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Inleiding 

 
De transformatie van het sociaal domein zet door! In het regeerakkoord Rutte II, wordt de beweging 
van de ingezette decentralisaties aangescherpt en van extra financiële taakstellingen voorzien. Het is 
zaak daar lokaal en regionaal het beste van te maken. Daarmee bedoelen wij er méér van te maken 
en kwaliteit toe te voegen. Het beste dus. Een onmogelijke opdracht? 
 
Bij de decentralisaties komen veel nieuwe taken op de gemeenten af. Het is van belang deze 
decentralisaties te zien als een echte fundamentele verandering, een transformatie. De visie achter 
deze bewegingen in het sociale domein is vergelijkbaar: meer participatie en eigen kracht van de 
burger, minder bureaucratie, meer slimme combinaties om echte resultaten te bereiken in het 
sociale domein, een beperktere rol van de overheid en vermindering van de inzet van overheidsgeld. 
Aan dit gedachtegoed wordt in deze notitie aandacht besteed. Daarmee wordt het toegankelijk, 
begrijpelijk en grijpbaar.  
 
Bij de transformatie in het sociale domein is een andere rolverdeling tussen burgers, 
maatschappelijke instellingen en de overheid aan de orde. Het is gewenst om burgers een grotere 
eigen rol en verantwoordelijkheid te geven. Het gaat dan om het versterken van eigen kracht, 
zelfredzaamheid en zelfregie. We zijn toe aan ‘een andere manier van organiseren’, waarin de 
centrale waarden van onze samenleving zich verder ontwikkelen en aanpassen aan de tijd waarin we 
leven. Dat betekent ook een andere inrichting van besluitvorming, regie, rolverdeling en 
zeggenschap.  
 
Veel van de nu aangeboden voorzieningen in het sociale domein zijn gefragmenteerd en daardoor 
niet voldoende effectief en efficiënt. Daar komt bij dat de samenleving, en daarmee de overheid, een 
fors budgettair probleem heeft. Ook de kosten van de huidige voorzieningen zijn teveel opgelopen. 
Het huidige systeem en pakket aan voorzieningen is niet toekomstbestendig. 
  
Vernieuwing is daarmee om meerdere redenen noodzakelijk. De vraag, de uitdaging, is of een 
nieuwe opzet gekozen kan gevonden, zodat kwaliteit op een hoog niveau wordt geboden mét 
tegelijkertijd een forse vermindering van de inzet van overheidsmiddelen. Gemeenten krijgen steeds 
meer taken op het sociale domein. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om in de uitvoering van deze 
taken samenhang aan te brengen en vernieuwing te realiseren.  
 
 
Leeswijzer 
Deze notitie heeft als kern de vraag wat de achterliggende visie en uitgangspunten zijn in dit 
transitieproces én hoe dit proces op lokaal en regionaal niveau aangepakt kan worden. Het is 
bedoeld als praktisch en inspirerend handvat voor lokale bestuurders en beleidsmakers.  
 
In het eerste hoofdstuk is aandacht voor de achterliggende visie en consequenties daarvan: waarom 
spreken we over een transformatie, wat houdt dat in? En wat zijn de achterliggende waarden en 
uitgangspunten? Als onderdeel van dit hoofdstuk wordt een nieuw en aantrekkelijk perspectief 
geschetst. Ook worden de spanningen en knelpunten besproken in de huidige aanpak en de urgentie 
die dat met zich mee brengt.  
 
In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag welke kansen en mogelijkheden deze 
ontwikkeling biedt. Ook wordt ingegaan op de consequenties voor de verschillende betrokken 
partijen. Inzet is om de samenhang tussen de grotere decentralisatieoperaties toegankelijk te maken 
en bij te dragen aan het tot stand komen van vernieuwingsinitiatieven.  
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In het derde hoofdstuk wordt een overzicht van mogelijke proeftuinen of experimenteergebieden 
aangeboden.  Dit kan als handvat benut worden bij het maken van de nieuwe keuzes en bij het 
omvormen van de bestaande aanpak en infrastructuur. We staan immers op het kantelpunt om van 
visie naar realiteit te gaan. Kernvraag is hoe visie omgezet wordt in actie. 
 
Deze notitie is een groeidocument. Het document rijpt mee met de reacties die worden ontvangen 
en met nieuw materiaal dat er in wordt verwerkt. Interactie met dit ons en met het document blijven 
dan ook meer dan welkom! Dank aan een ieder die op eerdere versies van dit document hebben 
meegedacht, materiaal hebben gedeeld en waarmee boeiende discussies zijn gevoerd. 
 
Zonder daarbij aan anderen tekort te doen een bijzonder woord van dank voor Tom de Haas. Hij was 
mij gedurende de opbouw van dit document en het daarvoor verrichte onderzoekswerk, zeer 
behulpzaam met constructieve aanwijzingen en suggesties. Ook zijn meer dan gewaardeerde 
bijdrage in de redactie van deze tekst heeft mij erg geholpen! 
 
 
Hans Zuidema 
12 november 2012   
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1. Vernieuwing binnen het brede sociale domein 

 
In dit hoofdstuk worden de visie en de nieuwe uitgangspunten samengevat. Deze vernieuwing wordt 
uitgedrukt in verschillende wetgevingstrajecten binnen het sociale domein. 

 
1.1. De politiek bestuurlijke context 
 
Door de val van het kabinet Rutte en het hierna gesloten lenteakkoord 2012 is er sprake van 
aanpassingen van eerder aangekondigde wetwijzigingen rond de ABWZ, jeugdzorg en de Wet 
Werken Naar Vermogen (WWNV). De val heeft geleid tot het intrekken en of uitstellen van  
wetgevingstrajecten en afstel maatregelen op onderdelen. 
  
Inmiddels is het nieuwe regeerakkoord beschikbaar. De plannen van Rutte II maken duidelijk dat er 
de afgelopen maanden sprake was van een tijdelijke pas op de plaats. De lijn van de ingezette 
decentralisaties wordt in het nieuwe regeerakkoord doorgetrokken. Het nieuwe regeerakkoord gaat 
op onderdelen zelfs verder dan de plannen van Rutte I. Onderdelen zijn uitdrukkelijk aangescherpt 
(m.n. bij de overheveling van de ABWZ en beperking van het WMO pakket) en op meerdere 
onderdelen ook voorzien van extra financiële taakstellingen. Dat bij het regeerakkoord extra 
ombuigingen bij naar voren komen is – los van de politiek bepaalde inhoud – voor niemand een echt 
verwonderpunt. Hervormingen zijn nodig voor de grote opgaven in het sociale domein – vergrijzing, 
kostentoename en ineffectiviteit. 
 
In het regeerakkoord zijn op verschillende plekken verwijzingen opgenomen over de achtergronden 
bij de decentralisaties. Zo stelt het akkoord als uitgangspunt bij de decentralisaties: één gezin, één 
plan en één regisseur. Dit geldt bij de participatiewet, de ABWZ en WMO en de jeugdhulpverlening. 
Dit om een einde te maken aan de praktijk “waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij 
de ondersteuning van één gezin”. De decentralisaties moeten ertoe bijdragen dat “de eigen kracht, 
het sociale netwerk en de voorzieningen in een gemeente beter worden benut. Het accent zal steeds 
liggen op participatie in de samenleving”.    
 
De hoofdlijn van de wijzigingen binnen het sociale domein wordt breed ondersteund door vrijwel alle 
spelbepalende organisaties in het publieke domein. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het initiatief vanuit 
de VNG om te komen tot één kaderwet voor het gehele sociale domein. De VNG benadrukt dat wij 
ons gelukkig mogen prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld. Een stelsel dat onder 
druk staat en beter en goedkoper kan. Daarvoor is volgens de VNG een transformatie nodig van het 
huidige regelgestuurde, generieke systeem dat zich kenmerkt door een zwaar accent op verzekeren 
en verzorgen. De transformatie kan volgens de VNG worden bereikt in een stelsel, waarin meer 
wordt uitgegaan van burgerkracht en waarin ondersteuning en activering wordt vormgegeven vanuit 
de civil society gedachte. 
 
Voor diegene die door de val van het kabinet toch in de verleiding kwamen een pas op de plaats te 
maken: nu weer volle kracht vooruit. Er staan veel zaken met grote belangen op de lokale en 
regionale agenda! 
 
 

1.2. Nieuwe uitgangspunten: de kern van de transformatie  
 
De wetswijzigingen in het sociale domein zijn decentralisaties. Een belangrijke overeenkomst in alle 
nieuwe wetgeving op het sociale domein is immers de overgang van verantwoordelijkheden naar een 
lager bestuursniveau: de gemeenten. Verschillende partijen duiden deze decentralisaties aan als een 
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transformatieproces. Daarmee wordt het accent gelegd op de dieper gaande en duurzame 
verandering die wordt beoogd. De keuze voor de overheveling naar gemeenten combineert zich met 
een besef dat het huidige systeem aan het eroderen is. Het is onvoldoende effectief gebleken en de 
last van de hiermee gemoeide financiële middelen is niet te dragen. Dat zet de toon naar de 
waarneming dat ´het fundamenteel anders moet´. 
 
Het effect van de wetgevingstrajecten is dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor bijna het 
gehele stelsel van maatschappelijke ondersteuning en zorg aan inwoners: kinderen, volwassenen en 
ouderen. Dit is combinatie van hervormingen/vernieuwingen, maar ook van bezuinigingen.  
 
Drijfveren zijn zowel bestuurlijk, politiek, cultureel als economisch van aard. Vanuit uiteenlopende 
visies en motieven wijzigen zich de opvattingen over de gewenste verhouding tussen overheid en 
samenleving. Het gaat deels over maakbaarheid: de houdbaarheid en effectiviteit van de diverse 
sociale arrangementen is structureel onvoldoende. We doen simpel gezegd teveel dingen die niet 
werken en niks oplossen. Een ander deel van de veranderende opvattingen is meer cultureel: het 
niet meer voldoen van de traditionele manier van organiseren en het niet aansluiten bij de behoefte 
van burgers aan zelforganisatie. Tot slot is er een sterke financieel economisch drijfveer: de huidige 
verzorgingsstaat loopt tegen zijn financiële en inhoudelijke grenzen op. 
 
De kern van de ontwikkeling is samen te vatten in vier elementen: 
 
a. Het zoeken naar een nieuwe balans verantwoordelijkheden burger en overheid, met als 

elementen: 
- Uitgaan van eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid,  zelfredzaamheid en zelfregie. Wat je 

zelf kan doen doe je ook zelf. Zelfredzaamheid stelt het zoveel mogelijk met elkaar voor je 
zelf zorgen voorop. 

- De overheid is beperkt in het oplossen van individuele problemen (ouders moeten 
uiteindelijk zelf hun lastige of moeilijke kinderen opvoeden etc.). De overheid moet minder 
willen overnemen maar kan wel ondersteunen. De overheid is daarbij gericht op kwetsbare 
groepen. 

b.  Participatie (meedoen en mee kunnen doen) wordt het bredere maatschappelijk doel: 
- Participatie staat voorop. Uitgangspunt is participatie door iedereen, naar vermogen en 

passend bij de persoon en zijn wensen daarover. Naar mate mensen meer mee doen in de 
maatschappij en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, kunnen zij zich beter 
ontwikkelen, werken of op een andere wijze een maatschappelijke bijdrage leveren. Werk en 
zelf in je eigen levensonderhoud voorzien zijn het uiteindelijke doel.  

- Iedereen wordt in staat gesteld naar vermogen te participeren in de samenleving. Meetellen, 
meedoen en participeren is de nieuwe norm én vanzelfsprekend. Het gaat over ‘het mee 
doen´ en ´mee kunnen doen’ en ´mee moeten doen´, ook van kwetsbare groepen én het 
anders inrichten van de ondersteuning hiervan – beter en effectiever! 

- Ondersteuning en zorg blijft gericht op het versterken van zelfredzaamheid van inwoners die 
tijdelijk niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. 

- Bij participatie hoort maatschappelijke inzet: dat mensen zich actief inzetten voor hulp aan 
anderen en hun sociale omgeving. De samenleving is wederkerig. Sociale samenhang en 
bescherming ondersteunen daarin de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de eigen 
woonomgeving. Ook hulpvragers worden aangesproken op wederkerigheid. 

c.  Fundamenteel vernieuwen in het sociale domein wordt breed nagestreefd: 
- De ondersteuning voor burgers die dit nodig hebben wordt fundamenteel anders ingericht: 

effectief, op maat, integraal, gericht op wat echt nodig is en steeds gericht op het versterken 
van eigen kracht en zelfredzaamheid. 
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- Het samenbrengen van taken uit sociaal domein op lokaal niveau is blijvend en resulteert in 
een herontwerp met kansen: beter en goedkoper door verwijderen van overlap tussen 
voorzieningen en realiseren van een slimmere inrichting. 

- Maatstaf is de mate waarin ondersteuning duurzaam bijdraagt aan de (economische) 
zelfredzaamheid en participatie en aan het gezond en veilig opvoeden en de mate waarin 
mensen zelf daar tevreden over zijn. De context is steeds de directe leefomgeving, waarin 
mensen in staat zijn gezond en veilig te leven en zich in positieve zin kunnen ontwikkelen en 
ontplooien.  

- Zoeken naar oplossingen die voor betrokken mensen effectief, betekenisvol en duurzaam 
zijn. Werken aan gezonde, toekomstbestendige sociale systemen van goede kwaliteit. 
Sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid worden daarbij in 
samenhang bezien en met elkaar in evenwicht gebracht. 

- Oplossingen vinden buiten de gebaande paden, ruimte biedend aan een nieuw 
maatschappelijk middenveld, met ´inclusieve´ organisaties en ‘inclusieve’ organisatievormen. 

- Kijken naar de samenhang op individueel niveau tussen de verschillende leefgebieden: werk, 
dagbesteding, inkomen, wonen, onderwijs, gezondheid, opvoeding, welzijn, sociale 
contacten en vrije tijd. 

- Aanbrengen van samenhang in een brede context tussen het sociale domein en overige 
gemeentelijke beleidsvelden: het ruimtelijk beleid (wonen en directe voorzieningen rondom 
het wonen), economisch beleid (werken, participatie doelgroepen), onderwijs (ontwikkeling 
jeugd, (start)kwalificatieontwikkeling) en gezondheidsondersteuning. 

d.  Schaarste van financiële middelen dwingt de transformatie definitief af: 
- Er is een forse beperking van overheidsuitgaven in het sociale domein. De urgentie is hoog: 

Er is sprake van forse kortingen door de rijksoverheid én er zijn geen andere 
maatschappelijke (en gemeentelijke) middelen beschikbaar. 

- De overtuiging is gevestigd dat het beter en goedkoper kan, vooral door echte afstemming en 
samenwerking. Ook is het besef ontwikkeld dat er oplossingen nodig zijn van een andere 
orde. 

- Grip op de ontwikkeling is nodig om te voorkomen dat er grotere maatschappelijke risico’s 
ontstaan met ongewenste effecten bij kwetsbare burger. De ontwikkeling en de aanpak 
vraagt visie én organisatiekracht. De kracht wordt mede bepaald door het overzicht van te 
maken keuzen, mogelijkheden en alternatieven. 

 
 

1.3. Het nieuwe paradigma 

 
De transformatie in het sociale domein is als een paradigma verschuiving te zien: een in het verleden 
bij elkaar genomen logisch geheel van opvattingen, spelregels en instituties, bekend als de 
verzorgingsstaat verschuift naar ´een nieuwe logica´ waarin de (fundamentele) inrichtingsprincipes 
anders zijn geworden: de ‘doe het samen zelf’ samenleving of de ‘participatiemaatschappij’.  
 
Het begrip transformatie geeft aan dat het gaat om een verandering van de kernwaarden, de cultuur 
en de werkwijzen binnen een nieuw in te richten sociaal domein. Dat gaat verder dan de 
decentralisaties of de transities zelf. Transitie is een verandering van de structuur van het bestaande 
stelsel. De keuze voor het begrip transformatie onderstreept dat daadwerkelijk wordt gestreefd naar 
een radicale vernieuwing van waarden, gevolgd door een verandering van werkwijzen en 
verhoudingen: meer verantwoordelijkheid bij de burgers en het bereiken van een omslag in de 
werkwijze van professionals.  
 
De vernieuwing van waarden is te herkennen aan de omzetting van verzekerd recht in het 
compensatiebeginsel en in de zoektocht van een werkwijze zonder de negatieve effecten van 
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medicalisering en indicering. Het is ook een verschuiving van een verzorgingsstelsel naar een 
participatiestelsel waarin primair aandacht is voor mogelijkheden (wat kan de burger zelf) i.p.v. 
gerichtheid op beperkingen (verhelpen/verzorgen). 
 
Ook het bredere maatschappelijke perspectief speelt bij deze transformatie een stevige rol. Centrale 
vraag is hoe Nederland zich uit de economische crisis ontwikkeld. Daarin past de noodzaak van ‘een 
vitale samenleving die bouwt op de kracht van zijn burgers’. Waarin mensen en gezinnen actief 
participeren in de samenleving. Die door werken voorzien in hun eigen levensonderhoud, de eigen 
regie over hun leven voeren en bijdragen aan het welbevinden van hun sociale omgeving. Die mede 
vorm geven aan de samenleving en bijdragen aan een gezonde economische ontwikkeling, bouwend 
aan sociale samenhang en sociale cohesie. 
 
Kenmerken van het oude paradigma: ”De verzorgingsstaat”:  

- overheid lost samenlevingsproblemen op en/of financiert de oplossing. 
- er wordt gekeken naar (objectief vast te stellen) beperkingen van mensen. 
- er is een verzekert recht. 
- burgers zijn gewend aan en verwend met recht op zorg en ondersteuning. 
- indicatie geeft toegang tot de verstrekking van individuele voorzieningen. 
- voor ieder probleem een product, voor ieder product een professional. 
- de inzet van eventueel benodigde voorzieningen wordt door regels bepaald. 
- aansturing door verschillende overheden en zorgverzekeraars/zorgkantoren. 
- oplossingen voor samenhang worden gezocht in coördinatie op coördinatie, regels, extra 

toezicht en verantwoording en bureaucratie. 
- traditioneel organiseren: functiegericht, aanbodgericht, in specialismen. 

 
Kenmerken van het nieuwe paradigma “De participatiemaatschappij”:  

- mensen lossen hun eigen problemen op eigen kracht op en organiseren zelf. Eigen 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid staan voorop. Wat je zelf kunt doen, doe je ook 
zelf. 

- de vraag van de burger en zijn sociale omgeving staan centraal, niet de institutionele 
omgeving, de gemeentelijke organisatie en/of de wettelijke kaders. 

- er wordt gekeken naar (resterende) mogelijkheden van mensen (eigen kracht) en gekeken 
naar de ´(echte) vraag achter de vraag´. 

- niet de vraag waar iemand recht op heeft, maar de vraag welke oplossing het beste past en 
wat er aanvullend nodig voor het zo zelfstandig mogelijk functioneren. Het 
compensatiebeginsel en vraagverheldering zijn daarbij instrumenten om beter aan te sluiten 
op de individuele behoeften. 

- de inzet van voorzieningen wordt op basis van communicatie en overleg bepaald. 
- leidend is het te bereiken resultaat. 
- meer ruimte voor de generalist en minder voor de specialist. 
- modern organiseren: vraaggericht, mensgericht, holistisch en in netwerken. 

 
In de verschillende decentralisatieoperaties zit samenhang in de uitgangspunten en visie op de 
gewenste ontwikkeling van het sociale domein. Rode draden zijn: dé-centralisatie, dé-
professionalisering, dé-medicalisering, dé-institionalisering!  Deze acties zijn nodig om nieuwe 
aanpakken te ontwikkelen. En om de macht te breken van de dominante coalities van het huidige 
paradigma: een spannende opdracht. We staan nog aan het begin van deze ontwikkeling. Er buitelt 
in het denken en doen nog veel ´oud´ en ´nieuw´ over en door elkaar heen. Er is ook sprake van 
verwarring. Dit alles hoort bij de normale overgangsfasen naar een nieuw paradigma en bij 
fundamenteel veranderen. 
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Een nieuwe manier van samenhang wordt gezocht in het bundelen van het aanbod van elkaar nu 
overlappende producten en diensten. Veel aanbod wordt nu naast elkaar en soms strijdig ten 
opzichte van elkaar, aangeboden aan dezelfde doelgroepen. Daarmee is het aanbod verbrokkeld en 
gefragmenteerd. Waarnemingen hierover gaan vooral over de aanpak van huishoudens met een 
meervoudige problematiek (gelijktijdig) en over de aanpak waarbij instituties volgordelijk in concrete 
situaties aan het werk zijn. 
 
  

1.4. Visie en uitgangspunten 
 
Voor de gewenste ontwikkeling van het sociale domein kunnen de uitgangspunten met meer detail 
en kleuring worden uitgewerkt. 
 
Verantwoordelijkheid van de burger 

 Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven en doen naar vermogen mee. 

 De burger is eigenaar van zijn eigen probleem én voor de te kiezen oplossing. 

 De burger wordt aangesproken op eigen verantwoordelijkheid met een meer normatieve 
opstelling: voor wat hoort wat en van iedereen wordt een bijdrage verwacht. 

 Waar beroep op voorzieningen gedaan wordt is ook de vraag naar wederkerigheid: wat kan u 
terugdoen voor de samenleving? 

 De burger wordt hard aangepakt bij het maken van misbruik van voorzieningen . 

 Er ontstaat een nieuwe balans: recht op voorzieningen is geen automatisme, maar er is wel 
een goed georganiseerd vangnet voor wie dat echt nodig heeft. 

 
Burgerkracht en ‘de kanteling’ 

 De mens staat centraal: hoe functioneert de burger in zijn eigen sociale leefomgeving en kan 
hij zich daarin ontwikkelen. Basis daarbij is: iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. 

 Het benutten van eigen kracht. Dat betekent uitgaan van mogelijkheden en talenten als bron 
van meer zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving.  

 De cliënt en zijn zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid staan voorop: wat iemand 
zelf kan oplossen of regelen moet iemand ook zelf oplossen en regelen. De basisinstelling 
hierbij is dat mensen in de meeste gevallen zeer goed in staat zijn voor zichzelf, hun kinderen 
en hun eigen huishouden te zorgen. 

 De inschakeling van de eigen sociale omgeving rondom de cliënt: er wordt meer verwacht 
van de ondersteuning uit de directe omgeving en vrijwilligers. Gewone vragen komen te snel 
bij de professionele zorg terecht. Naast zelfredzaamheid gaat het dan ook om samen-
redzaamheid: wat kunnen burgers onderling en samen oplossen? 

 Pas als eigen kracht en het eigen sociaal netwerk onvoldoende ondersteuning biedt komt het 
gebruik van algemene voorzieningen in beeld. En pas in laatste instantie het gebruik van 
individuele (maatwerk) voorzieningen. De druk op professionele zorg moet omlaag! Kortom: 
versterken 0e en 1e lijn en het terugdringen van de inzet van (dure) 2e lijns voorzieningen. 

 
Preventie en faciliteren gaan vóór professionele ondersteuning 

 Voorkomen is beter dan genezen. Daarbij moet preventie en facilitering er voor zorgen dat 
eenvoudige vragen uitgroeien tot vormen van complexe en dure ondersteuning. Voorkomen 
dus dat vragen onterecht uitgroeien tot zware en kostbare zorgproblemen. 

 Huidige aanpak loopt vast en is vaak contraproductief: mensen raken steeds meer afhankelijk 
van hulp, krijgen te maken met steeds meer hulpverleners die steeds minder in staat zijn de 
hulp te leveren die echt nodig is en de kosten nemen explosief toe. 
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 Steeds is de keuze voor de ‘lichtste vorm’ van ondersteuning: ondersteuning inzet 
vrijwilligers en mantelzorgers, beperking van specialistische hulp en zorg, vermindering van 
dure vormen van begeleiding. 
 

Samenhang en samenwerking, versterken effectieve dienstverlening en toegevoegde waarde 

 We kijken naar samenhang vanuit de vraag ´wat is goed voor de klant´ en kijken in de aanpak 
steeds naar wat de klant zelf kan doen of kan organiseren in zijn eigen sociale netwerk. 

 Halt aan gefragmenteerde aanpakken, verkokering en fragmentatie: eenvoudig waar dat kan, 
integraal waar dat moet. Professioneel handelen op multiproblem gezinnen is op elkaar 
afgestemd. 

 Één persoon, één huishouden, één gezin, één aanpak en één budget voor individuele 
problematiek op alle leefgebieden. Denken in samenhang (integraal, holistisch). 

 Eenvoudige en eenduidige indicatiestelling. Mensen die uit meerdere stelsels zorg nodig 
hebben mogen geen last hebben van schotten tussen regelingen. 

 Opheffen denken in deelproducten ten gunste van totale maatschappelijke kosten 
(kostenoptimalisatie bij ondersteuningsarrangementen van een klant i.p.v. 
kostenoptimalisatie per voorziening). 

 Opheffen overlap van verschillende voorzieningen. 

 Ketenbrede samenwerking levert meer effect (jeugdzorg, onderwijs, politie, 
woningbouwcorporaties, wijkwerk etc.). 

 Van domein denken naar denken in samenhangende en werkende aanpakken. 
 
Keuzevrijheid en zeggenschap 

 Procedures worden ontdaan van onnodig wantrouwen. 

 Niet de mogelijke aanspraak maar de noodzaak én het voor de klant te bereiken resultaat 
staat centraal. 

 Mogelijkheden voor PGB budgetten en persoonsvolgende budgetten vragen een heldere 
afweging in verhouding met calculerend gedrag en misbruik. 

 
Ontzorgen en normaliseren: 

 Gewone vragen komen te snel bij professionele zorg terecht. Door het steeds vroeger en 
sneller signaleren van risico´s en problemen ontstaat een negatief effect: gewone problemen 
worden zorgproblemen. Die trend moet worden omgebogen. 

 Een beetje gek is eigenlijk best normaal: ontmedicalisering, problemen op alle 
levensgebieden horen tot de dagelijkse praktijk van veel gezinnen. 

 Mensen moeten het weer normaal vinden dat zij hun eigen problemen oplossen én elkaar 
aanspreken op opgroeien, opvoeden, financiële onafhankelijkheid en maatschappelijk 
meedoen. 

 Professionals worden geremd in alle activiteiten die onbedoeld de verantwoordelijkheden 
van ouders, jongeren of de sociale omgeving over nemen.  

 
Selectieve dienstverlening: kwetsbaarheid en interventie 

 Focus op kwetsbare groepen: 80% redt zich zelf, 15% heeft enige (tijdelijke) ondersteuning 
nodig, 5% behoeft echte aandacht. 

 Sommige groepen in een kwetsbare positie hebben het soms moeilijk om eigen kracht te 
ervaren. Ondersteuning is naast tijdelijke hulp gericht op het versterken van eigen kracht en 
zelfredzaamheid. 

 In sommige situaties is direct erop af en interventie nodig. Als veiligheid in gevaar is dan 
grijpt de overheid in (veiligheid kinderen, ernstige overlast voor anderen). 
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(Boven)lokaal wat (boven)lokaal kan, regionaal wat regionaal moet 

 Uitgangspunt is de ondersteuning van mensen in hun eigen directe leefomgeving. 
Huishoudens worden in de eigen context én integraal benaderd. 

 Er is zeker een noodzaak van regionale organisatie op onderdelen (bijv in jeugdzorg, bij het 
speciaal onderwijs en andere op specifieke doelgroepen gerichte voorzieningen), maar het 
uitgangspunt is de organisatie op een zo laag mogelijk niveau, zo dicht mogelijk in en bij de 
eigen leefomgeving. 

 
 

1.5.  Het gewenste resultaat 
 
Als het nieuwe paradigma tot ontwikkeling komt ontstaan ook concreter beelden van het te bereiken 
maatschappelijk resultaat: wat heb je als je klaar bent? Uit een samenspel van antwoorden ontstaat 
het volgende beeld:  
 

- Een toenemend aantal burgers is in staat om (gedeeltelijk) in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, in het informele netwerk hun eigen vragen te beantwoorden en problemen op te 
lossen 

- Alle inwoners kunnen participeren in de samenleving zonder dat mensen buiten spel staan. 
Iedere inwoner kan op basis van kansen, vermogens en ambitie zijn of haar talenten 
ontwikkelen, kan participeren en kan mee doen ´naar vermogen´. Kinderen kunnen gezond 
en veilig opgroeien. 

- Er is sprake van meer zelfredzaamheid, meer participatie, meer gezonde ontwikkeling en 
leefomgeving en een goede borging van ondersteuning en bescherming voor wie dat echt 
nodig heeft.  

- Ondersteuning is gericht op het aanboren en versterken van eigen kracht van de burger: de 
inwoner staat centraal bij het formuleren van de vraag en het zoeken naar de oplossing (de 
kanteling). 

- Het beroep op dure specifieke en specialistische ondersteuning is afgenomen ten gunste van 
de ondersteuning uit het eigen sociale netwerk en de algemene voorzieningen: eenvoudig 
waar mogelijk, specialistisch waar nodig. 

- Ondersteuning is integraal en samenhangend in de directe omgeving van inwoners. 
- Er zijn minder hulpverleners per huishouden: er is één plan en één aanpak. 
- Er is een resultaatgerichte en doelmatige aanpak. 
- De kosten van de dienstverlening zijn gedaald. 
- Er is een toename van het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet. 
- Er is een toename van het aantal mensen met een beperking, die regulier aan het werk zijn of 

actief naar vermogen meedoen. 
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2. Verandering van het spel en het speelveld 
 

 
2.1.  Kansen, bedreigingen, zwakte en sterke kanten 
 
De transformatie in het sociaal domein biedt kansen en bedreigingen en heeft zwakke en sterke 
kanten. Accenten hierin zullen in de loop van de tijd verschuiven en hangen (deels) samen met de 
positie (burger, aanbieder, overheid) waarmee naar deze ontwikkeling wordt gekeken. 
 
Kansen: 

- Gemeente kan regie nemen op te bereiken sociale doelen 
- Betekenisvolle dienstverlening voor burgers 
- Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening 
- Voorkomen van versnipperde en langs elkaar heen werkende dienstverlening 
- Opbouw van samenhangend stelsel van ondersteuning 
- Overkomst van enorme budgetten 

 
Bedreigingen/risico´s 

- Omvang en complexiteit van deze decentralisaties 
- Onduidelijkheid over precieze inhoud van de decentralisaties 
- Ontoereikende financiële middelen, te verwerken kortingen op budget 
- Cumulatie van maatregelen die levenssfeer van kwetsbare groepen raken 
- Risico te verzanden in mooie voornemens 
- De techniek van regels, planning, bureaucratie en organisatie 
- Tijdpad en erg hoge ambities: de valley of despair! 

 
Zwak 

- Onbekendheid met voorzieningen, doelgroepen en aanbieders bij gemeenten 
- Onbekendheid tussen partijen onderling, verschillende ‘werelden’ die elkaar niet goed 

verstaan 
- Veel nog op visieniveau en weinig echte praktijk 
- (Te) hoge verwachtingen t.a.v. eigen kracht burgers en mogelijkheden van sociale netwerken 
- (Te) positief mensbeeld en soms harde noodzaak van interventies (o.a. veiligheid van 

kinderen) 
- Niet voldoende realistisch beeld van mogelijkheden en beperkingen van de ‘nieuwe’ 

doelgroepen 
- Verschillende schotten, verantwoordelijke afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie 

zelf 
- Gemeentelijk schaalniveau is m.n. voor kleinere gemeenten te klein 
- Schaalgrootte verschillen (lokaal/regionaal/bovenregionaal) tussen besturing en aanbieders 
- Gebruik voorzieningen is vaak op regionaal niveau! Samenwerking op regionale schaal moet! 

 
Sterk 

- Lokale betrokkenheid en ´envolvement` van burgers en politiek 
- Verantwoordelijkheid eenduidiger in één hand 
- Stevige lokale ambities 

 
2.2.  Financiën 
 
Het sociale domein legt straks een beslag op meer dan 50% van de gemeentelijke begrotingen. 
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Dat betekent dat goed bestuur en beheer op het sociaal domein van steeds groter belang wordt voor 
de lokale financiën. De verwachting is dat de decentralisaties in de praktijk moeten worden ingevuld 
binnen de door het Rijk geformuleerde financiële kaders. Gemeenten beschikken niet over (veel) 
andere geldmiddelen. Gelet op forse financiële impact én grote financiële risico’s is aandacht nodig 
voor een scherp begrotingsbeleid en een goede planning & control. Daarbij zijn er voor de toekomst 
van de financiën voor gemeenten meerdere onzekerheden: 

- De effecten van kabinetsformatie 2012 en exacte vertaling van financiële maatregelen, 
samen met al eerder opgelegde budgetkortingen 

- Onzekerheden over precieze inhoud van de decentralisaties 
- Effecten van verdeelmodellen bij de budgetten per gemeente 
- Zorgen over het in de toekomst onvoldoende groeien van budgetten bijvoorbeeld t.o.v. de 

autonome ontwikkeling van de zorgvraag (indexatie t.o.v. de zorggroei) 
 
Vernieuwingen en het ontwikkelen van een integrale aanpak moet op termijn kostenbesparend 
kunnen werken. Deze besparingen zijn tegelijkertijd moeilijk tijdig te realiseren, vooral ook doordat 
de ambities op het tempo en de inhoud van de vernieuwing hoog zijn. Het vraagt een omslag in 
denken in termen van integrale resultaten en de totale maatschappelijke kosten zeker bij 
meervoudige probleemsituaties. En het vraagt vernieuwing om te komen tot een verbeterd 
inhoudelijk resultaat, tegen aanzienlijk lagere kosten dan nu het geval is. Daarvoor is het noodzakelijk 
om tot een doordachte opzet van diverse proefprojecten te komen. 
 
Om besparingen te realiseren wordt op dit moment vaak gefocust op het reduceren van overlap, het 
bundelen van voorzieningen en het stroomlijnen van processen. Ook wordt ingezet op het 
verbeteren van communicatie en samenwerking en het aanscherpen van 
verantwoordelijkheidsverdeling. Dit zijn allemaal belangrijke zaken. Veel van deze 
besparingsstrategieën zijn daarmee gericht op innovaties: bijvoorbeeld een betere aanpak van 
multiproblem-situaties. Op termijn zijn door deze innovaties zeker geld te verdienen. Voor de korte 
termijn moet er ook aandacht zijn voor het directer terugbrengen van de kosten in de bestaande 
manier van het uitoefenen van taken. Deze inzet maakt het mogelijk om direct ruimte te scheppen 
en daarmee middelen te vrijspelen voor de volgende ronde. 
 
  

2.3. Wijzigende rol van de (gemeentelijke) overheid 
 
Door het transformatieproces wijzigt de rol van de gemeentelijke overheid. Drie elementen springen 
hierbij in het oog: de gemeentelijke verantwoordelijkheid neemt beleidsmatig én financieel fors toe; 
de ambities voor verbetering zijn hoog en: de gemeente moet een nieuwe manier van sturen 
ontwikkelen om de gewenste rolverdeling tussen gemeente, maatschappelijk middenveld en de 
burger te bereiken. Paradoxaal is dat het beoogd effect van de inzet van de overheid dat deze moet 
leiden tot een structureel verminderd beroep op die zelfde overheid. 
 
De transformatie is zowel inhoudelijk als financieel gedreven: inhoudelijk vanuit het besef dat 
mensen er sterker van worden als ze de regie over hun eigen leven hebben en geen of zo min 
mogelijk beroep op ondersteuning hoeven te doen. Financieel vanuit de noodzaak om de kosten van 
die ondersteuning de komende jaren structureel terug te dringen. 

- De verantwoordelijkheid: de gemeente krijgt verantwoordelijkheid en bevoegdheid om 
samenhangend beleid te gaan voeren op het brede sociale domein, inclusief de 
verantwoordelijkheid voor sturing en regie binnen de sociale infrastructuur. De gemeente 
wordt ´systeemeigenaar´. 

- De ambitie van de gemeenten en rijksoverheid: van de gemeente wordt verwacht dat deze 
meer zicht heeft op de concrete problematiek waardoor deze gerichter en effectiever kan 
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interveniëren en zorgen dat de boel nu ´eindelijk goed gaat lopen´. De decentralisaties 
verruimen potentieel de mogelijkheden voor de gemeente om op een herkenbare schaal 
effectieve zorg te bieden in samenhang met andere voorzieningen. 

- Een nieuwe manier van sturing en regievoering: de rol van de gemeente moet congruent zijn 
met de doelstellingen van de decentralisaties. Dit vraagt een andere manier van sturing en 
regie: waarbij de aandacht gericht is op kaders bieden, stimuleren en faciliteren van het 
werken vanuit eigen kracht, met inzet van zelf oplossend vermogen en het benutten van 
netwerken. Dat vraagt van de lokale overheid ook het loslaten of afzien van 
verantwoordelijkheid om het gehele domein van werk, zorg, opvoeding en wonen op de 
traditionele manier te willen reguleren. Het is de beweging van ´zorgen voor´ naar ´zorgen 
dat´. De gemeente stapt als beleidsregisseur naar voren om als beslisser een stukje terug te 
stappen.  

- Systeemverantwoordelijkheid: het aansturen van het systeem als geheel vraagt om een 
manier van beïnvloeding die waarborgt dat de gewenste vernieuwing ook werkelijk wordt 
gerealiseerd. De verbetercyclus wordt op het systeem als geheel ingezet. Sturen op het 
proces wordt belangrijker dan sturen op de hiërarchie. Daar past feedback en 
verantwoording bij die meer horizontaal wordt ingericht en meer de vorm aanneemt van een 
openbare dialoog. Het is een positieverschuiving van ‘partij boven de partijen’ naar ‘partij 
tussen de partijen’. Het vraagt in elk geval anders sturen: minder voorschrijvend, niet gericht 
op alles sturend en alles regulerend en alles bepalend. Lokale bestuurders komen in de 
paradoxale situatie dat hun resultaatverantwoordelijkheid toeneemt, terwijl zij tegelijkertijd 
moeten loslaten om de doelstelling van de nieuwe wetgeving te kunnen realiseren. En hoe 
kan de gemeente soepel variëren tussen de verschillende rollen die zij in het proces vervuld: 
de sturende rol, de faciliterende rol, de ontwikkelende rol en in de rol van opdrachtgever en 
bewaker van de gemaakte afspraken?  

 
 

2.4.  …en vanuit het perspectief van de burger 
 
Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl. Mensen lossen zelf en met hulp van 
anderen uit de samenleving hun problemen op. Zij doen daardoor minder een beroep op de 
overheid. De voorzieningen zijn daarvoor ook steeds minder of niet meer beschikbaar. Ook worden 
mensen aangesproken worden op hun burgerschap: je hebt als inwoner niet alleen de 
verantwoordelijkheid om in je eigen onderhoud te voorzien maar ook om voor je naasten te zorgen 
en je vrijwillig voor de samenleving in te zetten. Het wordt steeds meer halen en brengen voor 
iedereen.  
 
Burgers worden sterker als zij meer het heft in eigen hand nemen en mogen nemen. Het heft in 
eigen handen maakt hen ook zelfredzaam, sterk en gelukkig. Waar de burger behoefte aan heeft is 
dat de dingen simpeler, overzichtelijker en doeltreffender worden. Dan wordt aangesloten bij hun 
situatie en meegedacht bij een voor hun situatie passende oplossing. Dat de overheid en 
ondersteunende of hulp biedende organisaties uit hun ´systeemwereld´ stappen, met oplossingen 
die uitsluitend in hun organisatie-denken passen. Dat oplossingen mogelijk worden gemaakt die 
effectief zijn in de dagelijkse leefwereld van de burger zelf. 
 
Het is ook vertrekken vanuit een ander perspectief: De samenleving is niet perfect is en hoeft dat ook 
niet te zijn. De overheid is niet overal verantwoordelijk voor en kan dat ook niet zijn.  
 
Als samenleving komen we uit een andere realiteit. De afgelopen decennia is de burger steeds meer 
gewend geraakt aan het recht op zorg en inkomensondersteuning. Daarbij is het vermogen van 
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mensen om oplossingen voor hun problemen te vinden soms op de achtergrond geraakt. Dat geldt 
ook voor het besef van de eigen verantwoordelijkheid om de eigen problemen op te lossen.  
 
Daar stelt de overheid de inzet op een gedrags- en mentaliteitsverandering tegenover. Ook de 
‘calculerende’ burgers ontkomen hier niet aan. Wederkerigheid wordt opnieuw belangrijk en de 
vraag wat kan je zelf terugdoen voor de samenleving meer vanzelfsprekend. De start is wat iemand 
zelf kan doen of zelf kan inbrengen. Iedereen heeft iets te bieden of te geven, ook als mensen zelf 
gebruik maken van ondersteuning. Elke ontvanger van hulp wordt gevraagd zijn capaciteiten ook in 
te zetten ten behoeve van anderen. 
 
Inwoners krijgen meer zelf de regie waarbij de situatie van een persoon op al zijn levensgebieden 
centraal staat. Rol van gebruikers van voorzieningen is, gezien vanuit de visie op burgerkracht, 
essentieel. 
 
De opgave is dan ook de maatschappij zo vorm te geven dat mensen zelf en met hulp van anderen uit 
de samenleving hun problemen oplossen, waardoor zij minder een beroep hoeven te doen op de 
overheid. Dit uiteraard met behoud van een vangnet voor mensen die daartoe echt niet in staat zijn.  
 
Kijkend door de ogen van de mensen waarvoor voorzieningen in essentie bedoeld zijn: de 
decentralisaties kunnen ondanks de zware bezuinigingen ook gezien worden als kans: een echte 
concentratie van menskracht en middelen gericht op het - naar vermogen - meetellen en meedoen. 
 
 

2.5. Betekenis voor en vanuit aanbieders 
 
Gemeenten gaan leiding geven aan de transformatie. Aanbieders moeten zich realiseren dat de 
bestaande structuren en bestaande relaties niet langer de basis zijn waarop wordt voortgebouwd. 
Het gaat om het realiseren van vitale coalities van partners die er voor kiezen om samen te werken 
bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Een dergelijke aanpak vraagt om gedreven 
professionals, met excellente bedrijven die meer vraaggericht en commercieel denkend naar voren 
komen. Met de gedachte ´het zal in de praktijk wel meevallen´ of ´de scherpe kantjes gaan er straks 
vanzelf af´ komen aanbieders onvoldoende uit hun comfort zone. 
 
Uit analyses blijkt dat maatschappelijke organisaties, de uitvoerders, kunnen kiezen uit een drietal 
strategieën om hun eigen voortbestaan te realiseren: 
a. Terugtrekken: tijdig krimpen, reorganiseren en bezuinigen: terugtrekken op het deel wat je 

denkt te kunnen behouden. 
b. Consolideren: inzet maximaal op behoud van uitvoering huidige taken. 
c. Kansen zoeken/vernieuwen/expanderen. 
 
Voor aanbieders geldt: niet kiezen is kapot gaan. De strategie kan per aanbieder en per regio 
verschillen. En voor onderscheiden doelgroep-diensten combinaties kan de strategie onderling sterk 
verschillen. 
 
Als de actuele positie van aanbieders wordt uitgewerkt in een SWOT analyse dan levert dit het 
onderstaande beeld op:  
 
Bedreigingen (extern) /zwak (intern) vanuit het perspectief van aanbieders is: 

- Onduidelijkheid bij het beleid en visie van de gemeenten. 
- Het gevoel speelbal te zijn van een door anderen gespeeld spel. 
- Onbekendheid met gemeenten. 
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- Kennis van werking lokale overheid ontbreekt. 
- Heel veel verschillende gemeenten (schaalgrootte-probleem). 
- Nog zwakke verbindingen met partners waar we mee moeten worden samengewerkt. 
- Publieke opdracht wordt weinig realistisch of haalbaar gevonden. 
- Balans tussen kosten en opbrengsten. 
- De te maken ontwikkelingsslag in eigen organisatie, ontwikkeling van eigen personeel 

(houding, gedrag, professionaliteit). 
- Onzekerheid: waar en bij welke voorzieningen gaan de klappen vallen? 
- Bestaande verdienmodellen gaan op de schop, nieuwe zijn nog niet in beeld. 
- Concurrentie en mogelijk verlies van opdrachten en eigen marktaandeel. 

 
Kansen zoeken/sterk: 

 Markt: wie is de klant, waar is die naar op zoek en waar wordt deze klant blij van? (van 
interne gerichtheid naar externe gerichtheid). 

 Relatie: positie ontwikkelen bij gemeenten, kennis aanbieden en delen. Welke contacten zijn 
relevant? Hoe wordt je een betrouwbare partner en een vertrouwde adviseur? 

 Organisatie: kies je eigen uitgangspunt: het kan en moet goedkoper (20 - 40%), zet pilots op 
om te experimenteren met goedkope aanpakken, ontwikkel nieuwe producten en diensten 
en maak medewerkers bewust van verandering die komt. 

 Organisatie: denk na over de lange termijn betekenis van integratie van processen, 
horizontale lokale structuren en netwerksamenwerking. Welke stappen kunnen al gezet 
worden. Wat is de betekenis hiervan voor de positie van de eigen organisatie? 

 Welke waarden-propositie gaat u inzetten:  
 Ontwikkel nieuwe concepten in verbinding met gemeenten en werkgevers: we laten 

oplossingen zien. 
 Ontwikkel integraal aanbod, ´solution provider´ (turn key, ontzorgen opdrachtgever). 
 Bouw een integraal aanbod op gebaseerd op het wijkconcept; ontzorg daarbij de 

gemeentelijke opdrachtgever zo goed mogelijk . 
 Leg zelf contacten met partners: ´making offers they can´t refuse´. 
 Positionering op specifieke deelsegmenten (strategie: markt nice). 

 
 
2.6. …en voor de professionals en hun ontwikkeling 
 
In het transformatieproces verandert er veel voor professionals. Nu het initiatief bij de burger komt 
te liggen verandert de aard van het contact tussen burger en beroepskracht. Uitgaan van eigen 
kracht, zelfredzaamheid en zelfregie vraagt een andere verhouding tussen burgers en professionals 
Hier komt de bedoeling van de transities tot uitdrukking en moet de gewenste transformatie echt 
zichtbaar worden: de daadwerkelijke transitie is wat we in de praktijk gaan zien. 
 
De verandering vraagt ander gedrag en het doorbreken van de mindset waarmee professionals zijn 
opgeleid: 

- Elke ondersteuning is gericht op 
o zelfredzaamheid, mensen in hun kracht zetten en het benutten en versterken van het 

sociaal netwerk rondom hulpvrager. Eerste afweging is steeds hoe kan de 
eigenkracht of eigen regie van de hulpvrager en zijn sociale systeem worden 
aangeboord, behouden of vergroot worden. 

o het beperken van professionele interventies 
o het alert zijn op situaties die ingrijpen nodig maken (veiligheid kinderen, 

maatschappelijk ongewenst gedrag)  
o het doorverwijzen naar 2e lijn, maar slechts als dit echt nodig is. 



                      Transformatie van het sociale domein – Hans Zuidema – 12 november 2012 16 

- De andere inzet en beroepshouding van professionals is gebaseerd op de veerkracht van 
mensen en hun netwerken: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Het doel is niet om directe 
hulp te bieden maar om iemand te helpen zelf hulp te organiseren.  Het gaat niet om 
overnemen naar om toevoegen.  

- De aandacht met de ondersteuning is dus tegelijkertijd gericht op het ontwikkelproces van 
cliënten en op het versterken van diens informele netwerk. De basis bij iedere hulpvraag is 
vanuit welke behoefte een (aan)vraag wordt gedaan. Om aansluitend ter kijken naar welke 
eigen oplossingsmogelijkheden er al beschikbaar zijn om in die behoefte te voorzien of 
kunnen worden gemobiliseerd in het eigen netwerk of bij andere organisaties. De hulp is 
erop gericht het systeem zo snel mogelijk te leren om met de eigen problemen om te gaan. 
Daarom wordt hulp zoveel als mogelijk aangeboden in de eigen sociale leefomgeving. 

- De (onbedoelde) gretigheid van professionals om te snel te helpen wordt zo omgebogen. 
Don´t just stand there, do something moet eerder worden: don´t just do something, just 
stand there. Het gaat om het keren van vragen: wat heeft u zelf gedaan om het op te lossen? 
En hoe kunnen wij u helpen om dit (wel of beter) te laten lukken? Zo ontstaat een 
ingebakken alertheid op het overnemen van verantwoordelijkheden van hulpvragers, 
ouders, jongeren en hun sociale omgeving. 

- Ook methodisch stelt dit nieuwe vragen aan oplossingsgerichte methodieken die er steeds op 
gericht zijn dat te realiseren wat in een situatie wél mogelijk is, wat zelf kan worden gedaan 
of waarvoor in het eigen netwerk ondersteuning voor kan worden gevraagd.  

- Regie op de ondersteuning en hulpverlening ligt in principe zij het gezin/sociale systeem: hier 
ligt de verantwoordelijkheid voor de ´zorgcoördinatie´. Vraag van de klant is leidend en niet 
de professionele diagnose: het loslaten dus van het ´medisch´ model. 

- Kader voor de professional is de vraag van de cliënt afgewogen tegen het maatschappelijke 
belang: hoe kan deze cliënt zijn problemen te boven komen of een acceptabel leven leiden 
binnen de kaders van zijn beperking? Wat is het perspectief van de cliënt in de samenleving 
en hoe kan, zo zover aan de orde, overlast beperkt worden en veiligheid worden 
gegarandeerd? 

- De 1e lijns-professionals wordt gevraagd om bij hun werk steeds breed (integraal) te kijken. 
Niet alleen vanuit hun eigen beroepsmatig facet, maar steeds kijkend naar (gezins)systeem-
als geheel. Vanuit dat beeld wordt gewerkt aan gewenste maatschappelijke resultaten en 
maatschappelijke effecten.  

- 1e lijns-professionals moeten kunnen optreden als hoofdaannemer voor complexe trajecten 
waarbij meerdere disciplines of specialismen worden ingezet. Zij moeten bijdragen aan het 
doorbreken van de opwaartse druk en indekcultuur met als uitkomst dat het doorverwijzen 
op specialistische hulp wordt  beperkt.  

- Dit alles vraagt een nieuwe invulling van de ruimte voor de professional en voor collectief 
vakmanschap i.p.v. regelgestuurde protocollen. Weg van onnodige bureaucratie, procedure- 
en regeldruk en een gedetailleerde verantwoordingscyclus en gericht zijn op de dingen die 
de echte resultaten dichterbij brengen. 

 
Belangrijk is om aan de gewenste veranderende rol van professionals tijdig aandacht te geven. Een 
klassieke valkuil voor beleidsmakers is om ruim de tijd te nemen voor het neerzetten van de visie en 
voor het beleidsontwikkelingsproces. In het verlengde van deze klassieke valkuil zijn beleidsmakers 
vaak te lang leidend in de processen. Eerst wordt dan een nieuwe beleidsnota gemaakt en nieuwe 
verordeningen uitgewerkt. Daarna komt pas de invoering waarbij de professionals op de werkvloer 
worden getraind. Zij moeten dan leren om hun eigen kracht te gebruiken, binnen een kader waar ze 
geen enkele invloed op hebben gehad. Een kader waarin de praktijk niet of onvoldoende is 
meegenomen. De klassieke aanpak voor beleidsontwikkeling heeft onbedoeld te weinig aandacht 
voor de eigen kracht van praktijk mensen. De transities moeten het juist hebben van de verandering 
en slimme innovaties op de werkvloer. Die kracht moet dus bewust worden aangeboord en benut. 
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De ontwikkeling waar we voor staan vraagt een interactieve manier van organiseren. Inspiratie en 
denkkracht vanuit de werkvloer wordt gestimuleerd en zo vroeg mogelijk in positie gebracht. Deze 
aanpak ontwikkelen daagt uit tot een herijking van de aanpak van bestuurders en management 
tegenover hun professionals, zowel bij gemeenten als bij professionele uitvoerders in het sociale 
domein. 
 
Hoofdstuk 3: Van visie naar actie: ideeën voor proeftuinen 
 
De beweging van visie naar actie vraagt een doordachte aanpak. De veranderopdracht is omvangrijk. 
En alles hangt met alles samen. Hoe pak je dan de verandering aan? Wat zijn de richtinggevende 
vragen bij het kiezen van een aanpak?  Ter ondersteuning van de regionale of lokale 
uitvoeringsagenda wordt hieronder een overzicht van mogelijke proeftuinen en 
experimenteergebieden aangeboden.  
 
Voor het realiseren van de vernieuwing is het van belang met durf te experimenteren met nieuwe 
vormen en nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Het uitwerken van de visie en de 
hierbij aangegeven uitgangspunten is een weg van leren, ontwikkelen en uiteindelijk (definitief) 
organiseren. Proeftuinen rond de decentralisaties kunnen worden ontwikkeld op de volgende 
terreinen: 

 
Toegang, indicatie, preventie 

- Indicatiestelling: één ingang, voorkomen onnodige en dubbele verstrekkingen, denken vanuit 
compensatiebeginsel en aansluiten bij leefwereld en behoefte. 

- Onderzoek mogelijkheden van integraal indiceren breed binnen het sociale domein. 
- Mandatering toegang enkelvoudige voorzieningen aan 1e lijnen professionals. 
- één loket voor bredere zorg en ondersteuning (ZW, ABW en WMO). 
- Preventie en vroeg signalering in de wijk. 
- Werken met integrale sociale wijkteams, met een verruimd mandaat voor professionals. 

 
Aanpak meervoudige problemen en bobbelingen in aanbod 

- Werken vanuit het adagium: een gezin met problemen staat nooit alleen; maximaal benutten 
van eigen vermogen van gezinnen om tot oplossingen te komen en het eigen netwerk hierbij 
in te zetten. 

- Samenwerking van partijen rondom de cliënt (via bijv. sociale wijkteams). 
- Systeem voor signalering noodzaak tot zorgcoördinatie. 
- Nieuwe aanpak van multi-problem situaties: gecoördineerde inzet van hulp met één 

hoofdaannemer. 
- Themagewijs voorzieningenpakket in beeld brengen (screening dubbel aanbod, overlap, 

onduidelijkheid over grensgebieden; bijv rondom schuldhulpverlening). 
- Ondersteuning financiële weerbaarheid van mensen in financiële problemen in nieuwe en 

gecoördineerde aanpak brengen, ook ondersteunt door vrijwillige inzet. 
 
Hulp bij het huishouden, gemaksdiensten 

- Uitwerken nieuw concept voor hulp bij huishouden i.v.m. aanpassingen in de WMO 
(regeerakkoord) 

- Eenvoudige buurtzorg en hulp bij huishouden combineren met werken naar vermogen. 
- Inzet gemaksdiensten op wijkniveau vanuit concept werken naar vermogen. 
- Methodiek ontwikkelen om zwaardere hulp om te zetten naar (gecoachte) zelfredzaamheid. 
- Slim combineren functie begeleiding ABWZ en inzet HbH, evt. aangevuld met informele zorg 

en welzijnsvoorzieningen. 
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Vrijwilligerswerk, dagbesteding en werkprojecten 
- Openstellen van infrastructuur voor mensen met een psychische, lichamelijke of 

verstandelijke beperking van ‘normaal’ vrijwilligerswerk, ondersteuning voor goede match 
van wat iemand wil en kan en welke extra randvoorwaarden nodig zijn om zo zelfstandig 
mogelijk als vrijwilliger te functioneren. 

- Koppeling en synergie tussen zorg en werk, specifiek tussen de diverse vormen van 
dagbesteding en werkprojecten. Vernieuwing rond (arbeidsmatige) dagbesteding en de SW 
en mogelijk het samenvoegen van locaties. 

- De-institutionalisering van de begeleidingsfunctie: laagdrempelige dagbesteding integreren 
met andere voorzieningen (ouderenzorg, vormen van begeleide activiteiten in locale 
voorzieningen). 

- Transformeren traditionele dagbesteding naar activeringscentra, waarbij deelnemers 
zelfregie voeren over activiteiten die deelnemers in hun omgeving ondernemen 

- Innovatie in de dagbesteding: kostenefficiënte opzet met als uitgangspunt LEAN uitvoeren 
(25 - 40% lagere kosten). 

- Dagbesteding in een reguliere (werk)omgeving: cliënten ´om niet´ laten werken in bedrijven 
bijv. rondom catering. 

- Corporatie/samenwerking dagbesteding en SW op het vlak van het arbeidsmatig activeren 
van cliënten en het benutten van arbeidsmogelijkheden van een deel van de populatie vanuit 
de dagbesteding. 

- Innovatie in de dagbesteding: kostenefficiënte opzet met als uitgangspunt het 
compensatiebeginsel uit de WMO. 

- Inzet van de combinatie dagbesteding en het aanbod van welzijnsinstellingen: de combinatie 
of integratie met sociaal culturele activiteiten overdag. 

- Vergroten inzet van de markt en werkgevers bij het aan het werk krijgen van mensen met 
een (tijdelijke) beperkte verdiencapaciteit. Stroomlijning van de werkgeversbenadering en 
social return breed in sociale domein oppakken. 

 
Jeugd en onderwijs 

- Uitwerken aansluiting tussen de zorg in en de zorg om de school, de begeleidingsfunctie van 
kinderen met (zwaardere) beperkingen en de aansluiting passend onderwijs en hierop 
volgende stap richting (aangepast) werk of dagbesteding. 

 
Maatschappelijk vastgoed 

- Slimmer gebruik maken van maatschappelijk (en gemeentelijk) vastgoed en het 
optimaliseren hiervan (gemeenschappelijk gebruik) binnen het sociale domein. 

 
Doelgroepenvervoer 

- Het onderzoeken van mogelijkheden tot beperking van vervoersbewegingen en het 
samenbrengen van (contractering) van verschillende vormen van aangepast vervoer (wmo-
vervoer, leerlingenvervoer, Abwz vervoer). 

- Samenbrengen en afstemmen keuzen rond (passend) onderwijs en plaatsing van leerlingen 
én de hiermee gegenereerde vervoersstromen rond leerlingenvervoer. 

 
Nieuwe arrangementen en samenhangen 

- Samenwerking van gemeente, aanbieders en zorgverzekeraars om te komen tot integrale 
arrangementen voor zorg en ondersteuning. 

- Ontwikkeling van samenhangen tussen de huidige gemeentelijke dienstverlening en de 
individuele ABWZ begeleiding (minimabeleid, schulddienstverlening, ouderenadviseurs, 
sociaal raadsliedenwerk etc.). 

- Ontwikkelen samenhang in de arrangementen, bijv. re-integratie én thuis of 
woonbegeleiding van mensen met een blijvende arbeidsbeperking. 
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- Methodische ontwikkeling/doorlichting van arrangementen vanuit het uitgangspunt dat 
ieder arrangement maximaal bijdraagt aan het activeren en versterken van eigen kracht van 
de burgers en op werk en participatie waarmee burgers in het eigen levensonderhoud en dat 
van hun gezin voorzien. 

- Aansluitend bij ontwikkeling concept woonservicegebieden en benutten van dit concept om 
te komen tot een andere positionering van professionals in de wijk, voor experimenten op 
het grensvlak van formele en informele zorg en het beperken van kosten van dure 2e lijns 
voorzieningen in combinatie met het bevorderen van een adequaat aangepast 
verzorgingsniveau gericht op zo hoog mogelijk niveau van zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid. 

 
Zelfsturing en zelfregie 

- Uitwerking en ruimte voor initiatieven vanuit doelgroepen, klantengroepen en nieuwe 
corporatie-vormen in zelfbeheer die als opdrachtgever voor vernieuwingsprojecten op 
treden. 

- Faciliteren van burgerinitiatieven (eigen tegenkracht, onafhankelijke ondersteuning hiervoor 
faciliteren). 

- Co-creaties vanuit maatschappelijke organisaties (o.a. rol woningbouwverenigingen). 
- Opzet van eigenkracht projecten en ontwikkelen van nieuwe methodische aanpakken. 

 
ICT en gebruik sociale media 

- Inzet nieuwe technologie t.b.v. adequate hulpverlening, doorverwijzing en 
informatievoorziening op alle levensdomeinen richting de burgers, o.a. als uitwerking van 
toegang en preventie. 

- De 1e lijns ‘tablet’ functionaris: eenvoudige toegang voor verschillende vragen in de directe 
dienstverlening en direct response. 

- Inzet van moderne dienstverlening via internet rechtstreeks op de burger, welke tegelijkertijd 
de inzet van professionele medewerkers ontlast. 

 
Financiering en contractering 

- Onderzoeken persoonsvolgend budget (voucher) waarbij burger zelf keuze maakt uit 
meerdere aanbieders (ter ondersteuning van keuzevrijheid, behoud kleinschalige 
maatwerkvoorzieningen). 

- Financiering uitwerken dat prikkelt op het voor de cliënt te bereiken resultaat en het 
toenemen van de zelfredzaamheid. 

- Gebiedsgerichte aanbesteding van zorg en welzijn (onderzoek consortium, modellen met 
hoofdaannemer). 

 
 

4.  Ter afsluiting: enkele spanningen en dilemma´s 
 
Burger wordt in andere verantwoordelijkheid aangesproken. Het ‘eigen kracht’’- concept is hierover 
sterk normerend. Het schrijft voor hoe je je eigenlijk zou moeten gedragen en wat wel/niet goed 
´burger´gedrag is. Kan ´de´ burger wel aan deze hoge eisen van eigen verantwoordelijkheid, 
zelfredzaamheid en beroep op het eigen sociale netwerk voldoen? Helpt dat voor iedereen 
voldoende? Hoe combineer je de principes van eigen kracht, zelfredzaamheid met ‘erop af’ als dat 
nodig is (interventies bijv. rond veiligheid kinderen en overlast)? Hoe gaan we om het de spanning 
tussen consumeren en daadwerkelijk participeren? En hoe combineer je eigen kracht in situaties 
waarin mensen een blijvende beperking hebben (blijvende handicap, psychische storing, laag IQ etc)? 
  



                      Transformatie van het sociale domein – Hans Zuidema – 12 november 2012 20 

Bij het aanspreken van de burger hoort ook de vraag: wie is DE burger eigenlijk? Wat doen we met 
het steeds diverser worden van de samenstelling van de samenleving en de komst van allerlei nieuwe 
Europese migrantengroepen (Oost Europa, Spanje, Italië)? Hoe spelen nieuwe vraagstukken die zich 
hierbij voordoen een rol? Hoe is hiervoor een passende aanpak te ontwikkelen die past bij het 
concept van eigen kracht en sociale zelfredzaamheid? 
 
Wij wensen en verwachten dat professionals hun professionele ruimte gebruiken volgens de 
principes uit het nieuwe paradigma. Die gewenste gedragsverandering is het moeilijkst te sturen 
maar wel de kern waar het om draait. Hoe bevordert u het gewenste andere gedrag in uw eigen 
context en omgeving? Hoe komen we tot een echte vraaggerichte en resultaatgerichte werkwijze in 
plaats van de traditionele aanbodgerichte manier van werken? Hoe vind je de balans tussen 
(individuele) professionele vrijheid en gezamenlijke genormeerde professionele deskundigheid en 
een professioneel onderbouwde methode? Hoe verhoudt zich een strakkere bedrijfsmatige aanpak 
met de vereiste professionele ruimte? 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor regie en sturing op het sociale domein. De overheid gaat meer 
overlaten aan de samenleving. Hoe zorgen we dat in het proces ruimte wordt gegeven en de 
overheid in de rol komt die het beste past om bewoners het initiatief te laten nemen? Hoe gaan we 
om met de spanning tussen reguleren en regisseren? Of moet je op onderdelen van het gemeentelijk 
beleid juist strakker het proces organiseren, voorzien van heldere en eenduidige zeggenschap (werk, 
jeugd, zorg en welzijn) zodat met meer daadkracht op deelterreinen resultaten kunnen worden 
geboekt? Hoe gaat de gemeentelijke overheid haar rol nemen? Hoe gaan we om met de spanning 
´wie betaalt bepaalt´, versus het ruimte bieden voor eigen initiatief van burgers en ruimte maken 
voor nieuwe professionele aanpakken en vernieuwing van regie en zeggenschap? 
 
Meer aan de samenleving overlaten veronderstelt dat er vanuit het middelveld een beweging opgang 
komt, die ook de meer kwetsbare doelgroepen omsluit. Deze keuze voor ´inclusiviteit´ en 
maatschappelijk betrokken en inclusieve organisaties moet gemaakt worden door de sterkeren! Dat 
onderstreept nog eens waar het allemaal omgaat: om het in de samenleving ontwikkelen van de 
transformatie van het sociaal domein en om de maatschappelijke verankering daarvan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens: 
 
Hans Zuidema 
Mobiel: +31 6 29 01 31 85 
 
hans.zuidema@zo-advies.nl 
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Bijlage 1. Overzicht wijzigingen wetgeving binnen het sociale domein 
 

De decentralisaties worden door het nieuwe kabinet doorgezet: 

 Participatiewet (vervangt ingetrokken Wet werken naar vermogen)  

 Begeleidingsfunctie ABWZ 

 Jeugdzorg 

 (Passend onderwijs) 
 
Participatiewet: 

 Inzet op één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, onder gemeentelijke verantwoordelijkheid 

 Geen nieuwe instroom meer in WSW per 1-1-2014, totale omvang korting WSW gehandhaafd, korting WSW 
gehandhaafd maar wel gespreid over 6 jaar (dus uiteindelijk naar 22.000 per plek), herstructureringsfonds SW 
bedrijven vervalt 

 Er komt voorziening voor 30.000 beschutte plaatsen binnen de Participatieweg op basis 100% WML 

 Alleen volledig en duurzaam arbeidsongeschikten hebben nog toegang tot de WAJONG, geen herbeoordeling van 
individuele gevallen 

 Aanscherping handhaving en beperking categoriale voorzieningen minima 

 Geen categorale ontheffingen meer (alleenstaande ouders met jonge kinderen) 

 Druk op beperking aantal uitkeringen, nog verdere bezuinigingen op het Participatiebudget en bezuinigingen op 
het WSW budget nu in zes jaar gespreid ingevoerd. 

 Samenkomen doelgroepen uit WAJONG, WSW, ABWZ begeleiding 

 Hoge verwachtingen richting reguliere werkgevers om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen 

 Verplicht quotum 5% arbeidsgehandicapten, welke in zes jaar gefaseerd wordt ingevoerd 

 Werken naar loonwaarde blijft, maar met verplichte groei naar WML in aantal jaren  
 
Jeugdzorg: 

 Overdracht alle jeugdzorg taken naar gemeenten: jeugd ggz, provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, 
jeugdreclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk gehandicapten 

 Overdracht wordt gecombineerd met een extra financiële taakstelling 

 De begeleidingsfunctie voor jeugd uit de ABWZ gaat naar de WMO 

 Voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt niet ingevoerd 
 
ABWZ/WMO: 

 Verdergaande omvorming en ombuigingen in de ABWZ: beperking van de ABWZ tot een landelijke voorziening 
voor (uitsluitend) de intramurale ouderen en gehandicaptenzorg. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk 
voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging. Aanspraken worden daarbij drastisch beperkt en gemeenten 
krijgen veel beleidsvrijheid om gedecentraliseerde taken zelf in te vullen. 

 Veel oude ABWZ taken gaan over naar de gemeenten: inloopfunctie GGZ, kortdurend verblijf (respijtzorg en 
logeeropvang in instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg of verpleegzorg), palliatieve (terminale) zorg 
gericht op extramurale begeleiding  

 Huishoudelijke hulp wordt inkomensafhankelijk beperkt als WMO voorziening, gemeenten behouden 25% van het 
budget voor maatwerkvoorzieningen. 

 Aanspraak op persoonlijke verzorging wordt beperkt. Aansprak op dagbesteding vervalt, nieuwe invulling 
dagbesteding wordt verantwoordelijkheid van gemeenten, inclusief de hierbij horende vervoersvoorzieningen. Bij 
de overheveling gaat 75% van het budget mee. 

 Verplichting tot hergebruik van voorzieningen zoals rolstoelen en scootmobielen 

 Inkomenssteun voor chronisch zieken en gehandicapten uit diverse landelijke regelingen geschrapt. Helft van het 
budget blijft beschikbaar voor gemeenten voor compenserende  maatwerkvoorzieningen. 

 
[Passend onderwijs] 

 Géén verantwoordelijkheid van gemeenten of regio of van ouders (!): de scholen worden gezamenlijk 
verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek van aangemelde leerlingen 

 Open einde financiering (individuele rugzakjes) wordt gewijzigd naar een ´vaste´ vergoeding voor zorgleerlingen 
op basis van het totale aantal leerlingen 

 Samenwerkingsverband moet zorgplan opstellen en afstemmen met gemeenten 

 Samenhang met regeling vervoer van leerlingen 

 Mogelijk extra eisen onderwijshuisvesting (aanpassing schoolgebouwen) voor gemeenten 
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Bijlage 2:  Vragen voor de uitwerking van het transformatieproces 
 
In het onderstaande overzicht zijn een aantal vragen opgenomen, welke als verder hulpmiddel kunnen worden gebruikt bij 
het uitwerken en implementeren van het transformatieproces. 

 
Toegang: Hoe organiseren we de toegang tot zorg en dienstverlening? Welk doel kan een inwoner door zijn beperkingen 
niet zelfstandig realiseren en waarbij is echt ondersteuning nodig? Verdere vragen daarbij zijn: 

 Hoe realiseer je idee van één plan en één aanspreekpunt voor samenhangende problemen van de burger? 

 Verhogen burgervriendelijkheid: geen gezoek tussen verschillende loketten 

 Hoe breed of smal zijn de verschillende toegangspunten? Hoe aan te sluiten bij vraagpatronen van burgers 

 Welke ondersteuning en voorzieningen zijn vrij toegankelijk en welke via indiceren? 

 Concreet maken van het ´keukentafel´ gesprek: vraagverheldering uitgaande van zelfredzaamheid en minder 
denkend vanuit beperkingen 

 Voorkomen onnodige en dubbele verstrekkingen 

 Lokaal of regionaal, Gemeente of wijkniveau 

 Zelf doen of uitbesteden aan aanbieders 
Arrangement ontwikkeling en ontwikkeling van nieuwe activiteiten: welke samenhangende aanpak leidt tot het gewenste 
resultaat? 

 Op welke schaal worden nieuwe arrangementen ontwikkeld? Waarop richt zich de vernieuwing? Welke partijen 
worden daarbij betrokken? 

 Ontwikkelen van globale arrangementen passend bij verschillende klantsituaties: cliëntprofielen op basis van een 
zelfredzaamheidmatrix 

 Hoe kan een werkbaar onderscheid worden gemaakt tussen enkelvoudige vragen en vraagstukken die een echte 
multidisciplinaire aanpak vragen?  

Contractering: welke resultaatafspraken zullen met aanbieders gemaakt worden? 

 Subsidie of aanbesteden? Aanbesteding of partnerships? Hoe om te gaan met vrije marktregels (NMA)? 

 Omvang van aantal aanbieders beperken? (nu veel kleine aanbieders!) Welke effecten gaan ontstaan in de markt 
van aanbieders bij voorkeuren om te komen tot bredere opdrachten voor zorg en welzijn per wijk (consortia, 
hoofdaannemerschap)? 

 Wijkgericht aanbieden van welzijn en zorg via een consortium of hoofdaannemerschap? 

 Hoe ondersteunen prikkels de doelmatige besteding van budgetten? Hoe kan de contractvorm burger en 
aanbieder prikkelen en belonen voor het inzetten van eigen kracht in plaats van een overheidsvoorziening? 

 Sturen op inspanning (activiteit), geleverd product (output) of maatschappelijk resultaat (outcome)? Hoe zorgen 
we dat het realiseren van resultaten en het behalen van gewenste maatschappelijke effecten voorop komt te 
staan? 

 Wat zijn mogelijkheden van persoonsvolgende financiering (i.p.v. inkopen via contracten met aanbieders)? 

 Op welke schaal: lokaal of regionaal? 

 Verstrekkingen in natura of (ook) in PGB? 

 Op individueel verstrekte voorzieningen of op basis van buurt- en wijkarrangementen c.q. gebiedsgericht 
opdrachtgeverschap? 

Resultaatmeting en verantwoording: zijn de beoogde resultaten behaald? 

 Hoe worden resultaten gemeten en verantwoord? Hoe richt je horizontale verantwoording in? Hoe kan een 
minder belastende en minder bureaucratische vorm van verantwoording worden ontwikkeld? 

 Hoe meet u de resultaten en maatschappelijke effecten? 

 Welke kengetallen en sturingsinformatie (monitor) is nodig? Hoe nodig je uit om steeds gericht te zijn op 
verbeteren (doen wat werkt)? 

Kwaliteit en governance: het nog teveel vergeten onderwerp over spelregels voor uitvoerders en systeemtoezicht 

 Hoe ga je om met optredende incidenten? Hoe borg je randvoorwaarden voor professioneel handelen? 
Klachtrecht, medezeggenschap (cliëntenraden) 

 Hoe worden normen voor goede kwaliteit bepaald en geborgd? Welke eisen t.a.v. certificering, keurmerken, 
interne kwaliteitssystemen, verbeterplannen enz. 

 Hoe wordt algemeen toezicht gehouden op het functioneren van aanbieders? 
Financieel 

 Hoe kom je van bekostiging van producten naar bekostiging van oplossingen? 

 Intern geoormerkte budgetten of juist niet? 

 Wat is beeld van financiële randvoorwaarden? 

 Welk beheer is nodig gezien krimp van budgetten? 

 Toegevoegde waarde van activiteiten definiëren vanuit het perspectief van de burger 

 Welke afstemming is mogelijk en nodig tussen gemeente en zorgverzekeraars om ‘overloop’ van Wmo naar Www 
en Abwz over en weer te voorkomen? 


