en voor 
de zorginkoop, veel onzekerheid in zijn of 
haar dagelijks werk ervaart. Met een evenzo 
onzekere gemeenteraad en wethouder, en 
inspecties, autoriteiten en ministeries daar 
weer achter. Ieder incident in het sociaal 
domein kan het einde inluiden van iemands 
professionele autonomie of beleidsvrijheid. 
Maar terugvallen op een eenduidige autori-
teit is geen optie. Immers, autoriteit, macht en 
kennis zijn bij uitstek gefragmenteerd in het 
sociaal domein, en daarmee ook per definitie 
relationeel van aard.

In het pragmatisme is 
een oplossing nooit ‘af’

Hier komen we terecht bij het pragmatisme, 
waarin een focus op kwesties die ertoe 
doen wordt gecombineerd met een onder-
zoekende houding die het publiek voortdu-
rend betrekt. Het pragmatisme koppelt een 
onderzoekende houding dus aan de kracht 
van gemeenschapsvorming. De idee daar-
achter is dat we de sociale werkelijkheid 
pas begrijpen wanneer we voldoende erva-
ring hebben om er betekenis aan te geven. 
Iedere betrokkene – en dus juist ook het 
publiek, de burger – moet elkaar voortdu-
rend uitleggen waarom we de dingen doen 
zoals we die doen. Of waarom we denken dat 
iets niet kan binnen bestaande bestuurlijke, 
organisatorische en institutionele condi-
ties. In het pragmatisme is een oplossing 
nooit ‘af’, en is dus ook steeds opnieuw bij 
te stellen, te verbeteren. Dat vergt ook dat 
we steeds opnieuw alle condities van sociale 
vraagstukken moeten onderzoeken en knel-
punten aanwijzen. Om vervolgens lokale 
partijen – de gemeente of de professionals 
in een wijkteam – de ruimte te geven om 
systemen en regels passend te maken bij de 
lokale omstandigheden. Deze vrijheid staat 

of valt met de plicht tot verantwoording. Niet 
door het ‘afvinken van lijstjes’, maar door het 
met elkaar delen van ervaringen, kennis en 
informatie.

Omgaan met onzekerheden, 
waken voor schijnzekerheden
 
Hoe krijgt een pragmatische besturingsmen-
taliteit een vaste plek in het sociaal domein? 
Want zover is het nog niet. Uit eigen onder-
zoek blijkt bijvoorbeeld dat de kloof tussen 
beleid en uitvoering groot is en dat de trans-
formatieagenda’s van gemeenten zich min of 
meer los ontwikkelen van de concrete erva-
ringen en praktijken binnen de wijkteams. 
Monitoring levert nog altijd niet de informatie 
op die nodig is om de (lokale) beleidsregels en 
ondersteuningspraktijken beter te maken. Dat 
wil zeggen, effectiever en vooral ook recht-
matig. Dit is zorgelijk. Allereerst omdat er bij 
ieder serieus incident, of begrotingstekort, 
politiek-bestuurlijke reacties dreigen die de 
goede bedoelingen van deze transitie zullen 
doen keren. Ten tweede omdat het situatio-
nele gelijkheidsbeginsel zo dreigt te eroderen 
tot situationele willekeur. We hebben een 
besturingsmentaliteit nodig die ons in staat 
stelt om met onzekerheden om te kunnen 
gaan, en die ons bovendien behoedt voor 
schijnzekerheden. Een besturingsmentali-
teit die ons helpt om de samenhang tussen 
uiteenlopende praktijken en (inter)bestuur-
lijke verhoudingen te vinden. 

Dat brengt mij bij een ‘open vraag’ – vrij naar 
de Amerikaanse filosoof en pragmatist 
Hilary Putnam: kunnen we als samenleving 
een pragmatische besturingsmentaliteit 
aan, zonder dat onzekerheden ons – onder 
invloed van scepsis – weer laten terugvallen 
in een autoritair stelsel? Het is bewust een 
open vraag. Want in deze transitie zijn we nu 
eenmaal tot elkaar veroordeeld in een groot, 
gezamenlijk experiment.

Jan-Kees Helderman

Jan-Kees Helderman is universitair 
hoofddocent bestuurskunde aan het 
Institute for Management Research, 
Radboud Universiteit Nijmegen. Dit artikel  
is een bewerking van een lezing tijdens  
de Ontmoetingsdag Sociaal Domein van  
jb Lorenz op 31 maart 2017 in Spijkenisse.

  We gaan van een generiek naar een situationeel gelijkheidsbeginsel

  De overgang gaat onvermijdelijk met veel onzekerheid gepaard

  Alleen pragmatisme helpt ons bij dit grote, gezamenlijke experiment
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‘Hulp 
bij huiselijk 
geweld 
kan alleen 
in een keten’

 Wat maakt huiselijk geweld zo’n complex probleem?

 Wat kan de gemeente doen om gezinnen goed te helpen?

 Geven de decentralisaties mogelijkheden voor verbeteringen?

Bij het voorkomen, bestrijden en stoppen van huiselijk geweld 
ligt de nadruk steeds meer op hulp in de thuissituatie. Sturen op 
samenwerking daarbij is nodig, want huiselijk geweld staat zelden 
op zichzelf. Alleen preventie via wijkteams is zeker niet genoeg.
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Nederland telt ieder jaar zo’n 200.000 slacht-
offers van ernstig huiselijk geweld, variërend 
van fysieke of psychische mishandeling, 
tot seksueel geweld of verwaarlozing. Ook 
verschijnselen als meisjesbesnijdenis en 
huwelijksdwang vallen onder de definitie. 
Bij huiselijk geweld gaat het in ruim de helft 
van de gevallen om gezinnen met kinderen 
onder de 18. Jaarlijks zijn meer dan 100.000 
kinderen getuige van huiselijk geweld. Marleen 
van Eijndhoven is bestuurder van Moviera, een 
organisatie die vooral in Gelderland en Utrecht 
hulp aan deze gezinnen biedt. ‘Vaak creëren 
we rust door de geweldpleger tijdelijk uit huis 
te plaatsen. Dat geeft ruimte om samen met 
de partners of het gezin te bekijken welke hulp 
nodig is. Hulp van ons, maar ook van andere 
instanties. Want huiselijk geweld gaat vaak 
gepaard met problemen op andere terreinen, 
zoals financiën, woonruimte, integratie, versla-
ving, psychische gezondheid en opvoeding.’

Hulp thuis vergt brede 
samenwerking

Bij de samenwerking tussen alle relevante 
partijen spelen gemeenten en wijkteams een 
belangrijke rol. Als je het in de wijk niet goed 
organiseert, stelt Van Eijndhoven, komen er 
meer gezinnen in de crisisopvang terecht. En 
dat moet je zoveel mogelijk zien te voorkomen, 
vindt ze. ‘Uit huis vluchten doe je pas als niets 
ander meer kan. Het is heel ingrijpend voor 
ouders en kinderen.’ In de jaren voor de decen-
tralisaties beperkte Moviera zich tot crisisop-
vang en interventies in ernstige geweldssitu-
aties. Door de transities is ook voor Moviera 
de focus verschoven naar het bieden van 
hulp thuis. Van Eijndhoven: ‘Dat is een posi-
tieve ontwikkeling, waarin we overigens wel 
zoekende zijn. Het is nog altijd geen vanzelf-
sprekende route, maar het is wel de beste.’ 
Toch is het volgens haar ‘niet reëel’ om – zoals 
in sommige gemeenten nu gebeurt – alles wat 
met probleemgezinnen te maken heeft via het 
wijkteam te laten lopen. Het risico bestaat dan 
dat sommige gezinnen waarin huiselijk geweld 
voorkomt niet snel genoeg op de juiste plek 
terechtkomen. Het gaat volgens Van Eijnd-
hoven om goede ketenzorg, waarin niet alleen 
een wijkteam maar ook een organisatie als 
VeiligThuis vooraan moet staan. 

Regelarme samenwerking 
geeft professionals ruimte

Waar het in elk geval goed gaat, aldus Van 
Eijndhoven, is de stad Utrecht. ‘De gemeente 
heeft buurtteams ingericht en faciliteert ook 
de samenwerking tussen alle relevante orga-
nisaties. De gedachte is dat het zoveel moge-
lijk in wijk en buurt moet gebeuren, maar er is 
ook geld uit de innovatiepot van de gemeente 
om concrete interventies te ontwikkelen. 
Zoals ons ‘Take-a-break’-project, bedoeld om 
crisisinterventies te voorkomen. Utrecht ziet 
heel goed in dat het niet werkt als je alleen 
een samenwerkingsmodel opzet. Je moet 
meer doen.’ Prettig noemt Van Eijndhoven de 
‘regelarme samenwerking’. Moviera maakt 
in december afspraken voor het volgende 
jaar, doet haar werk in de keten en heeft daar 
eens per kwartaal een gesprek over met de 
gemeente. ‘Dat is een groot verschil met 
andere gemeenten. We werken in Utrecht op 
basis van het vertrouwen dat de professionals 
de deskundigen zijn. Moviera op het gebied 
van huiselijk geweld en de buurtteams op 
de aanpak in wijken en buurten. We hoeven 
niet te bewijzen dat wij deskundig zijn door te 
concurreren met anderen. Dan kun je je voluit 
richten op het versterken van de onderlinge 
samenwerking.’

Ervaringsdeskundigen als 
partners in de keten

Ook in eigen huis moet je intussen blijven 
vernieuwen, vindt Van Eijndhoven. Samen 
met collega-organisaties uit Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag werkt Moviera 
bijvoorbeeld aan de inzet van ervarings-
deskundigheid om de hulp aan gezinnen te 
verbeteren. ‘Cliënten die hun leven weer op 
orde hebben, willen vaak wat betekenen voor 
lotgenoten. Zij kunnen met hun bijdrage een 
boost geven aan de ondersteuning in wijken 
en buurten. Bijvoorbeeld via de laagdrem-
pelige hulplijn die we als samenwerkende 
organisaties aan het inrichten zijn. Voorheen 
konden mensen terecht bij het Steunpunt 
Huiselijk Geweld, dat in de transities is opge-
gaan in VeiligThuis. Mensen met vragen of 
zorgen bellen daar minder makkelijk naartoe, 
zo blijkt nu, omdat ze bang zijn dat hun kind 
wordt weggehaald.’ 

Preventie en hulp nog teveel 
aparte domeinen

Waar zouden gemeenten vooral hun aandacht 
op moeten richten als het gaat om huiselijk 
geweld? Van Eijndhoven is duidelijk over de 
prioriteiten: ‘Verbeter in elk geval de signa-
lering en richt je op preventie in buurten en 
wijken. Zo kun je escalatie voorkomen en als 
het goed is ook onnodige crisisopvang.’ Maar, 
zo zegt ze er meteen bij, dat betekent niet 
dat er geen ‘bedden’ meer hoeven te worden 
‘ingekocht’. Crisisopvang zal altijd nodig 
blijven. En blijf investeren in de keten, besluit 
Van Eijndhoven. ‘VeiligThuis heeft de omvang 
van de problematiek door goede signalering 
zichtbaarder gemaakt. Maar de versterking 
van de ketensamenwerking heeft intussen 
nog te weinig aandacht gekregen. Daardoor 
zijn preventie en specialistische hulp vaak 
nog afzonderlijke domeinen gebleven. De 
gemeenten zijn nu aan zet om de hulp in de 
keten nog beter afgestemd te krijgen.’

Margriet van Lingen

  Huiselijk geweld is complexe problematiek, dus realiseer brede ketenzorg

  Zet in op signalering en preventie, maar vergeet niet de crisisopvang

  Investeer ook in innovatieve methodieken, dus niet alleen in samenwerking
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Van protocol naar het leven zelf
 
Acht praktijkorganisaties over anders werken in het sociaal domein
 

Niet alleen gemeenten, ook aanbieders van zorg en ondersteuning ontwikkelen 
zich onder invloed van de decentralisaties.  Ze maken de stap van productie 
draaien naar impact realiseren. ‘Cliënten’ worden steeds meer ‘burger’.

Peter de Visser
algemeen directeur Incluzio
 
 ‘Een oude dame met beginnende dementie was aan de magere kant. 
In het behandelplan stond: bezorg vier keer per week een maaltijd 
aan huis. Dat leek een zinvol plan, maar het ging volledig voorbij aan 
haar echtgenoot. Het was diens lust en leven om dagelijks te koken 
voor zijn vrouw. Dat gaf hem eigenwaarde en zijn vrouw stelde zijn 
kookkunsten ook op prijs. Een van onze buurtteammedewerkers 
arrangeerde een gesprek tussen de betrokken professionals en 
meneer. De uitkomst: hij bleef koken en het gewicht van mevrouw 
zou voortaan regelmatig worden gecontroleerd. In dit voorbeeld zit 
het allemaal: individueel maatwerk en vertrouwen in het oplossend 
vermogen van professionals en burgers. Op de hogere hotelschool 

heb ik geleerd dat de kwaliteit van dienstverlening wordt bepaald 
door de interactie tussen mensen. Maar in de zorg denken we nog 
te vaak in termen van protocol, product en arrangement. Het gevolg 
is dat er veel tijd gaat zitten in controle; doet iedereen exact wat 
de protocollen voorschrijven? Terwijl je ervan uit moet gaan dat 
professionals competent zijn. Zij komen bij mensen thuis en kunnen 
de context het beste beoordelen. En dus ook samen met de klant 
inschatten wat nodig is.’
 
Incluzio, onderdeel van facilitair bedrijf Facilicom Group, werkt onder 
meer aan individuele begeleiding, wijknetwerken en jeugdzorg. 
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  Wat is er na de transitie veranderd voor praktijkorganisaties?

  Transformeren aanbieders van zorg en ondersteuning mee?

  Wat levert hun veranderde inzet op voor de burger?

foto: Incluzio
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Saar Spanjaard
directeur Avres
 
 ‘Het uitgangspunt moet steeds zijn wat mensen nodig hebben om 
zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Laat alle partners in het 
sociaal domein elkaar goed leren kennen, elkaars kracht erkennen en 
eventueel bereid zijn taken uit handen te geven als een ander er beter 
in is. Wij helpen mensen bijvoorbeeld niet meer direct bij het op orde 
krijgen van hun financiële administratie. Vrijwilligers van thuisad-

ministratie-organisaties kunnen dat veel beter. Wij ondersteunen 
die activiteiten en nemen alleen de echt ingewikkelde zaken over.’
 
Avres is het werk-leerbedrijf voor de Zuid-Hollandse gemeenten 
Molenwaard, Giessenlanden, Zederik en Leerdam.

Marc Knijnenburg
projectmanager bij Xtra
 
 ‘Voor de decentralisaties 2015 draaiden we vooral productie. Als we 
veel deelnemers aan onze activiteiten hadden, dan was het goed. 
Bij de echte effecten van wat we deden, stonden we niet genoeg 
stil. Nu gaat het meer om de grote maatschappelijke vraagstukken 
en de bijdrage die wij kunnen leveren aan oplossingen. Daarmee is 
de behoefte van de burger veel meer centraal komen te staan. Het 
vraagt ook van ons als organisatie een andere manier van werken: 
mensen ondersteunen kan alleen met tijd, aandacht en liefde. En we 
doen meer dan mensen individueel ondersteunen. We werken aan 

leefbaarheid en welzijn in buurten en wijken. Ook daarbij zouden 
we nog veel meer aan de bewoners moeten vragen: wat vinden 
jullie belangrijk? Dat geldt net zo goed voor het lokale beleid. Dus 
gemeente, ga met bewoners en professionals om tafel en vraag: hoe 
kunnen we samen iets doen aan problemen in onze buurt of wijk?’

Xtra is een welzijnsorganisatie die werkt in Den Haag 
en omgeving, Delft en Zoetermeer. 
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Harry Crielaars
bestuurder Traverse
 
 ‘Aanvankelijk zag ik bij gemeenten veel behoefte aan grip op de 
processen. Dat schoot soms door in contracten van één jaar met 
stevige verantwoordingseisen. Veel praktijkorganisaties gingen 
zich daardoor terugtrekken binnen de eigen muren. Dat verandert 
inmiddels, merken we. De gasten van Traverse komen vanuit onze 
opvang terug in de wijk en niet iedereen is even sterk. Daar moeten 
we met zijn allen iets mee. De kern is: terug naar vertrouwen in de 
professionele inschatting. Ga dus als gemeente met de professio-

nals in gesprek over de gevolgen van de beleidskeuzes die je maakt. 
En beoordeel organisaties niet alleen op de cijfers, maar op wat ze 
doen om te leren, te verbeteren en te veranderen. Dan krijg je een 
inhoudelijke beoordeling: worden de mensen om wie het gaat echt 
beter van de ondersteuning die ze krijgen?’
 
Traverse zorgt in de regio Midden-Brabant voor opvang van 
mensen die dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden. 
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Lessen van en voor de praktijk
  Stop met simpelweg productie draaien, maar stel de behoefte van de burger centraal. 
  Ga uit van wat mensen nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.
  Ondersteun mensen en probeer alleen de echt ingewikkelde zaken over te nemen.
  Benader ‘cliënten’ meer als burgers, als inwoners van een gemeente; ga in gesprek en bepaal samen het resultaat.
  Besef steeds: mensen ondersteunen vraagt om tijd, aandacht en liefde!
  Heb meer aandacht voor wat je kunt bijdragen aan de grote maatschappelijke vraagstukken.
  Vertrouw weer op professionals en op hun conclusies bij mensen thuis.
  Volg niet te strikt de wet, maar heb oog voor het leven zelf; investeer in de redzaamheid van burgers.
  Benut de decentralisaties om te investeren in preventie en vroegsignalering, met oog voor ervaringsdeskundigheid.

foto: Traverse
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  Denk niet meer in termen van protocol, product en arrangement 

  Beoordeel organisaties op hoe ze leren, verbeteren en veranderen, niet alleen op cijfers

  Sturen op uren remt innovatie, dus stuur op resultaat

  Ga in gesprek met de professionals over de consequenties van je beleidskeuzes

Harald Eertink
divisiemanager sociaal domein bij de Baalderborg Groep
 
 ‘Voor de decentralisaties hadden we te maken met twee zorgkan-
toren en het Centrum indicatiestelling zorg. Vanaf 2015 zijn daar 
twaalf gemeenten bijgekomen. Aanvankelijk kopieerden sommige 
gemeenten het gedrag van het zorgkantoor. Dat is begrijpelijk gezien 
de omvang van de transitie, waarbij gemeenten het ook nog eens 
moesten doen met minder geld. Maar sturen op uren geeft een 
verkeerde prikkel, waardoor je niet tot innovatie komt. Inmiddels 
zien we dat gemeenten het resultaat steeds meer centraal stellen. 
Vroeger kreeg een cliënt een indicatie voor 6 uur begeleiding, nu is 
de opdracht: ga in gesprek met de cliënt hoe je een bepaald resul-
taat kunt bereiken. Dat betekent ook dat wij nu werken met divisies. 
Daarin zijn verschillende soorten zorg en voorzieningen gebundeld 
zodat de professionals met elkaar kunnen focussen op wat nodig is 
per cliënt. Met onze specialisaties op het gebied van dagbesteding, 
kind en jeugd en ambulante zorg, kunnen wij het werk van de wijk-
teams heel goed aanvullen.’
 
De Baalderborg Groep biedt in Drenthe en Overijssel 
voorzieningen op het gebied van wonen, werken, 
dagactiviteiten, logeren en recreatie.

Rob Esser
directeur Werk en Inkomen Lekstroom
 
 ‘Bij zo’n veertig procent van onze cliënten is het zaak eerst andere 
problematiek aan te pakken dan hun werkloosheid. Meestal gaat 
het om gebrekkige financiële of sociale zelfredzaamheid. Dat 
betekent ook wat voor onze eigen begeleiding. Dus niet direct een 
sanctie opleggen als iemand een ongemotiveerde indruk heeft 
gemaakt tijdens een sollicitatiegesprek, bijvoorbeeld. Misschien 
kon de persoon in kwestie zich niet goed concentreren vanwege 
zijn schuldenproblematiek? Vandaar ook mijn vraag aan wethou-
ders en gemeenteraden. Wil je strikt de Participatiewet naleven en 
vooral mensen aan werk helpen? Of heb je ook oog voor het bredere 
plaatje van het leven zelf en investeer je eerst in de redzaamheid 
van burgers?’
 
Werk en Inkomen Lekstroom werkt in Utrecht voor de gemeenten 
Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen.

Elfriede Boer
directeur Werkzaak Rivierenland
 
 ‘Werk moet altijd prioriteit nummer één zijn, ook voor mensen met 
schulden of psychische problemen. Werk geeft je eigenwaarde en 
een toekomstperspectief. Van de honderd mensen die zich bij ons 
melden, gaat ruim de helft niet de bijstand in. Dat moet ook, want het 
idee achter de decentralisaties is een maatschappij waarin iedereen 
kan meedoen. Ik zou gemeentebestuurders deze vraag willen stellen: 
hoeveel dove, blinde of mensen met een andere beperking werken 
er bij u in het gemeentehuis? Ik denk dat daar nog veel werk aan de 
winkel is. In het toeleiden naar werk moeten we durven kiezen voor 
onconventionele oplossingen. Stel, we kunnen een werkzoekende 
aan een baan helpen, maar hij heeft dan wel een auto nodig. Houdt 
het dan op als iemand die niet heeft? Een tweedehandsauto kost 
misschien 2.000 euro, terwijl een jaar lang bijstand gelijkstaat aan 
13.000 tot 15.000 euro. Ik zou het wel weten!’
 
Werkzaak Rivierenland is de organisatie voor werk en inkomen, 
die werkt voor negen gemeenten in de regio.

Marjan Verschuure
bestuurder IrisZorg
 
‘IrisZorg is er voor mensen met een instabiele woon- en werksitu-
atie, meestal door een verslaving, schulden en een beperkt sociaal 
systeem. Sinds de decentralisaties zijn we meer aan preventie en 
vroegsignalering gaan doen. Door aan te sluiten bij wijkteams kunnen 
we met de professionals in de eerste lijn snel inschatten of bijvoor-
beeld sprake is van een verslaving. Daar kunnen wij dan specialis-
tische hulp voor bieden. Belangrijk is ook dat we meer oog hebben 
gekregen voor ervaringsdeskundigheid. Dat levert innovatie op. Zo 
bieden we samen met een hogeschool een opleiding ervaringsdes-
kundigheid aan voor medewerkers en oud-cliënten. De decentralisa-
ties zijn een goede ontwikkeling, maar de bureaucratie is er intussen 
niet eenvoudiger op geworden. Wij zijn van twintig naar honderd-
zestig – vaak eenjarige – contracten gegaan. Regeldruk mag niet ten 
koste gaan van goede zorg. Laten we als gemeenten en aanbieders 
samen de zorg beter maken. De nieuwe gemeenteraadsleden zijn 
van harte welkom om met ons te komen praten.’
 
IrisZorg biedt trajecten voor opvang, wonen, werken en verslavings-
behandeling aan jongeren, volwassenen 
en gezinnen in Gelderland, Overijssel en Flevoland.

29g voor een gezonde gemeenschap



30

 Regie bij  de burger

Gooi en Vechtstreek: 
‘Laat burgers ons 
maar eens vertellen 
hoe het moet!’ 

Binnen de regio Gooi en Vechtstreek werken 
acht gemeenten samen in het sociaal domein. 
Ze zijn het vrijwel altijd eens waaróm ze iets 
doen. De vraag is steeds: hoe doen we het zo dat 
het ook echt iets oplevert voor onze inwoners? 
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Alle bestuurders en beleidsmedewerkers in 
dit artikel zeggen het: we zijn er in de regio 
Gooi en Vechtstreek in geslaagd om in het 
sociaal domein een gezamenlijke visie en 
uitgangspunten te formuleren. Dat klinkt een 
beetje naar obligate bestuurderstaal, maar 
het enthousiasme om tafel is te aansteke-
lijk om eraan twijfelen dat het in deze regio 
ook echt zo ervaren wordt. ‘We hebben 
bijna nooit discussies over het waaróm van 
wat ons te doen staat. De gesprekken gaan 
vooral over hoe we dingen doen en wat het 
effect moet zijn’, stelt de een. Een ander 
voegt daaraan toe: ‘Het beleid is regionaal 
afgestemd, maar de uitvoering is lokaal. De 
politieke invloed van de lokale raadsleden is 
daarmee maximaal.’ 

Gedeelde ambitie voor 
echte impact

Een belangrijk kenmerk van de samen-
werking is dat het ‘all-inclusive’ is, zoals 
programmacoördinator Jordy van Slooten 

het noemt. ‘Vaak zie je een cafetariamodel, 
waar je wettelijke taken samen doet en dan 
per gemeente kiest: dit of dat stukje doe ik 
erbij. Hier hebben we met zijn allen uitge-
sproken: dit gaan we samen doen. Daar 
staan we voor en vervolgens gaan we kijken 
hoe we het voor ons allemaal optimaal én 
effectief kunnen organiseren.’ Een duidelijke 
gedeelde ambitie dus, met als inzet echte 
impact voor de burger.

Het helpt natuurlijk dat de verschillende the-
ma’s waarop in Nederland regio’s gevormd 
worden (jeugdzorg, veiligheid, onderwijs, et 
cetera) binnen Gooi en Vechtstreek netjes 
geografisch op elkaar liggen. De regio heeft 
daarom zelf alles in huis om goed te kunnen 
samenwerken. En daar maken ze dus niet 
alleen gebruik van, ze gaan ook voor duide-
lijke, gezamenlijke keuzes. Om daar invulling 
aan te geven zijn er spelregels. Zo worden 
voorstellen altijd afgestemd met de orga-
nisaties die voor de uitvoering tekenen. En 
met de gemeentelijke consulenten die met 
inwoners in gesprek gaan. Er is een ‘hori-

 Regie bij  de burger
  Wat levert regionale samenwerking op voor de burger? 

  Welke spelregels versoepelen de samenwerking?

  Hoe vertaal je je principes naar de praktijk? 

Deelnemers aan het gesprek

Janny Bakker 
locoburgemeester en wethouder 
Huizen en voorzitter stuurgroep 18+
Marianne Verhage
wethouder Huizen en interim 
voorzitter stuurgroep 18-
Eric van der Want 
wethouder Hilversum en voorzitter 
portefeuillehoudersoverleg  
sociaal domein  
Jeroen Bigot 
hoofd maatschappelijke zaken 
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren

Igor Meuwese 
algemeen directeur regio 
Gooi en Vechtstreek
Saloua Chaara 
programmamanager sociaal domein
Rik Post 
programmacoördinator jeugd 
Jordy van Slooten 
programmacoördinator sociaal domein
Marco van der Spek-Stikkelorum
inkoopstrateeg

g voor een gezonde gemeenschap



32

zontale overlegstructuur’: met inwoners, 
aanbieders, consulenten, beleid en inkoop. 
De ontmoeting tussen al deze betrokkenen 
wordt actief georganiseerd en er is princi-
pieel voor gekozen de positie van de burger 
centraal te stellen. ‘Daar ligt de regie en wij 
nemen die niet over’, zoals wethouder Janny 
Bakker het uitdrukt. ‘Alles begint bij de inwo-
ner en eindigt ook weer bij hem of haar.’ 

Dat horizontale overleg leidt regelmatig 
tot nieuwe inzichten, voegt ze toe. ‘In een 
gesprek met consulenten vroegen we: wat 
vinden jullie de belangrijkste kernwaarden? 
Eigen kracht, zeiden ze. Ik heb daarbij een 
liberaal beeld: als je eigen kracht hebt dan 
hoeft de overheid niks te doen. Maar zij 
bedoelden iets heel anders: de consulenten 
willen zoeken waar bij mensen de kracht zit, 
zodat zie die naar boven kunnen halen en 
kunnen aanvullen als dat nodig is.’ Dat bete-
kent dat je rond die eigen kracht dus juist 
wél iets moet doen als overheid, wil Bakker 
maar zeggen. 

Integraal betekent aandacht 
voor de context

Een van de hoofdthema’s in het sociaal 
domein – integraal werken – is voor Gooi 
en Vechtstreek belangrijk als richtsnoer 
voor het beleid. Dus niet alleen kijken naar 
problemen en behoeften van jongeren, 
bijvoorbeeld, maar ook hoe hun ouders in 
hun vel zitten. Integraal werken betekent: 
goed kijken hoe het gezin in het leven staat. 
Wat is de kracht en waar zitten zwakten? 
Door zo te kijken, komen naast de verant-
woordelijkheden op het terrein van jeugd-
zorg ook andere relevante zaken in beeld 
waar de gemeente iets mee kan of moet. 
Denk aan participatie, werk en inkomen en 
bijvoorbeeld schuldenproblematiek. 

De zogeheten HBEL-gemeenten (Huizen, 
Blaricum, Eemnes en Laren) gaan nog een 
stap verder: integraal werken betekent hier 
ook integraal organiseren, rekenen en finan-
cieren. Wethouder Marianne Verhage: ‘Wij 
beschouwen het budget voor het sociaal 
domein als één geheel. Dus jeugd, Wmo 
en werk en inkomen zijn erin opgenomen. 
Dan wordt het vanzelf ook heel logisch dat 
je lokaal afdelingen gaat samenvoegen en 
expertise gaat bundelen. We merken steeds 
beter hoe goed het werkt om op dit soort 

manieren de traditionele schotten weg 
te halen. Dat leidt bijvoorbeeld tot een 
gezamenlijke aanpak van bescherming 
en opvang, waarin we naar mijn idee echt 
voorop lopen.’

Praten en dingen regelen 
in één hand

In de concrete praktijk van de gemeente-
lijke consulenten – de ‘praktische doeners’ 
– betaalt de integrale aanpak zich volgens 
de aanwezigen uit. Door de opzet van de 
integraal werkende teams (waarin dus het 
hele sociaal domein vertegenwoordigd is) 
hebben de gemeenten het gesprek én ‘het 
regelen’ in één hand gelegd. Als een wijkteam 
samen met een burger constateert dat er 
iets nodig is – een traplift of schuldhulpver-
lening bijvoorbeeld – hoeven ze niet terug 
naar de gemeente. Zoals iemand aan tafel 
het stelt: ‘De professionals zijn ervoor opge-
leid om goed naar mensen te luisteren, dus 
laat deze doeners het ook maar regelen.’

De regie zoveel mogelijk bij inwoners en de 
praktijk laten is een kwestie van het ‘door-
leven van waarden’, aldus de betrokkenen. 
Dat is een continue activiteit die via ontmoe-
ting en onderling gesprek steeds gevoed 
wordt. De oplossingen die de consulenten 
samen met inwoners vinden, worden ‘alleen 
maar beter’ als je de mensen in de uitvoe-
ring het gesprek met elkaar laat aangaan 
over hun eigen ideeën, beelden, waarden en 
normen, en over de afwegingen die zij zelf 
maken. Wethouder Eric van der Want: ‘We 
willen ook echt proberen om niet alleen met 
cijfers te verantwoorden, maar onze mensen 
veel meer het verhaal te laten vertellen. We 
hebben met de teams afgesproken: ga meer 
aan intervisie doen, doe casusbesprekingen, 
ga met elkaar meekijken en leer van elkaar.’ 

Van elkaar leren betekent tegelijkertijd veel 
van de burger leren. Ook dat hoort bij dat 
doorleven van waarden, vult Bakker aan. 
‘Ik was net aangetreden en er speelde van 
alles rond het taxivervoer. Burgers hadden 
daar veel klachten over. Toen moesten we 
opnieuw aanbesteden. Daar zat een stuur-
groep op en er zou daarnaast een klankbord-
groep komen met patiënten erin. Ik zei: dat 
gaan we omdraaien. Laat die mensen ons 
nou maar eens vertellen hoe het moet! Er 
waren ambtenaren die zeiden: willen we 

dat echt? Gaat dat wel werken? Er was 
behoorlijk wat weerstand, maar ik heb toch 
volgehouden. Dus de patiënten kwamen 
niet in een klankbordgroep maar gewoon 
in de stuurgroep. En toen bleken ze ineens 
heel redelijke ideeën te hebben. Zo is het 
hele aanbestedingsdocument van onderop 
ontstaan. Inmiddels is het aantal klachten 
over taxivervoer enorm afgenomen.’

Door netwerk minder 
afhankelijk van de gemeente

Hoewel de deelnemers aan het gesprek 
vinden dat er in Gooi en Vechtstreek inmid-
dels een kwalitatief sterke organisatie staat, 
is er volgens hen nog veel werk te verzetten 
in het sociaal domein. Het zal erom gaan 
de netwerken rondom mensen verder te 
versterken, waardoor zij uiteindelijk minder 
afhankelijk worden van de gemeente. Dit 
vraagt om een gedeelde visie op welzijn, op 
nieuwe vormen van wonen en van werken. 
Het ‘stelsel’, zo is de overtuiging aan tafel, 
biedt meer ruimte dan vaak wordt gedacht. 
Maar dan moet je er wel in geloven, zeggen 
de deelnemers aan het gesprek. ‘Trek samen 
op, wees nieuwsgierig, durf los te laten, zoek 
verbinding en houd elkaar vast. En laat de 
positie van de burger dus steeds de belang-
rijkste kernwaarde zijn. Die moet krijgen wat 
nodig is. Niet meer, niet minder.’ 

Rob van Renen

Regio Gooi en Vechtstreek 

De Regio Gooi en Vechtstreek is een 
samenwerkingsverband tussen acht 
gemeenten met in totaal zo’n 250.000 
inwoners: Blaricum, Eemnes, Gooise 
Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en 
Wijdemeren. Binnen de regio wordt breed 
samengewerkt op meerdere terreinen, 
waaronder GGD, Jeugd en Gezin, en de 
inkoop van regionaal gecontracteerde 
aanbieders voor Wmo, jeugd en vervoer.

  Draai de rollen eens om en kies voor een centrale positie van de burger  

  Neem integraal werken als richtsnoer en kijk dus ook naar de context

  Leg gesprek en uitvoering in één hand
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Een lokaal sociaal contract. 
Voorwaarden voor een 
inclusieve samenleving
Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving, zijn samenwerking in het 
sociaal domein en het versterken van de kennisinfrastructuur noodzakelijk. Van gemeenten 
en sociale netwerken wordt veel verwacht als het gaat om zorgzaamheid naar hulpbe-
hoevende mensen. Toch ligt er ook een duidelijke opdracht voor de landelijke overheid en 
kennisorganisaties. Wat is de sociale basis waar burgers op kunnen rekenen? Wanneer leidt 
informele hulp tot goede uitkomsten voor mensen en wanneer niet? In dit essay formuleert 
Kim Putters een agenda die hierbij de komende tijd aan de orde is. Het is mede gebaseerd 
op zijn oratie ‘Was getekend’, op 15 september 2017 uitgesproken in Rotterdam. Het essay 
put daarnaast uit diverse onderzoeken van het SCP.

‘Een lokaal sociaal contract’ is gratis te downloaden via www.scp.nl. Een gedrukt exemplaar 
is te bestellen via de boekhandel.

Mijn notitieboek. 
(onder)Zoektocht in het sociaal domein
Drie jaar zijn de gemeenten in Nederland nu bezig met de transformatie in het sociaal 
domein. Dat heeft op veel plekken mooie nieuwe aanpakken opgeleverd. Shirley Belliot en 
Bas van Weerden zijn als (fictieve) wethouder en directeur verantwoordelijk voor het sociaal 
domein in Weidse Blik, een verzonnen gemeente ergens in het land. Zij waren nieuwsgierig 
naar beloftevolle aanpakken waar hun gemeente van kan leren. Hoe kun je echte vernieuwing 
realiseren in de gemeentelijke praktijk van het sociaal domein? Hoe vind je de beste balans 
tussen proces en uitkomst, tussen cijfers en verhalen? En wat kan onderzoek betekenen om 
praktijk en beleid weer verder te brengen? Shirley en Bas pakten de telefoon en begonnen 
een zoektocht. Wat ze tegenkwamen, legden ze vast in dit notitieboek.

‘Mijn notitieboek’ is te downloaden via www.zonmw.nl/mijnnotitieboek. Daar vindt u ook 
informatie over het bestellen van een gedrukt exemplaar.
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Verward 
              is 
niet 
       gek

Compassie 

       met de 

               paradijsvogels 

                    in de wijk

Verward gedrag – ofwel de grip op je leven verliezen – is van alle tijden. 
Maar nu we steeds meer van burgers verwachten, is het risico groter 
dat mensen tussen de wal en het schip raken. ‘We hebben het in 
Nederland voor veel mensen te ingewikkeld gemaakt.’

  Hoe voorkom je dat mensen de weg kwijt raken? 

  Waarom is het belangrijk problemen vroegtijdig te signaleren? 

  Hoe help je mensen die argwanend zijn geworden tegenover hulpverleners?

34 g voor een gezonde gemeenschap



Hans-Martin Don, Eerste Kamerlid voor de 
SP, is in het dagelijks leven directeur jeugd-
bescherming en reclassering van het Leger 
des Heils. Eerder was hij wethouder van 
Eindhoven, onder meer voor zorg. Het thema 
‘verward gedrag’ is dus bepaald niet nieuw 
voor hem. Don: ‘De terminologie is in de loop 
van de jaren een paar keer veranderd. Eind 
jaren ‘90 hadden we het over zorgwekkende 
zorgmijders, toen werden het veelplegers en 
nu heet het dus mensen met verward gedrag.’ 
In de termen is goed te zien welk aspect 
de samenleving op een bepaald moment 
kennelijk het belangrijkst vindt. Maar in de 
kern komt het hierop neer: het gaat om de 
mensen die uitvallen, de grip op hun leven 
verliezen en het allemaal niet meer kunnen 
bijbenen. En dat, constateert Don, is iets van 
alle tijden.

Eigen verantwoordelijkheid 
pakt soms verkeerd uit

Niet alleen de termen zijn veranderd, ook 
de gevoeligheid van de samenleving voor 
afwijkend gedrag is groter geworden. We 
vinden eerder iets raar en mensen hebben 
er ook sneller last van als iemand zich opval-
lend gedraagt, zegt Don. Daarbij komt dat 
de moderne samenleving ook meer van 
mensen verwacht. ‘Met de decentralisaties 
hebben we een grotere verantwoordelijk-
heid bij burgers en hun omgeving neerge-
legd. Mensen met psychiatrische problemen 
wonen nu in de wijk. En ouderen blijven langer 
zelfstandig thuis wonen, ook als ze misschien 
last hebben van beginnende dementie. Dat 
is goed, maar het is dan onvermijdelijk dat 
er mensen tussen de wal en het schip raken.’

Wendy Broeren, sociaalpsychiatrisch ver-
pleegkundige bij GGD Gelderland Zuid, her-
kent de schets van Don in haar dagelijks 
werk. ‘We hebben het in Nederland voor veel 
mensen te ingewikkeld gemaakt. Als de moei-
lijkheden zich opstapelen, kunnen zij de weg 
helemaal kwijtraken.’ Het gaat om mensen 
die vaak geen goed netwerk hebben. Maar 
die evengoed lang niet altijd compleet in de 
marge leven, vertelt Broeren er meteen bij. 
Zoals een oudere dame, uitstekend verzorgd 
en met een keurige baan. Toch verwaarloosde 
ze haar huis en maakte ze haar post niet 
open. Gevolg: een gigantische huurachter-

stand en een onvermijdelijke huisuitzetting. 
‘Om te voorkomen dat zo iemand letterlijk 
op straat belandt, moet je vaak goed kunnen 
improviseren. Bellen, praten, opvang regelen 
en vooral ook in contact blijven. Zodat ze bij-
voorbeeld haar werk niet kwijtraakt.’

Sociale wijkteams kunnen 
problemen signaleren

Jan Jacobs, al 35 jaar wijkagent, is sinds twee 
jaar ‘wijkagent zorgmijders’. Met Broeren zit 
hij in het Interventieteam Nijmegen, waarin 
GGD, verslavingszorg en ggz samenwerken. 
Ook Jacobs vindt improviseren belangrijk. 
Met een knipoog zegt hij dat hij vaak ‘het hele 
privacyreglement overtreedt’ om te kunnen 
schakelen. ‘Ik hoef geen diagnoses te weten 
of andere gevoelige informatie te delen. Maar 
ik moet wel mijn GGD-collega’s kunnen waar-
schuwen als iemand een gevaarlijk mes heeft 
liggen.’ Bij het verhaal van de keurige dame 
heeft hij een extra boodschap: eerder signa-
leren had dit kunnen voorkomen. Broeren 
ziet daarbij vooral een rol voor de sociale 
wijkteams. Die hebben vaak al vroeg door dat 
iemand het niet meer trekt. Het probleem is 
volgens haar wel dat hulpverleners het soms 
te lang in hun eentje willen oplossen. ‘Bij 
complexe problemen moet je samen regelen 
dat iemand de juiste zorg krijgt.’

Adequate aanpak vergt 
krachtenbundeling 

Als voorzitter van een speciaal actiepro-
gramma (zie kader) kan Don dat alleen maar 
beamen. Een adequate aanpak van verward 
gedrag is mogelijk, stelt hij, mits alle betrok-
kenen – gemeenten, politie, zorgaanbieders, 
maatschappelijke opvang en cliëntenorga-
nisaties – hun krachten bundelen. Mensen 
passend helpen is steeds weer maatwerk, 
want het kan gaan om heel uiteenlopende 
gedragingen. Don: ‘Denk aan mensen die dak- 
of thuisloos zijn en op straat bizar gedrag 
vertonen. Dat kan soms best intimiderend 
zijn voor anderen. Maar iemand met verward 
gedrag kan ook gewoon thuis zitten, in stilte 
worstelend met een verslaving.’

Mensen met verward gedrag hebben volgens 
Broeren vaak slechte ervaringen met hulpver-

leners die langs elkaar heen werken. Ze heeft 
er veel werk aan om deze mensen te verleiden 
weer hulp te aanvaarden. Dat verleiden gaat 
volgens haar ook op bij samenwerken, maar 
dan richting professionals. Voor samen-
werken is het belangrijk elkaar persoonlijk 
te leren kennen. Jacobs vertelt over een 
wijkmeester van de woningbouwvereni-
ging. Die belde hem over een man met een 
psychose, die veel overlast veroorzaakte. ‘Die 
wijkmeester kende mij goed. Ik ben natuurlijk 
niet de aangewezen persoon om te helpen bij 
een psychose. Maar ik kon wel weer het lijntje 
leggen naar Pro Persona, de ggz-organisatie 
in de regio.’ 

Beter niet te snel met de 
politie mee

Wat is er volgens Broeren en Jacobs vooral 
nodig om beter om te gaan met mensen 
met verward gedrag? Ideeën genoeg, varië-
rend van voorlichting zodat buurtbewoners 
beter kunnen omgaan met de ‘paradijs-
vogels’ in hun wijk, tot ondersteuning van 
mantelzorg voor mensen die verward zijn. 
Maar de grootste behoefte hebben ze aan 
alternatieve opvangmogelijkheden. Bijvoor-
beeld een neutrale ‘time-out-ruimte’, zodat 
iemand na een crisis niet langer in een cellen-
blok bij zinnen hoeft te komen. Jacobs: ‘Als je 
een been breekt op straat, word je met alle 
egards omgeven en per ambulance naar het 
ziekenhuis gereden. Maar als er in je hoofd 
iets ‘breekt’, moet je nu nog veel te snel met 
de politie mee…’

Marc van Bijsterveldt

Het ‘Actieprogramma lokale initiatieven 
mensen met verward gedrag’ ondersteunt 
samenwerkingsinitiatieven met bedragen 
tot een halve ton voor nieuwe werkwijzen 
of producten. Ook is er geld voor projecten 
rond opleidingen, maatschappelijke 
acceptatie en zelfredzaamheid. Kijk op 
www.zonmw.nl/verwardgedrag voor 
de subsidiemogelijkheden. Dit artikel 
is gebaseerd op eerdere interviews op 
de ZonMw-site (zoek op ‘artikelenreeks 
verward gedrag’).

  Vroegsignalering van verward gedrag is cruciaal voor succes

  Voorkom dat hulpverleners het te lang in hun eentje willen oplossen

  Creëer een alternatief voor opvang bij de politie
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Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dat willen 
de meeste ouderen zelf, en de gemeente ondersteunt ze 
desgewenst. Daarbij zouden gemeenten veel meer kunnen 
samenwerken met bouwers, ontwikkelaars en beleggers.

Gerard Streng, directeur 
Revitalisatie en ontwikkeling 
bij Strukton Worksphere

‘Daag 
commerciële 
partijen veel 
meer uit’ 
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Bij grote vraagstukken rond wonen, zorg en 
ondersteuning proberen gemeenten vaak 
zelf het wiel uit te vinden, en nog veel te veel 
alleen met zorgorganisaties. Ze zijn zich nog 
onvoldoende bewust van de mogelijkheden 
die de markt rond vastgoed hun daarbij 
biedt. Dat zegt Gerard Streng, directeur 
Revitalisatie en Ontwikkeling bij Strukton 
Worksphere. Hij kijkt door een ondernemers-
bril: ‘Wij zien een stijgende consumenten-
vraag naar mogelijkheden om langer thuis 
te blijven wonen. De markt reageert op die 
behoefte, ook onze branche. Zo worden 
er steeds meer betaalbare, levensloopbe-
stendige huurappartementen ontwikkeld. 
Makkelijk aan te passen als dat nodig is, 
zonder dure ingrepen. Een wandje weg 
tussen woon- en slaapkamer bijvoorbeeld, 
als iemand slecht ter been wordt.’

Langer thuis dankzij 
‘virtueel verzorgingshuis’ 

Een andere ontwikkeling is de huisauto-
matisering, ofwel domotica. Denk aan het 
op afstand bedienen van gordijnen, zonne-
schermen, verwarming of verlichting. En de 
toepassingsmogelijkheden worden intussen 
al weer groter en slimmer. Streng: ‘Mijn 
schoonouders hebben een iPad van hun 
zorginstelling gekregen waarmee ze hulp 
kunnen inroepen. Maar ze kunnen er ook 
de schoonmaak mee regelen, maaltijden 
bespreken of een afspraak maken met de 

huisarts.’ Er wordt zelfs al geëxperimen-
teerd met ‘virtuele verzorgingshuizen’, 

bijvoorbeeld in een project van de 
Amsterdamse zorgorganisatie 

Cordaan met thuiszorginno-
vator FocusCura. 

Deelnemende ouderen kunnen langer zelf-
standig blijven wonen door een combinatie 
van sensortechnologie en een persoonlijke 
wooncoach, zeg maar een zorgprofessional 
op afstand. Streng: ‘Met die sensoren legt 
het systeem leefpatronen vast en slaat het 
automatisch alarm bij bepaalde afwijkingen 
daarvan, zoals als een val of dwaalgedrag. Zo 
kun je bijvoorbeeld voorkomen dat mensen 
met dementie onnodig het ziekenhuis in 
moeten of in een verpleeghuis belanden. 
En dat scheelt nogal in de kosten, want zo’n 
technologische toepassing kost maar een 
paar honderd euro per jaar.’ 

Nieuwe woonconcepten 
veroveren de markt

De scheiding van wonen en zorg is nog 
zo’n belangrijke ontwikkeling in de zorg 
voor ouderen. Mensen betalen huur voor 
hun woning en nemen daarnaast zorg en 
diensten af bij verschillende aanbieders. Ook 
hier veroveren nieuwe concepten inmiddels 
de markt. Streng vertelt over SliM Apparte-
menten, een exploitatiemaatschappij met 
projecten in Laren (NH), Leeuwarden en 
Lelystad. SliM verhuurt appartementen, 
maar biedt ook diensten aan als alarme-
ring, huishoudelijke hulp en wasdiensten. En 
bijvoorbeeld sociale activiteiten en profes-
sionele thuiszorg. Het bedrijf werkt samen 
met investeerders en beleggers, vastgoedei-
genaren, projectontwikkelaars en bouwers. 
En met zorgorganisaties en leveranciers 
van diensten. Streng: ‘Je ziet steeds vaker 
dit soort samenwerking ontstaan, want 
alleen sámen kun je flexibel en klantgericht 
zijn. Nu denkt de belegger alleen in rende-
ment, de bouwer in stenen, de exploitant 
in opbrengst. En de zorgorganisatie denkt 
alleen in zorgtaken. Terwijl de focus moet 
zijn hoe de klant wil leven, met zijn even-
tuele beperkingen, nu en in de toekomst. 
We kunnen veel meer bereiken wanneer we 
als ondernemers en gemeenten de handen 
vaker ineen slaan.’ 

Door gezamenlijk – en met een onderne-
mershouding – te opereren, kunnen oplos-
singen ook veel duurzamer worden, vervolgt 
Streng. ‘Zorgorganisaties zitten vaak met 
verouderd vastgoed in hun maag. Commer-
ciële partijen kunnen de herontwikkeling 
en exploitatie daarvan overnemen, zodat 
de zorgorganisatie zich weer op haar core-
business kan concentreren. De commer-
ciële partners zetten zich intussen in voor 
duurzame verbeteringen. Niet alleen met 
de inzet van alternatieve energiebronnen 
en hergebruik van materiaal. Maar ook 
door gebouwen zo in te richten dat ze in 
de toekomst blijven beantwoorden aan 
wensen en behoeften van de bewoners.’

Verder kijken dan 
de beste prijs

Streng zou het zinvol vinden als de gemeen-
tebesturen zich breder oriënteren op de 
uiteenlopende mogelijkheden voor ouderen 
om langer thuis te kunnen blijven wonen. Er 
is wat hem betreft meer ondernemingszin 
nodig om de zo noodzakelijke levensbesten-
dige woningen op grotere schaal te kunnen 
realiseren. Gemeenten hebben hierbij goud 
in handen, bijvoorbeeld bij de uitgave van 
bouwgrond. Maar, zo stelt Streng, dan 
moeten ze zich niet alleen maar blindstaren 
op de beste prijs die ze kunnen krijgen. ‘Kijk 
breder en wees vooral veel ambitieuzer. Je 
kunt als gemeente sturen door je ambities 
en verwachtingen beter te formuleren. 
Onderzoek eerst goed wat de zorgvragen 
of de behoeftes van bewoners zijn, nu en 
in de toekomst. Formuleer dan een scherp 
pakket van eisen. Niet alleen voor de bouw en 
ontwikkeling van vastgoed, maar vraag zeker 
ook om innovatieve exploitatieconcepten. 
Stel hoge eisen en heb lef. Daag de markt uit!’

Leendert Douma

  Wat zie je als je door de bril van een ondernemer kijkt?

  Waarmee kunnen commerciële partijen bijdragen aan beter oud worden? 

  Hoe kun je als gemeente goed samenwerken met bedrijven in het vastgoed?

  Benut de ondernemingszin op de vastgoedmarkt

  Beter oud worden vraagt om innovatie en lef

  Boek winst door verder te kijken dan de prijs
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…maar dan komt bureaucratiemachinerie op u af. 

Week 1
Een informatieavond over de zorginkoop, want 
in uw regio ontwikkelt men een nieuw inkoop-
model voor de Wmo en dat moet technisch 
toegelicht worden. Misschien mag u zelfs 
een opinie geven, maar het mandaat ligt bij 
het college. En B&W kan de aanbesteding niet 
meer stoppen, omdat er ‘nu eenmaal’ dead-
lines zijn. 

Week 2
Een regionale bijeenkomst over de ontwik-
kelingen in de jeugdzorg, want het regionale 
samenwerkingsverband wil de nieuwe raads-
leden laten kennismaken met de jeugdhulp, 
de lichte vormen, de specialistische vormen, 
de doorverwijzers. 

Week 3
Een introductie in de financiële aspecten van 
het sociaal domein. Veel jargon en afkortin-
gen: de integratie-uitkering Sociaal Domein, 
de ‘gebundelde uitkering’ BUIG, de aan-
staande decentralisatie van de budgetten 
voor beschermd wonen. Zo langzamerhand 
begint het te duizelen…

Week 4
Kennismaking met de vertegenwoordigers 
van cliënten in uw gemeente. De cliënten-
raad en de participatieraad komen langs. 
Eindelijk weer eens verhalen van inwoners! 
Maar ook hier hoort u toch weer veel jargon. 
Cliëntenvertegenwoordigers lijken soms wel 
een (semi)professional… 

In werkelijkheid overkomt u dit natuurlijk 
niet allemaal in die eerste paar weken. Maar 
raadsleden die de afgelopen vier jaren al in de 
gemeenteraad zaten – zoals ik – zullen niet 
gek opkijken van deze schets. Als raadslid 
word je overspoeld met informatieavonden 
en technocratisch aangevlogen beleidska-
ders. En met voldongen feiten, omdat ‘we 
dit in de regio zo met elkaar hebben afge-
sproken’. Daarom geef ik mijn nieuwe colle-
ga-raadsleden in het land hieronder graag vijf 
lessen mee die ik de afgelopen raadsperiode 
heb geleerd.

Les 1
Raadsleden besteden gemiddeld zo’n 16 uur 
per week aan het raadswerk. De vergoeding 
is niet om over naar huis te schrijven, maar ik 
vind dat geen probleem. Je vervult een maat-
schappelijk relevante rol en dat geeft mij 
voldoende motivatie. De vraag is, hoe zorg 
je ervoor dat je écht een verschil maakt? Je 
moet als raadslid stevig in je schoenen staan 
om niet verzwolgen te worden in vergader-
stukken, fractievergaderingen, commissies, 
informatiesessies en raadsvergaderingen. 
Wees daar alert op als raadslid en als fractie. 
Sta af en toe met de griffier stil bij de stroom 
aan vergaderingen en stukken. Doen we nog 
de goede dingen? Doen we de dingen nog 
goed?

Les 2
Stel aan het begin van de raadsperiode nog 
eens vast waarom u zich verkiesbaar hebt 
gesteld voor de gemeenteraad. En wat u nu 
als verkozen raadslid wilt bereiken. Reflec-
teer hier ook later regelmatig op. Dit kunt u 
voor uzelf doen, maar nog mooier is het om 
er in fractieverband over te praten. Richt u op 
de maatschappelijke thema’s die ertoe doen. 
Wat is nu echt belangrijk in uw gemeente en 
wat zijn de effecten van het gemeentelijk 
beleid? Denk aan thema’s als gezondheid, 
participatie, eenzaamheid en armoede. Of de 
beschikbaarheid van voldoende woningen 
voor kwetsbare groepen, zorg op maat en de 
ervaren leefbaarheid. Waar u ook voor gaat, 
dit is de crux: breng focus aan en maak uw 
eigen agenda.

Les 3
Blijf weg uit de kleilaag van beleidsregels en 
inkoop. Wethouders en beleidsambtenaren 
willen u oprecht graag betrekken bij hun 
werk, maar dit is hún werk. Zij moeten de 
systemen zo inrichten dat het maatschap-
pelijk rendement goed is en de inwoners 
goed worden geholpen. Dus duik niet het 
systeem in – want dan verzuipt u – maar 
duik in de maatschappelijke effecten van het 
beleid. Heeft het college de effecten nog niet 
in beeld? Vraag dan om monitoring van de 
maatschappelijke opgaven en wat het beleid 
daaraan bijdraagt.

U bent sinds kort raadslid. U bent ambitieus, want de zorg in uw omgeving moet 
beter! Burgers zijn ontevreden over de hulp bij het huishouden, de jeugdzorg blijft een 
zorgenkindje, de druk op het verpleeghuispersoneel neemt toe en de spoedeisende
hulp in het streekziekenhuis staat onder druk. Kortom, het is úw tijd om aan te pakken.

  Hoe ziet het raadswerk in het sociaal domein eruit?

  Waar moet een nieuw raadslid zoal voor oppassen?

  Op welke manier kunt u wél het verschil gaan maken?

Vijf lessen van een raadslid

Weg uit de klei,   de modder in 

38 g voor een gezonde gemeenschap



39

Les 4
Heb aandacht voor de uitvoering. Hoe zijn 
de effecten van het beleid in de praktijk? 
Kunnen loketmedewerkers en professio-
nals hun werk goed doen? Worden ze hier 
voldoende in ondersteund? In de uitvoering 
wordt beleid gemaakt of gebroken. Onder-
schat dat niet, maar leer ervan. Dit lukt niet 
alleen via monitoring, dashboards of techni-
sche toelichtingen in raadscommissies. Ook 
een dialoog met de praktijk is noodzakelijk. 
Organiseer daarom gesprekken met loket-
medewerkers, consulenten, hulpverleners 
enzovoort. Ken hun verhalen, dilemma’s en 
successen.

Les 5
Laat u zich niet inperken! In wettelijke zin 
gaat de gemeente niet over de thuiszorg, de 
ziekenhuiszorg of over de langdurige zorg 
in uw gemeente. Maar u bent als raadslid 
vertegenwoordiger voor alle inwoners. Ga in 
gesprek met organisaties in uw gemeente, 
ook als ze buiten de wettelijke scope van 
het gemeentelijk sociaal domein actief zijn. 
Spring over de wettelijke schotten tussen 
Wmo, Wlz en Zvw en voer het gesprek met 
bestuurders van – bijvoorbeeld – het zieken-
huis en de woningcorporatie. Dus met de 
basale voorzieningen, cruciaal voor de 
inwoners en de leefbaarheid in uw gemeente. 

De organisaties in kwestie zullen u serieus 
nemen en het waarderen dat u aandacht 
voor ze hebt. Zodat u samen kunt bespreken 
hoe u het voor de burger beter kunt maken.

Dieger ten Berge

Dieger ten Berge is sinds 2014 raadslid voor 
het CDA in de gemeente Rijssen-Holten en 
lid van de commissie Gezondheid en Welzijn 
van de VNG. In het dagelijks leven is Ten Berge 
zelfstandig adviseur in het sociaal domein, 
verbonden aan jb Lorenz.

Weg uit de klei,   de modder in 

  Waak voor de bureaucratiemachinerie en vraag u steeds af: doen we de dingen nog goed?

  Maak uw eigen agenda en breng focus aan in het raadswerk.

  Loop niet vast in de klei van beleidstechniek en inkoopmodellen. Het gaat om de maatschappelijke  

     opgaven en de effecten van beleid.

  Leer van de lessen in de uitvoering. Ga de dialoog aan met praktijkmensen en faciliteer hun werk. 

  Spring over wettelijke schotten heen en spreek met alle relevante maatschappelijke organisaties.  

  Ook buiten het ‘formele’ sociaal domein. 
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Betere hulp voor 
(veel) minder geld

De winst van 
ontkokering 

g voor een gezonde gemeenschap



Marco is boos. Hij woont sinds kort in een 
verzorgingstehuis. Maar hij wil dat niet. Hij 
heeft wel zorg nodig, maar dat had wat hem 
betreft ook prima thuis gekund. En overdag 
in de dagbesteding. ’s Avonds zou zijn vrouw 
voor hem kunnen zorgen. Dat zou ze zelfs 
overdag kunnen, maar dan moet ze stoppen 
met werken. En dat kan weer niet omdat ze 
in de schuldsanering zitten. De Wet schuld- 
sanering natuurlijke personen (Wsnp) zegt 
namelijk dat er niet nóg minder inkomen mag 
zijn. Helaas kon de Wsnp-bewindvoerder de 
eigen bijdrage voor de dagbesteding niet 
meer betalen. Dus was de oplossing een 
verzorgingstehuis. De eigen bijdrage voor 
de dagbesteding was 10 euro per week. De 
dagbesteding kost ongeveer 10.000 euro per 
jaar. Het verzorgingstehuis ongeveer 48.000 
euro per jaar. We geven dus vijf keer zoveel 
geld uit, om Marco slechter te helpen. 

Hulpverlening: 
22 keer de huurschuld

Lisa heeft een huurschuld van 3.200 euro. De 
woningbouwcorporatie vraagt een vonnis 
huisuitzetting aan, omdat ze die schuld 
niet kan aflossen. Lisa komt met haar drie 
kinderen op straat te staan. Hulpverleners 
regelen crisispleegzorg voor haar kinderen 
(13.000 euro per kind). Zelf kan Lisa de vrou-
wenopvang in (100 euro per dag). Dit kost 
de gemeente 71.000 euro per jaar. Ongeveer 

22 keer zoveel als de huurschuld van Lisa. 
Bovendien ontnemen we haar de mogelijk-
heid om regie te voeren over haar eigen leven 
en dat van haar kinderen. En we trekken een 
gezin uit elkaar.

Barend, tot slot, woont beschermd. Dat kost 
ongeveer 40.000 euro per jaar. Hij wil wel op 
zichzelf wonen, maar er is geen betaalbare 
woonplek voor hem. In de stad waar hij woont 
is de wachttijd voor een sociale huurwoning 
twaalf jaar. Hij kan wel in een stad gaan 
wonen met een minder lange wachtlijst, 
maar dan moet hij zijn vrienden en familie, 
zijn sociale netwerk, missen en heeft hij weer 
meer ambulante begeleiding nodig. Je zou 
verwachten dat we voor 40.000 euro per 
jaar iemand in een corporatiewoning zouden 
moeten kunnen laten wonen. Of op zijn minst 
een woning zouden moeten bouwen (zeker 
met een afschrijftermijn van 25 jaar). Maar 
dat doen we niet… 

Sturen op domeinen 
of resultaat? 

Deze voorbeelden komen wij als Instituut 
voor Publieke Waarden dagelijks tegen in 
onze actieonderzoekspraktijk. Ze komen in 
de beste gemeenten van Nederland voor. 
Het is duidelijk: we leveren in ons land vaak 
slechtere zorg voor veel meer geld dan nodig. 
Dat is geen onwil, het is organisatorisch 

onvermogen. Zo kent iedere afdeling van 
de gemeente haar eigen beleidsdoelen en 
verantwoordingsdata. De afdeling Schuld-
hulpverlening, Werk en Inkomen, de wijkteams 
en de jeugdteams worden met verschillende 
doelen op pad gestuurd, gesanctioneerd 
door de gemeenteraad. Want ook raadsleden 
vragen vaak verantwoording op domeinen, 
niet op de beoogde uitkomsten.

Daarbij komt dat gemeenten vaak werken 
vanuit wensdenken. Zo gaan afdelingen 
Schuldhulpverlening en Werk en Inkomen 
primair uit van de aanname dat iedere burger 
zelfredzaam is. Wanneer dat in de praktijk 
niet zo is – bijvoorbeeld door een verstande-
lijke beperking, autisme, of niet aangeboren 
hersenletsel – wordt dat vaak niet herkend. 
Het gevolg is dat juist de meest kwetsbare 
burgers niet door de procedures komen. Ze 
beginnen tegen wil en dank schulden op te 
bouwen en komen soms in uitzichtloze situa-
ties terecht. Zoals de zogeheten ‘bankslapers’, 
(veelal jong)volwassenen die zich hebben 
uitgeschreven, bijvoorbeeld om onder de 
druk van deurwaarders uit te komen. Zonder 
inschrijving kun je in Nederland geen uitke-
ring ontvangen. En zonder uitkering of ander 
stabiel inkomen vind je geen woning. Dan rest 
dus de maatschappelijke opvang, waarvan 
de maatschappelijke kosten gemiddeld zo’n 
€ 3.750 per maand zijn. Als er al plek is, want 
ook hier zijn er wachtlijsten. 

Er gaat nog veel mis met zorg en ondersteuning, ook in de beste 

gemeenten van Nederland. Door organisatorisch onvermogen 

leveren we vaak slechtere zorg voor veel meer geld. Durven we 

te kiezen voor oplossingen die wél werken?

  Waarom kost hulp vaak onnodig veel geld?

  Hoe kom je tot meer logische en rendabele oplossingen? 

  Waarom is juist nú veel meer politieke moed nodig?
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Winst gemeente juist 
bij duurste 10%

Wij zien een terugkerend patroon: door strak 
vast te houden aan lokale voorwaarden uit 
een verkokerd domein, schieten de maat-
schappelijke kosten voor kwetsbare burgers 
omhoog en daalt de kwaliteit van leven van 
deze mensen navenant. Zo lossen we continu 
met oneigenlijke middelen relatief kleine 
problemen op, zoals de casussen aan het 
begin van dit verhaal illustreren. We lossen 
een woonprobleem op met een dure woon-
zorgvoorziening, of een schuldenprobleem 
met crisispleegzorg en vrouwenopvang. Het 
terugkerende patroon geldt natuurlijk niet 
voor alle burgers die ondersteuning krijgen; 
90% wordt doorgaans prima geholpen. 
Maar juist bij de duurste 10% is nog een 
wereld te winnen. De komende jaren kan 
dit beter dan in de afgelopen decennia. 
Waarom? We noemen gemeenten al tijden 
‘de eerste overheid’. Dankzij de decentralisa-
ties in het sociaal domein zijn ze dat nu ook 
echt. Voor de introductie van de Participa-
tiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015 kregen 
gemeenten geld van het rijk, dat ze recht-
matig aan centraal geformuleerde doelen 
moesten uitgeven. Nu krijgt de gemeente 
een ‘brede doeluitkering sociaal domein’, die 
veel meer mogelijkheden biedt. 

Focus op grip of effectiviteit?

En daar komt de gemeenteraad in beeld. 
Die geeft de decentralisatiewetten in lokale 
verordeningen concreet vorm en is zo de 
belangrijkste partij voor de verzorgingsstaat 
van de toekomst. Of moeten we zeggen: 
de verzorgingsstad? Immers, de verzor-
gingsstaat van de toekomst krijgt vooral 
lokaal vorm. Een prachtkans, die vraagt 
om politieke moed. Zeker als er sprake is 
van budgetoverschrijdingen en tekorten. 
Vraagt de raad dan om meer ‘grip’ op het 
sociaal domein, en daarmee onvermijdelijk 
om meer bureaucratie? Of zoeken we naar 
andere manieren om middelen écht effec-
tief te besteden? En vraagt de gemeente-
raad dus voortaan om logische, rendabele 
en betrokken oplossingen?  We zetten er een 
paar op een rij:

1
Bij financieel kwetsbare groepen is preventie 
van schulden essentieel. De meest effectieve 
manier is om de vaste lasten door de sociale 
dienst te laten betalen, nog voordat de uitke-
ring wordt uitgekeerd. Dat scheelt een hoop 
ellende en torenhoge bewindvoeringskosten. 
Dit is een aantrekkelijke optie, vooral voor 
mensen met een verstandelijke beperking, 
mensen die niet geletterd of gecijferd zijn, 
verward gedrag vertonen of al drie keer 
schuldhulpverlening nodig hebben gehad.

2
Investeer in de beschikbaarheid van betaal-
bare woningen. In veel gemeente zitten 
burgers onnodig lang in dure woonzorg-
voorzieningen – per geval besparen we als 
gemeenschap al snel 20.000 euro wanneer 
deze mensen tijdig kunnen uitstromen.

3
Maak het verstrekken van een postadres een 
‘ja, tenzij’. De huidige drempels voor aanvraag 
van een postadres zijn vaak te hoog. Combi-
neer het eenvoudiger verstrekken van een 
postadres met een fraudecheck en een 
duurzaam plan voor de burger in kwestie.

Wilt u de komende vier jaar echt impact 
realiseren? Ga dan op zoek naar de zoge-
heten ‘zwarte zwanen’ van beleid. Vraagt 
u de wethouders vooral hoe vaak mensen 
zijn afgewezen bij verschillende loketten, 
en welke gevolgen dat heeft gehad. Het zijn 
namelijk juist die onbedoelde, ongewenste 
effecten van beleid die de beste grondstof 
bieden voor de transformatie van het sociaal 
domein. De beste gesprekspartners daar zijn 
uitvoerende professionals. En de kwetsbare 
burgers zelf natuurlijk.

Albert Jan Kruiter en Bram Eidhof, 
Instituut voor Publieke Waarden

  Ga er niet vanuit dat elke burger zo zelfredzaam is als u zou wensen

  Stuur op resultaat, niet op domeinen 

  Vraag burgers en professionals naar de zwarte zwanen
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datum: maart 2018

Betreft: geen tijd te verliezen, leer van ervaringskennis!

Geachte raadsleden,

Ruim drie jaar geleden stond uw gemeente voor een opgave. Een groot aantal mensen vroeg in 
Nederland asiel aan, en een deel van die mensen werd in uw gemeente gehuisvest. Dat was spannend. 
Als u de krant opensloeg, of uw twitterfeed ververste, zag u boze en verontruste burgers. Misschien 
werd in uw gemeente zelfs wel een buurthuis bestormd. Gelukkig merkte u in de jaren erna vooral 
dat opvallend veel inwoners iets wilden doen voor hun nieuwe buren. Spontaan organiseerden locals 
buurtdiners, boden ze taalles aan, of doneerden ze huisraad en kleding. Soms werd er zelfs een beetje 
ruzie gemaakt over van wie de vluchtelingen nu eigenlijk waren, zo populair waren ze. In een mum van 
tijd ontstonden er in Nederland op allerlei plekken hechte informele netwerken om de nieuwkomers 
zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. 

Maar ook uw ambtenaren en de professionals renden zich rot. In allerijl schreven zij ambitieuze plannen 
van aanpak voor de opvang en integratie van de zogenoemde statushouders. Jeugdzorgorganisaties 
ontfermden zich over kinderen die zonder ouders naar Nederland vluchtten. Het participatiebedrijf 
schoolde zich bij over de nieuwe doelgroep. Taalscholen schoten als paddenstoelen uit de grond. En 
omvangrijke ketens werden opgetuigd met klantmanagers, participatiecoördinatoren, generalisten, 
maatschappelijk begeleiders, W&I-consulenten, leerplichtambtenaren enzovoorts.

Mijn advies aan u is simpel: oogst na al dat zaaien! Er ligt een geweldige berg aan innovatiepotentieel 
voor uw gemeente klaar. Het integratiediscours heeft – ondanks allerlei belemmerende Haagse 
regelgeving – op volle toeren gedraaid. En het is nu aan u om dit als grondstof te gebruiken voor kennis. 
Kennis over wat werkt, en wat niet. Zodat u weloverwogen kunt besluiten wat u wel en wat u niet wilt 
behouden of opschalen.

Dit soort kennis is niet vanzelfsprekend voorhanden. Want ook al vangen we in Nederland al decennia 
lang georganiseerd vluchtelingen op, toch is er maar bar weinig te vinden over welke onderdelen van 
al die aanpakken nu een beetje het gewenste effect hadden. We zijn in Nederland erg goed in het 
optuigen van dingen (ook wij schaffen das), maar léren van wat we ontwikkelen vinden we moeilijker. 
Er is ongelooflijk veel ervaringskennis. Maar die is tot nu toe zelden systematisch verzameld, getoetst 
of opgeschaald. Dus moeten we steeds weer het wiel uitvinden. Aan u nu de fantastische kans om 
een voortrekkersrol te spelen. Een noodzakelijke rol, want tegelijkertijd weten wél dat het erg slecht 
gaat met de (arbeids)positie van voormalig vluchtelingen. We verspillen al jaren talent, ambitie en 
gemeenschapsgeld. Een doodzonde, wat mij betreft.

Geen tijd te verliezen dus. Tuig een sterke lerende omgeving op die inzichtelijk maakt wat de impact 
was van al die prachtige projecten, hoe dit zich verhoudt tot uw eigen politieke ambities op dit terrein, 
en welke rol u als overheid kunt spelen ten opzichte van al die burgerkracht en lokale helden. En 
belangrijker nog: zorg dat die lerende omgeving zich laat voeden door de praktijk, en niet door louter 
politieke motieven (of ze nu links of rechts zijn) of tekentafelambities. Alleen dan zullen de nieuwe 
Nederlanders écht een kans krijgen zich te ontwikkelen tot wie ze in hun nieuwe thuisland willen en 
kunnen zijn. 

Renée Frissen
directeur OpenEmbassy

Open Embassy is een online chatbox die vluchtelingen met vragen koppelt aan vrijwilligers die graag 
willen helpen. Zie www.openembassy.nl.
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In 2016 evenveel jongeren 
in jeugdzorg als in 2011
Jaarlijks krijgt ongeveer 11 procent van de jongeren een of meer 
vormen van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 vrij stabiel. De over-
gang van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 lijkt hier geen 
invloed op te hebben gehad. Ook lijkt er geen verschuiving te zijn 
geweest van duurdere zorg naar goedkopere zorg dichter bij huis. 
Dat blijkt uit een analyse van het CBS van cijfers tot en met 2016. 
Hoe zit het eigenlijk in uw eigen gemeente? Kijk op www.cbs.nl (zoek 
op ‘jeugdzorg 2016’).

Inzicht in oorzaken van eenzaamheid
Eenzaamheid is een belangrijk probleem. Maar hoeveel eenzaamheid 
is er eigenlijk? En wat weten we van de oorzaken? Op de website 
volksgezondheidenzorg.info (gemaakt door het RIVM in opdracht van 
VWS) staat een dossier met alle inzichten en resultaten van onder-
zoek. Wat zijn bijvoorbeeld risicofactoren? En hoe kan de gemeente 
daarop sturen? Kijk op www.volksgezondheidenzorg.info (zoek op 
‘eenzaamheid’)

Handige dossiers voor raadsleden, 
professionals en burgers
Op de website van de rijksoverheid staat een praktisch overzicht 
met kennis en informatie over de belangrijkste dossiers in het sociaal 
domein. Zoek op alfabet of via de zoekfunctie naar bijvoorbeeld de 
Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet, of op andere trefwoorden 
en thema’s. Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een mooi over-
zicht met dossiers. Daar vindt u op alfabetische volgorde veel kennis, 
nieuws en informatie over alle relevante onderwerpen in het sociaal 
domein. Van ‘Aanbesteden’ tot en met ‘Zorglandschap specialisti-
sche jeugdhulp’. Kijk op vng.nl/onderwerpenindex. 

g-linkt
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g-signaleert  
Oproep: 
werk aan de lokale vitale democratie!
Vertrouwen, legitimiteit en draagvlak zijn in het lokaal bestuur niet 
vanzelfsprekend. Daar moeten gemeenten continu hard aan werken, 
vooral ook omdat burgers zich vaak niet gehoord of niet serieus 
genomen voelen. De lokale democratie staat onder druk en vitalise-
ring is hard nodig, vinden de deelnemers aan het ‘Overleg van Zeist’, 
een initiatief ‘door en voor gemeenten’. Zij roepen collega’s op om de 
komende jaren te investeren in de democratie in hun gemeenten: ‘Wij 
willen het vertrouwen van onze bewoners heroveren, beter luisteren 
en aansluiten bij hun problemen en initiatieven.’ Kijk op www.vng.nl 
(zoek op ‘oproep vitale lokale democratie’).

Open brief: wat doet u aan 
schulden in uw gemeente? 
‘Schulden: je komt er zo in, maar kom er maar eens uit. Want wie niet 
meer kan betalen, wordt verder op kosten gejaagd. En wie daarna van 
zijn schulden af wil komen, moet een bureaucratische triatlon lopen – 
ongetraind. Dat moet veranderen. Als mensen in de schulden komen, 
moet er veel sneller zicht komen op een oplossing. Een oplossing die 
recht doet aan de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen.’ Deze 
hartenkreet staat in een open brief aan alle raadsleden, die Jesse 
Frederik onlangs op De Correspondent publiceerde. Google op ‘open 
brief schuldvrij Jesse Frederik’. 

Interbestuurlijk Programma: een 
gouden kans voor raadsleden
Nederland staat de komende tijd voor grote uitdagingen, zoals de 
transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en 
het terugdringen van het aantal mensen met problematische schul-
den. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeen-
te of regio. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben 
daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke 
opgaven aan te pakken. Dat gebeurt in het zogeheten Interbestuurlijk 
Programma. Kijk op www.vng.nl (zoek op ‘Interbestuurlijk Programma’).

Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 staan tal van 
burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs voor de 
belangrijke taak om afspraken te maken voor de nieuwe raadsperi-
ode. In veel gemeenten zijn vier jaar geleden afspraken vastgelegd 
in akkoorden die samen met bewoners, verenigingen en onderne-
mers tot stand zijn gekomen. Dergelijke alternatieve vormen voor het 
sluiten van akkoorden zijn door de Raad voor het Openbaar Bestuur 
in kaart gebracht in de bundel ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’. 
Download de bundel via www.raadopenbaarbestuur.nl (zoek op 
‘nieuwe akkoorden’).

Onder de oppervlakte van 
de decentralisaties
Twee jaar onderzochten Pieter Hilhorst en Jos van der Lans de veran-
deringen in het sociaal domein als gevolg van de decentralisaties. 
Zij schreven 29 afleveringen voor de website Sociale Vraagstukken. 
Was het een succes of een koude douche? In hun slotbeschouwing 
stuiten de auteurs op vijf hardnekkige gewoontes die door de organi-
satorische veranderingen steeds scherper in beeld komen. Ze blijven 
optimistisch, maar als die routines niet veranderen zullen de beloften 
van de decentralisaties volgens Hilhorst en Van der Lans een illusie 
blijken. Lees erover op www.socialevraagstukken.nl (zoek op ‘dossier 
nabij is beter’).

Redders van de lokale democratie?
Lokale partijen deden het weer goed bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 21 maart 2018. Zijn het de sterren van lokale partijen en 
belangenclubs die de plaatselijke democratie redden? Waar komt die 
mega-lokalisering van de lokale politiek vandaan en hoe is die histo-
risch te verklaren? Job Cohen en Hans Vollaard stelden het boek ‘De 
Gemeenteraad’ samen. In een podcast van het radioprogramma OVT 
praten ze over ontstaan en ontwikkeling van de plaatselijke democra-
tie. Ga naar www.vpro.nl (zoek op ‘de gemeenteraad’).

g-dateert
Van het ontstaan van de ‘wijkgedachte’ in 1946 tot de ‘participatie-
samenleving’ in de troonrede van 2013. En van de 19e eeuwse wees-
huizen als ‘kraamkamers van de jeugdzorg’ tot aan het maatschappe-
lijk debat over de ‘pedagogische tik’ in 2007. De Canon Sociaal Werk 
Nederland, in 2006 begonnen met tien vensters, is inmiddels uitge-
groeid tot ongeveer vijfhonderd vensters die de geschiedenis van het 
brede sociaal domein ontsluiten. De redactie noemt de canon ‘een 
educatief bouwwerk’ waaraan voortdurend ‘nieuwe trappen, gangen, 
vleugels en etages’ worden toegevoegd. Grasduin verder op www.
canonsociaalwerk.eu.  
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‘Ik ben geen probleemkind, 
ik ben een uitdaging’
De gesloten inrichting Transferium Jeugdzorg is geen gevangenis, maar de 
tieners die hier zitten kunnen niet weg. Iedere avond gaat de deur van hun 
kamer op slot.  Wat ze achter de rug hebben is niet mis. Criminaliteit, drugs, 
misbruik, poging tot zelfmoord. ‘Ik ben hier om te kijken en te luisteren naar de 
kinderen,’ merkt de filmmaker op. In deze film observaties van de dagelijkse 
bezigheden naast emotionele therapiegesprekken en vertrouwelijke ontboe-
zemingen. Plezier, boosheid en kwetsbaarheid. Stoere houdingen, breekbare 
zelfbeelden. Met vallen en opstaan gaan deze jongeren vooruit. 
Kijk op www.2doc.nl (zoek op ‘probleemkind’).

Alicia
Wat doet het met je als je opgroeit in kindertehuizen, hopend op een plek in 
een pleeggezin? Wie beslist er over Alicia’s lot en toekomst? Alicia is één jaar 
oud als ze uit huis wordt geplaatst. Via een pleeggezin komt ze op vijfjarige 
leeftijd terecht in een kindertehuis en als ze negen is zit ze daar nog steeds, 
in afwachting van plaatsing bij een nieuw gezin. Wat doet het met je als je 
opgroeit in kindertehuizen, jaar in jaar uit hopend op een plek in een pleeg- 
gezin? Wie beslist er over Alicia’s lot en toekomst? In deze film een portret dat 
onder de huid kruipt. Kijk op www.2doc.nl (zoek op ‘Alicia’).

Het schuldendorp
Bijna iedereen in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord kampt met schulden. 
Gelukkig voor de buurtbewoners is er Paul, de onorthodoxe hulpverlener die 
dag en nacht voor ze klaar staat. Bekijk deze veelbesproken documentaireserie 
op www.npo.nl (zoek op ‘schuldendorp’).

‘Ik ben…’
Maar liefst één op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken 
met psychische problemen, van een burn-out tot een psychose. Hoe ziet het 
leven eruit als je een psychische aandoening hebt? Door vooroordelen en  
(zelf)stigmatisering lukt het vaak niet om volop mee te doen. In deze docu-
mentaire vertellen Esther, Kim en Hans over de problemen waar ze tegenaan 
lopen, maar ze laten ook zien waar ze juist goed in zijn en waar ze voldoening 
uit halen. De boodschap: je bent veel meer dan de som van alle rollen die je 
vervult, je bent in essentie ‘mens’. Kijk op www.youtube.com (zoek op ‘film-
moment: Ik ben’).

g-film
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Eén plus één is drie: tweede jaarcongres 
Inzet van ervaringsdeskundigheid

24 april 2018 – De Reehorst, Ede 
www.zorgwelzijn.nl/congressen/ervaringsdeskundigheid/ 

In het sociaal domein wordt ervaringsdeskundigheid steeds vaker 
ingezet naast wetenschappelijke en professionele kennis, als onder-
deel in het herstelproces van mensen die kampen met lastige levens-
kwesties. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen ook vaker betrok-
ken bij beleidskwesties. Ervaringsdeskundigheid is een belangrijke 
kennisbron. Het helpt je als gemeente om op beleidsniveau sociale 
problemen concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen 
en de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren. In de workshop 
‘Ervaringskennis inbrengen in beleid’ kunnen deelnemers oefenen met 
een speciaal ontwikkeld hulpmiddel.

Zorgcoöperatiecongres: Burgers aan zet!

24 april 2018 – De Reehorst, Ede 
www.zorgcooperatiecongres.nl

Burgerinitiatieven in de ouderzorg lijken te wankelen. Hebben ze wel 
een toekomst of is de macht van de reguliere zorgaanbieder te groot? 
En zijn de financieringssystemen zo bepalend dat burgerinitiatie-
ven uiteindelijk het loodje leggen? Het idee van de ‘participerende 
samenleving’ is geweldig, als daar de goede randvoorwaarden voor 
zijn gerealiseerd. Deze kwesties en meer komen aan bod tijdens het 
Zorgcoöperatiecongres, onder meer bedoeld voor zorgcoöperaties, 
zorgprofessionals, woningcoöperaties, gemeentelijke beleidsmakers 
en wijkteams.

Voorjaarsconferentie Het klikt!

26 april 2018 – Dominicanenklooster, Zwolle
www.viaa.nl/evenement/het-klikt/ 

Meer samenhang in de toegang tot de jeugdhulp vraagt om het 
versterken van de samenwerking tussen sociale wijkteams, huis-
artsen, jeugdgezondheidszorg en onderwijs. Zo kunnen kinderen en 
ouders een sneller en beter passend antwoord krijgen op hun onder-
steuningsvragen. In deze conferentie van de Werkplaats Sociaal 
Domein Viaa en het Kennisplatform Jeugd, worden de onderzoeksre-
sultaten gepresenteerd van de pilot ‘Jeugd- en gezinswerker naast de 
huisarts’. Wat kan helpend zijn in de onderlinge samenwerking voor de 
jeugd? De keynote wordt verzorgd door prof. dr. Andries Baart, grond-
legger van de presentietheorie.

Congres Het wijkteam onder de loep

22 mei 2018 – De Reehorst, Ede
www.zorgwelzijn.nl/congressen/wijkteam/ 

Veel wijkteams zijn op zoek naar een slimme manier om samen te 
werken in een team van sociaal werkers en specialistische hulpver-
leners. Samenwerking vraagt tijd en juist daaraan is vaak een tekort. 
Veel wijkteams worstelen daarmee en krijgen intussen het verwijt 
niet zichtbaar genoeg te zijn in de wijk. Het wijkteam ligt onder de 
loep! Hoe kunnen we de taaie werkelijkheid ombuigen naar een betere 
praktijk?

Lectorale rede Stedelijk Sociaal Werken 
door Lex Veldboer
29 mei 2018 – Kohnstammhuis, Amsterdam
www.hva.nl (zoek op ‘rede Lex Veldboer’)

De stedelijke omgeving stelt sociaal werkers voor extra uitdagingen. 
Wat hebben ze nodig om die het hoofd te bieden? Daarover gaat de 
lectorale rede van Lex Veldboer, in maart 2017 benoemd tot lector 
Stedelijk Sociaal Werken aan de Hogeschool van Amsterdam. Kan 
Amsterdam ‘een lieve stad’ blijven voor mensen die te maken hebben 
met sociale uitsluiting? Hoe kunnen sociaal werkers daaraan bijdra-
gen? En wat heeft Frank Sinatra te maken met stedelijk sociaal werk?

Transitiearena vernieuwing in arbeidsmatige 
dagbesteding en beschut werk
30 mei 2018 – Colour Kitchen, Utrecht
www.movisie.nl (zoek op ‘transitiearena’)

In de Colour Kitchen komen iedere twee maanden circa veertig 
mensen bij elkaar voor de ‘Transitiearena vernieuwing in arbeidsma-
tige dagbesteding en beschut werk’. Het is een bonte verzameling uit 
de wereld van aanbieders, gemeenten, cliënten, werkgevers, sociale 
ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers. Wat hen drijft en 
bindt is de wil om te werken aan maatschappelijke verandering in het 
sociaal domein. De Transitiearena biedt deelnemers de gelegenheid 
om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te 
volgen en samen vooruit te kijken. Steeds komen twee vernieuwende 
praktijkvoorbeelden aan bod.

Landelijke studiedag ‘Samenwerken in de wijk’

12 juni 2018 – Aristo, Amsterdam
www.leidscongresbureau.nl (zie aldaar de agenda)

Sinds de decentralisaties van 2015 is er veel veranderend in het sociaal 
domein. Inmiddels duiken nieuwe vraagstukken op, bijvoorbeeld op 
het gebied van privacywetgeving en manieren van samenwerking 
binnen de wijk. Tijdens deze studiedag horen deelnemers welke facto-
ren zorgen voor succesvol samenwerken en krijgen zij handvatten 
om kennis binnen de wijkteams te vergroten. De dag is onder meer 
bedoeld voor wijkprofessionals, managers in de eerstelijnszorg, wijk-
agenten en medewerkers van gemeente en GGD.
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