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De ingrijpende herstructurering van het sociaal domein in ons land biedt grote kansen 

maar brengt ook forse risico’s met zich mee. Talloze deelproblemen dringen zich op maar 

toch moet de blik gericht blijven op de echte transformatie, de versterking van de rol van 

burgers en een verschuiving naar meer preventieve vormen van ondersteuning en hulp. 

Kunnen de partijen dit aan? Onder de last van de praktische complicaties raken de doelen al 

snel uit beeld. Essentieel is om deze doelen vast te houden en handzaam te maken. 

 

Andere landen in Noord-Europa hebben al eerder gedecentraliseerd. De resultaten van deze 

ingrepen wisselen. De veranderingen worden breed gesteund en nieuwe lokale hulpvormen 

komen van de grond maar schieten soms ook te kort. De lokale verschillen in hulpverlening 

en zorg tussen gemeenten zijn erg groot geworden en de meer specialistische hulp is soms 

verschraald. Voor de transformatie in Nederland is dit een wake-up call: het einddoel van de 

verandering is realistisch maar de route daar naar toe vraagt het uiterste, ook vanwege het 

gekozen hoge tempo. 

 

Met deze waakzame blik is een kernstrategie te formuleren. Hierin zijn drie opgaven 

essentieel: 

A. Uitbouwen van sociale netwerken van burgers: via een eigen lokale aanpak bestaande 

wijkinitiatieven steunen en verder helpen, actieve bewoners en hun organisaties 

verantwoordelijk maken voor de uitbouw van sociale netwerken, ze eventueel hiertoe 

faciliteren, ontmoetingsplekken scheppen, ondernemers vragen om mee te doen met 

wijkactiviteiten, wijkwerkers of buurtondersteuners aanstellen en die een vaste plek 

geven in een woonzorgcentrum of bij een sociaal wijkteam. 

 

B. Creëren van een markante lokale ondersteuningsstructuur: opbouwen van sterke 

sleutelvoorzieningen, bijvoorbeeld door het Centrum voor Jeugd en Gezin en het sociaal 

wijkteam uit te bouwen tot een lokaal ondersteuningsnetwerk met half-informele 

relaties met actieve bewoners/ouders, welzijnswerk, maatschappelijk werk, scholen, 

jeugdartsen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en private aanbieders van hulp en zorg 

zoals pedagogen en psychologen. 

 

C. Samenhang brengen in het totale aanbod: combinaties maken van generalistische en 

specialistische hulpverleners, één quick scan invoeren voor alle professionals, snelle 

consulten en diagnoses van specialistische aanbieders mogelijk maken (en betalen!), 

verschillende disciplines laten samenwerken in multidisciplinaire teams op meerdere 

niveaus, gebundelde professionaliseringstrajecten opzetten. 

 

Deze opgaven zijn de ankerpunten voor de hervormingen en het veranderingsproces. 

Effectief uitgevoerd zijn ze de drijvende kracht om te komen tot een andere verhouding 

tussen intensieve en specialistische hulp en de meer lokale en preventieve ondersteuning. 

Die overgang vereist drastische verschuivingen in taken, van mensen, geld, kennis en 

macht. Praktisch zijn die verschuivingen goed in te vullen, maar echte transformatie treedt 

pas op als de drie genoemde opgaven leidend zijn in de veranderingsaanpak. Hiertoe 

worden de behoeften van burgers in overzicht gebracht, wordt het hulpaanbod 

geherstructureerd vanuit een lokale en een regionale ondersteuningsagenda en gaan 

gemeenten sturen via de netwerken van organisaties en professionals. 
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Behoeften van burgers in overzicht brengen 

De vragen en problemen van burgers moeten leidend zijn bij de inrichting van het sociale 

domein. De diversiteit van deze vragen is gigantisch en toch is het noodzakelijk om deze in 

één overzicht samen te brengen om gerichte keuzes te kunnen maken bij de inzet van 

professionals en hun organisaties. In essentie is er onderscheid te maken tussen sociale 

ondersteuningsbehoeften, individuele ondersteuningsbehoeften en steun bij complexe 

multiproblematiek. Via een sociale wijkscan zijn deze behoeften in beeld te brengen voor 

leeftijdsgroepen. Daarmee is het mogelijk om behoefteprofielen van wijken en dorpen te 

maken, van daaruit beleidsambities te formuleren en het aanbod te bepalen.  

 

Lokale ondersteuningsagenda hanteren 

Dit aanbod krijgt gestalte in de lokale ondersteuningsagenda. Daarin worden ambities 

vertaald in functionaliteiten van het aanbod. De essentiële functionaliteiten zijn: 

• versterking van informele sociale netwerken 

• vergroting van maatschappelijke participatie 

• achterstandsbestrijding van gezinnen en jeugdigen  

• lichte ondersteuning 

• intensieve hulp en zorg 

• hulp bij blijvende beperkingen 

• hulp bij regieverlies en crisis. 

 

Met deze functionaliteiten zijn lokale ambities te concretiseren naar professionele inzet en 

budget. Ook deze concretisering moet in het teken staan van de belangrijkste lokale 

veranderingsopgaven: uitbouwen van sociale netwerken van burgers en creëren van een 

markante lokale ondersteuningsstructuur. Met dat laatste wordt bedoeld dat het beter is 

om één krachtige vorm van steun en hulp uit te bouwen dan de inzet te versnipperen over 

allerlei hulpvormen en activiteiten. Smoel geven werkt beter dan uitsmeren. Die markante 

keuze geeft richting en roept energie op, nodig om de veranderingen gaande te houden. 

 

Regionale ondersteuningsagenda invullen 

De lokale ondersteuning en hulp moeten aansluiten op de specialistische hulp en zorg, die 

vaak regionaal blijft georganiseerd. Daarom is voor die specialistische hulp een regionale 

ondersteuningsagenda nodig. In beginsel moet de lokale agenda leidend zijn, maar dat is 

ingewikkeld, want de lokale en de regionale ondersteuningsagenda’s zijn verstrengeld. Bij 

het afstemmen van lokale generalistische ondersteuning en regionale specialistische hulp 

zijn er in beginsel twee benaderingen: uitgaan van de behoeften van een deelpopulatie met 

specifieke problemen of de lokale samenhang van ondersteuning en hulp voorop stellen. 

De eerste benadering richt zich meer op continuïteit en beheersing van overgangsrisico’s, 

de tweede meer op verandering en snelle decentralisatie. De kunst is om hier te faseren. 

 

Gemeentelijke netwerksturing realiseren 

Naast de sturing via de gebruikelijke beleids- en budgetcyclus moeten de gemeenten ook 

sturen via het netwerk van aanbieders. De gemeente is opdrachtgever én netwerkspeler. 

Deze netwerksturing vereist nieuwe sturingsinstrumenten: 

• dialoog voeren over de lokale en regionale ondersteuningsagenda 

• stimuleren van vraag en aanbod in de markt 

• formuleren van ondersteuningsopdracht en prestatiecriteria 

• selecteren en contracteren van aanbieders. 
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Netwerksturing vraagt ook om een keuze in de balans tussen marktwerking en 

samenwerking. Beide zijn aan de orde en kunnen elkaar aanvullen. Wel moet de gemeente 

in de veranderingsaanpak bepalen in hoeverre zij wil optreden als dominante dan wel als 

terughoudende opdrachtgever. Die keuze kan ook afhangen van de bestaande 

samenwerking in het veld en de sturingskracht bij aanbieders.  

 

Veranderingsproces en programmaorganisatie opzetten 

Het veelomvattende veranderingsproces van de transformatie vereist een samenhangend 

optreden van de gemeente en het doorbreken van de verkokering in de gemeentelijke 

organisatie. Intern moet de gemeente een brede programmaorganisatie opbouwen, nodig 

om het veranderingsproces in het spoor te houden. Die programmaorganisatie zal zich, 

naast de praktische en instrumentele taken, uiteindelijk moeten richten op de drie opgaven 

voor de transformatie zoals in het begin genoemd. Dit werkt ook door in de regionale 

samenwerking van gemeenten, die niet alleen bestuurlijk nodig is maar juist ook voor en in 

de uitvoering. 
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