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Spectrum becijfert… Beleidsnotities, collegevoorstellen en adviesrapportages: 
ze vragen om betrouwbare cijfermatige onderbouwing. In het Sociaal Informatiesysteem Gelderland 
(SIG) staan veel van deze feiten en cijfers over de Gelderse gemeenten verzameld. Zoals het aantal 
jongeren waar gemeenten jeugdzorg voor moeten regelen. Scan de QR-code voor deze cijfers of surf  
naar www.spectrum-gelderland.nl/SIG
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Andersland

 W
e kunnen dit magazine 
starten met het aan-
stippen van alle opgaven 
(en die noemen we dan 
natuurlijk ‘uitdagingen’) 
die er op gemeenten 

afkomen door de transities Jeugdzorg, AWBZ 
naar Wmo en de Wet werken naar vermogen 
en Passend onderwijs. Dat doen we niet en ook 
in het maga zine zelf besteden we er weinig 
aandacht aan. Bijna iedere betrok kene in het 
veld lijkt namelijk redelijk geluk kig met de 
over gang van Jeugdzorg naar de gemeenten, 
terwijl menige gemeente graag aan de slag 
gaat met de AWBZ-bege leiding. Kunnen we 
daar even bij stil staan? Wat een bijzonder 
saamhorigheids gevoel hebben we daar met 
zijn allen! Mooier kun je zo'n transitie 
eigenlijk niet starten. En gemeenten hebben 
hierbij nu eens zelf de lead. En dus praten we 
niet over uitdagingen, maar over echte kansen! 
Om het beter te doen voor de burger die 
begeleiding  en zorg nodig heeft. 

Dit magazine heet Andersland. Dat is het land 
dat de komende jaren gestalte krijgt in iedere 
gemeente. Het land waarin burgers, organi-
saties en gemeenten zich anders tot elkaar 
gaan verhouden. Het heet ook Anders land, 
omdat we de transities anders willen aan-
vliegen. Fris, verleidelijk en meeslepend. We 
laten professionals van binnen en buiten het 
veld aan het woord. In prikkelende columns 
(mijn transvisie), energieke inter views en een 
vergezicht van de jeugdzorg in 2017. 
Professionals en Gelderse wethouders 
vertellen over de trajecten die ze in gang 
hebben gezet. Op de achterkaft van Anders-
land laat journaliste Annemarie Haverkamp 
zien waar het uiteinde  lijk allemaal om draait: 
om een persoon van vlees en bloed en het 
gezin waarin hij of zij leeft. Om warmte, echt 
contact en vooral om het voorkomen van 
‘gedoe’, van administratieve rompslomp. Om 
ondersteuning die niet als een extra probleem 
voelt, maar handvatten biedt om zelf met 
problemen om te gaan.

“Tijdens mijn inwerkperiode als adviseur voor 
jeugdbeleid en jeugdzorg schreef ik ooit een 
artikel met als titel ‘Alice in Jeugdzorg land’ 
over het wonderlijk gevoel wat mij bekroop bij 
de kennismaking met de jeugd zorg. Een gevoel 
wat vooral betrekking had op de complexiteit 
van het zorgstelsel, iets wat ik in de jaren 
daarna regelmatig herkend heb bij cliënten 
maar ook bestuur ders en beleidsmakers.  
Hoe mooi zou het toch zijn als we de zorg  
en de regels in Andersland echt kunnen 
vereenvoudigen, zonder simplistisch te 
worden?” (Sylvia Vlaardingerbroek) 

“In Andersland zijn mensen met een matige 
tot zware beperking tevreden over hun 
bege leiding. Begeleiding die hun zelfred-
zaamheid in stand houdt of vergroot. Om daar 
te komen, moeten gemeenten aan de slag.  
En dat lijkt mij leuk werk, vooral voor alle 
wethouders en beleidsmedewerkers. Ze hoeven 
het namelijk niet alleen te doen, maar maken 
met vele nieuwe partners en cliëntgroepen 
kennis. Met hen zoeken ze naar de juiste 
knoppen om aan te draaien om het voor de 
cliënten beter te krijgen: eenvoudiger, zelf - 
red zamer en meer op maat. En dan ook  
nog financieel aantrekkelijker! Als dat geen 
Anders land is: samen, leuker en beter." 
(Sandra Hoogendoorn)

Wij als Spectrum-adviseurs dragen graag en 
op veel manieren ons steentje bij aan het 
vormgeven, invoeren en bestendigen van de 
transities. Spectrum hoopt oprecht dat dit 
magazine u, als lezer, minstens twee of drie 
frisse, nieuwe invalshoeken of gezichtspunten 
oplevert. Invalshoeken die u kunt gebruiken  
in uw werkpraktijk. Want u gaat met uw 
gemeente het verschil maken voor uw burgers!

Sylvia Vlaardingerbroek, adviseur team Jeugd
Sandra Hoogendoorn, adviseur team 
Maatschappelijke participatie
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7 dagen discussie over de conse-
quenties van de kabinetsval voor 
de Transitie Jeugdzorg
• Volgens mij is er een brede politieke consensus over 
transitie en de transformatie van de jeugdzorg en dus over 
wat er moet gebeuren. 

• Het is te verwachten dat de GGZ haar lobby gaat 
verstevigen. En er kan inderdaad gewoon doorgewerkt 
worden. Maar of 2015 haalbaar is en in welke vorm? 

• Als het bestuurlijk overleg over de notitie nog enige tijd 
op zich laat wachten, dan wordt 2015 naar mijn idee lastig. 
De Wet op de jeugdzorg heeft er ruim 4 jaar over gedaan. 
Nu moet het in 2 jaar. Wij gaan hier gewoon (op volle 
toeren) door.
 
• Ik vraag me af of het transformatiedoel bereikt wordt als 
de jeugd-GGZ niet meegaat in de stelselwijziging. Maar 
mocht dat zo zijn (ff heel blond ;-), wat zijn dan de 
struikelblokken? 

• Het doel is natuurlijk om alles bij de gemeente te leggen 
waardoor de versnippering van zorg geconcentreerd wordt 
bij één organisatie. Zo kun je één gezin, één plan het best 
invoeren. Een kind ‘vol stoppen’ met zorg is volgens mij pas 
effectief wanneer je de omgeving ook aanpakt.

• Heel specialistische zorg moet regionaal worden 
georganiseerd. Volume en betaalbaarheid. Inzet op relatief 

ONDERTUSSEN OP LINKEDIN…
'eenvoudige' hulpvragen kan lokaal en moet vanuit 
systeemaanpak, multidisciplinair, jeugd en volwassenen 
samen. Opeenstapeling van problemen en zorgcarrières 
voorkom je dan beter dan nu. 

• Door de versnippering van toegang houden verschillende 
professionals zich met een kind of gezin bezig zonder het 
van elkaar te weten. Door één toegang/financier te hebben 
(gemeente), kan de afstemming en samenwerking 
verbeteren. We hebben al die specialisten nodig en moeten 
voorkomen dat deze kennis en expertise verloren gaat. 

• VNG heeft om overleg gevraagd.

• Specialistische zorg wordt onderdeel van een gezinsplan 
(kind- of jongerenplan) dat alles moet omvatten wat een 
gezin nodig heeft. Dat is nu al ons doel, maar vaak lastig te 
realiseren met alle verschillende verantwoordelijkheden en 
regels. Dus ook in een volgend kabinet graag alles over! 
Ook de GGZ, met behoud en koestering van expertises. 

• Vanmorgen nog overleg gehad met de VNG en daar gaf 
men aan dat de voorbereidingen gewoon doorgaan. Een 
herziening in jeugdzorgland wordt breed gedragen. Of alles 
helemaal overgaat wordt nader bekeken. Ik hoop op meer 
focus op de transformatie. De inhoud heeft meer aandacht 
nodig willen we echt tot een bijsturing komen in de vaak 
ingewikkelde uitvoeringspraktijk van de jeugdzorg. Helaas 
kom ik te vaak tegen dat in de transitie het eigen 
organisatiebelang voor het belang van de doelgroep gaat. 
Dat niveau moeten we samen ontstijgen. Een prachtige 
uitdaging voor gemeenten! 

AWBZ JEUGDZORG

55 Hattem 1 0,7  
54 Scherpenzeel 6 2,5  
53 Rozendaal 1 3,0  
52 Voorst 18 3,8  
51 Lingewaal 11 4,4  

Totaal Gld. 4.841 11,2

  Aantal indicaties absoluut

1  Zutphen 815 17,3
2  Doetinchem 930 16,6
3  Arnhem 2.386 16,1
4  Apeldoorn 2.490 15,9
5  Nijmegen 2.550 15,5  

   
Totaal Gld. 25.404 12,8

55 Lingewaal 73 6,7
54 Buren 200 7,7
53 W. Maas en Waal 143 7,8
52 Ubbergen 75 8,0
51 Geldermalsen 215 8,2  
    
Totaal Gld. 25.404 12,8

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek, Centrum Indicatiestelling Zorg

1  Doesburg 48 19,6
2  Nijmegen 468 17,3
3  Doetinchem 193 16,4
4  Arnhem 474 16,4
5  Rheden 129 16,0  

Totaal Gld. 4.841 11,2

Top 5 - Gelderse gemeenten  

met verhoudingsgewijs meeste 

indicaties AWBZ 

extramuraal begeleiding 

(excl. BJz) 

Top - 5 Gelderse gemeenten  

met verhoudingsgewijs 

minste indicaties AWBZ 

extramuraal begeleiding

Top - 5 gemeenten 

grootste aantal jeugdigen 

(0 t/m 17 jaar) 

Top - 5 gemeenten 

kleinste aantal jeugdigen 

(0 t/m 17 jaar) 

  Aantal indicaties per 1.000 inwoners 

  Aantal indicaties absoluut

  Per 1.000 jeugdigen in gemeente, waar gemeente jeugdzorg voor moet regelen

Transities
voor 

dummies



WAT KOST OMA?
Het KRO TV-programma ‘De 
Reken      kamer’ zocht in de uitzending 
‘Wat kost Oma?’ uit wat de bejaar-
den zorg in Nederland kost. Jaarlijks 
kosten oudjes in zorg instellingen 7,4 
miljard euro. Het programma laat 
zien dat Oma gemiddeld 10 uur hulp 
in een week krijgt. Dat gaat volgens 
een minuten systeem, waarbij een 
kopje koffie bijvoorbeeld 3 minuten 
kost en toilet bezoek en douchen een 
half uur. Een praatje, laat staan een 
dagelijks wandelingetje, schiet er dan 
meestal bij in. 

Leuke dingen duren te lang en tijd is 
geld. De programma makers bezoeken 
de 50+ beurs en ontdekken dat een 
reis op een luxe cruise per dag 
goedkoper is dan leven in een ver- 
  zorg  ings  huis. Hoe komt dat? Want 
het eten op het schip is veel beter en 
de activiteiten een stuk opwindender. 
De Rekenkamer loopt mee met leer- 
 ling-bejaarden verzorg sters en merkt 
dat onze ouderen omringd worden 
door lieve, maar goedkope, mensen 
en hele dure apparaten. Worden onze 
ouderen daar gelukkig van?
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In 2011 maakten Olivier Nakache en Eric Toledano het op feiten 
gebaseerde komisch drama ‘Intouchables’ over de Senegalese 
jongeman Driss die de persoonlijke verzorger wordt van een fysiek 
gehandicapte Franse miljonair. Miljonair Philippe is aan een rol- 
 stoel gekluisterd. In hartje Parijs woont hij in een kast van een huis. 
Driss woont daar ver vandaan, in een van de grimmige voor  steden. 
Verdient de jonge Senegalees zijn geld niet met schim mige zaakjes, 
dan trekt hij wel een uitkering. Maar wie bij stand wil, moet 
solliciteren. Daardoor zit Driss plotseling met een echte baan 
opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe.

De film is hartverwarmend en toont twee werelden die bij elkaar 
komen. In Frankrijk bezocht één op de drie Fransen de film in de 
bioscoop. De schrijver van het boek, Philippe Pozzo di Borgo, is  
blij met het succes. In een interview met NRC Next journaliste 
Annemarie Haverkamp, geeft hij aan te hopen dat het echte engage-
ment weer terugkeert. ‘We moeten onszelf organiseren. Veel meer 
charitatief werken, het geld dat beschikbaar is onder brengen bij 
private stichtingen. Laat de verdeling over aan echte mensen, niet 
aan bureauraten. Als mensen betrokken zijn, gaan ze er efficiënter 
met geld om. Een systeem als jullie PGB is precies wat ik bedoel! 
Laat onnodige ambtenaren buiten beeld. Burgers moeten het zelf 
oplossen en op wijkniveau hulp zoeken. Je moet alleen wel zorgen 
voor een goede controle.’ De film heeft ook politieke conse quenties 
gehad: toenmalig president Sarkozy gaf een aantal vergun ningen af 
voor kleinschalige woongroepen in grote Franse steden.

Franse schrijver jaloers  
 op Nederlands PGB

...........................................................silly door: sylvia vlaardingerbroek

.................................................
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...........................................................
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��AWBZ, materie om met het veld 
over na te denken.

��Burgerkracht staat nu echt 
centraal.

��Controversieel, politieke pas op 
de plaats voor nieuwe wetgeving.

��Dichtbij de burgers, en nu echt.

��Eigen Kracht Conferenties, 
de toekomst van de jeugdzorg? 

��Ego-loze werkers laten 
Eigen Kracht tot wasdom komen.

��Financieel moeten gemeenten 
in ieder geval efficiencykortingen 
inverdienen. Kies en win!

	�Gemeenten zijn nu aan zet.


�Hulp wordt ontzorgen, 
normaliseren en versterken.

��Indicatiestelling overboord. 
Ga in gesprek ,oordeel zelf en 
voorkom nodeloze bureaucratie.

��Jeugdigen van 16 tot 23 jaar 
kunnen met drie transities te  
maken krijgen. Zie verder S.

�Kans. Gemeenten denken stiekem 
het beter te kunnen organiseren voor 
hun burgers.

��Lef, actiebereidheid, zet ‘m op, 
experimenteer en doe iets!

��Met andere partijen. 
Die weten en kunnen van alles. 

��Netwerken in de sociale omgeving 
van de burger. Ze zijn er om te 
benutten. Zie verder E.

��Outcome verdringt output als 
uitgangspunt in verantwoording. 

��Ontschotting van financierings-
bronnen biedt nieuwe mogelijkheden. 
Zie ook Z.

��Passend onderwijs. Zie C.

��Preventie, daar mag het ook 
weer over gaan.

....................................................................................................

  2011

Wettelijk bepaald dat iedere 
gemeente in 2011 een CJG  
moet hebben.

Eind 2011:
Transitieplan  
Beschikbaar  
vanuit Rijk

  2012   2013   2014

1 augustus 2012:
Invoering wet Passend Onderwijs

1 november 2012:
Nieuwe samen werkings verbanden onderwijs

   Passend 
onderwijs

1 augustus 2013:
Ingang Zorgplicht  

Passend Onderwijs

   Decentralisatie 
begeleiding 
AWBZ

   Werken naar 
vermogen

2013/2014?

meer duidelijk in juni 2012

1 januari 2013: Invoering WWNV

1 januari 2013:
AWBZ begeleiding 
naar Wmo voor 
nieuwe cases

1 januari 2014:
AWBZ begeleiding  
naar Wmo voor  
bestaande cases

meer duidelijk in juni 2012
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Het
Transitie ABC

Tijdpad transities?



��Quattro. Het zijn er liefst vier. 

��Reframen om anders tegen situaties aan te kijken.

��Stapelingseffecten ontstaan als meerdere transities 
een persoon of een gezin raken.

��Transformatie is volgens het veld de belangrijkste 
fase, die op decen tralisatie en transitie volgt. 

��Tegen kracht organiseer je om perverse prikkels in 
het nieuwe sturingsmechanisme te voorkomen.

��Uitzonderingen zijn soms nodig om erger te 
voorkomen en perspectief te bieden. Zie verder L. 

��Vergezichten. Visualiseer het toekomstige veld 
en ga aan de slag. Zie verder ook weer L.

��Wet werken naar vermogen: zie C.

��Woonplaatsbeginsel. Een nieuw woord voor 
Wordfeud: iedere cliënt zijn eigen gemeente.

��X-factor, die hebben ‘social workers’ in Andersland 
niet nodig. Zie verder EG. 

��IJver, want deadlines. Kijk maar weer eens bij L.

��Zorgverzekeraars zijn belangrijke partners in de 
transitie AWBZ.

.....................................................

  2015   2016

   Transitie 
jeugdzorg
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Spectrum signaleertIn aanloop 
naar de transitie jeugdzorg heeft Spectrum al ver-
schillende adviezen uitgebracht. Opvallend is dat 
gemeenten vooral gericht zijn op de jeugdzorg die nog 
niet onder hun regie valt. De 'nieuwe' zaken: goed 
regelen van de positionering en aansturing van alle 
vormen van jeugdzorg, met inbegrip van een zorg-
inhoudelijke verbeterslag én efficiencywinst. Weinig 
gemeenten focussen tegelijkertijd op het preventieve 
veld: het versterken van het algemeen jeugdbeleid en 
het doorontwikkelen van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Maar in dit zogenaamde voorveld breng je 
onder steuning dichtbij gezinnen en kan de eigen kracht 
van deze gezinnen floreren. Een goede 'landing' van  
de jeugdzorg vraagt een stevig fundament. 
Judith Bos (adviseur Spectrum):  
026-384 62 24, j.bos@spectrum-gelderland.nl 

Meer overlaten aan de samenleving betekent voor 
gemeenten loskomen van de controle- en beheersings-
cultuur in ambtelijke organisaties. Jos van der Lans is 
cultuurpsycholoog en journalist/publicist. In de publicatie 
‘Loslaten, vertrouwen, verbinden, over burgers en binding’ 
ziet de auteur een paradox: de ruimte voor beweging van 
onderop, schreeuwt om een gedreven vorm van leiderschap. 
Bestuurders die hun eigen organisatie ter discussie durven 
te stellen. Leidinggeven die niet alleen uit zijn op productie 
leveren. Het vraagt om een energiek samenspel van 
gang  makers in de leefwereld van burgers en voortrekkers  
in de systeem wereld. Van der Lans waarschuwt dat zijn 
publi catie geen Handvest Burgerschap oplevert. “Het gaat 
niet alleen om bijles of andere methodieken. Er zijn nieuwe 
overtuigingen nodig.” Van der Lans geeft ambtenaren zeven 
aanknopings punten om de binding met de burger concreet 
te maken. Eén ervan is om de gangmakers, verbindings-
makelaars, organisatoren en professionals, kortom de ‘best 
persons’, vertrouwen te geven in plaats van ze onder 
controle te stellen. 

Ook benieuwd naar de andere tips? 
Surf dan naar www.josvanderlans.nl

...........................................

...........................................

DE NIEUWE OVER-
TUIGINGEN VAN  
JOS VAN DER LANS
Het uitgangspunt van de 
transities, en daarmee de opgave 
voor gemeenten, is om burgers in 
hun eigen kracht te zetten. 

tips

...........................................

Transitie
jeugdzorg 
voltooid
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mijn transvisie

 A
ls je alles bij elkaar optelt kost een gemiddeld 
probleemgezin €40.000,- per jaar. Zo blijkt uit 
onderzoek in opdracht van de gemeente 
Woerden. En dat is dan nog een bescheiden 
schatting. Bij geen van de onderzochte gezinnen 

is sprake van een uithuisplaatsing. Zo’n uithuisplaatsing 
kost al €40.000,-. 

Het zijn ongelooflijke cijfers. Uit het onderzoek blijkt  
ook dat bij een probleemgezin gemiddeld 13 verschillende 
instanties zijn betrokken. Bij een gezin met gescheiden 
ouders en vier kinderen zijn maar liefst 19 instanties 
betrokken. In het rapport wordt ook een schatting gemaakt 
van de transactiekosten. Daarmee wordt bedoeld het geld 
dat op gaat aan dubbel werk en het uitwisselen van infor  - 
ma  tie. De onderzoekers schatten dat op 30%. Het onder-
zoek in Woerden is ontluisterend en een gods geschenk in 
economisch barre tijden. Als de huidige praktijk zo duur en 
inefficiënt is, moet het mogelijk zijn om voor minder geld 
betere hulp te bieden. De voorgestelde aanpak is dan ook 
simpel. Stop met de verkokering. Het doel moet zijn: één 
gezin, één plan, één regisseur. Voeg al het geld voor een 
probleemgezin op een hoop, trek daar 25% van af en geef 
die ene professional vervolgens grote vrijheid om het geld 
naar eigen inzicht te besteden. Weg met alle indicatie-
stellingen. Als de professional dan ook nog het netwerk van 
het probleemgezin mobiliseert, kan het waarschijnlijk nog 
goedkoper. Bij de probleemgezinnen in Woerden wordt 
namelijk nauwelijks gebruik gemaakt van het netwerk om 
de probleemgezinnen. Ook daar is dus een wereld te 
winnen. Uit de ervaring met Eigen Kracht Conferenties 
blijkt dat als een probleemgezin een plan opstelt samen met 
familie, vrienden en buren, die plannen veel goedkoper zijn 

Simpel  

is moeilijk
door Pieter Hilhorst, publicist

omdat er minder professionals worden ingeschakeld. 
Het ideaal in deze aanpak is simpel. Maar iets simpel 
organiseren is het aller-moeilijkste dat er is. De voor gestelde 
aanpak staat namelijk haaks op de logica van alle betrokken 
partijen. Die logica valt het beste samen te vatten als 
taakoptimalisatie. Iedereen probeert zijn eigen taak zo goed 
mogelijk uit te voeren. De leerplichtambtenaar wil dat een 
kind naar school gaat. Reclassering wil recidive voorkomen. 
De schuldhulpverlener wil een oplossing vinden voor de 
schulden. Jeugdzorg richt zich op de veiligheid van de 
kinderen. Voor al die betrokken instel lingen zijn kwesties 
die niets te maken met hun taak een onwelkome afleiding. 
De leerplichtambtenaar gaat zich niet bezig houden met de 
schulden van de ouders van de leer ling. Dat moet een ander 
doen. Elke hulpverlener pro beert de complexiteit te 
reduceren door zijn eigen taak centraal te stellen. Idealiter 
levert de optelsom van de deel oplossingen ook een oplossing 
voor het geheel op. De praktijk in Woerden laat zien dat het 
resultaat verkokering is.

Door de decentralisering van de jeugdzorg en de overdracht 
van een deel van de AWBZ zorg naar de gemeenten kunnen 
de schotten tussen de verschillende financieringsstromen 
worden opgeruimd. Maar daarmee is de neiging tot taak- 
 optimalisatie nog niet verdwenen. Daarvoor moet een 
andere professionele houding komen. De complexiteit moet 
niet langer worden gereduceerd door de eigen taak centraal 
te stellen, maar door de complexiteit juist op te zoeken. 
Want alleen door de complexiteit op te zoeken, is het 
moge lijk om tot zo’n simpele oplossing te komen als één 
gezin, één plan, één regisseur. Alleen zo is het mogelijk dat 
een probleemgezin straks minder kost dan € 40.000 en de 
problemen toch beter de baas is.
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De thema’s die vanuit de Wmo op ons afkomen zijn 
alles behalve nieuw. Voor de RIBW Arnhem & Veluwe  
Vallei is alles leidend: ‘normaal waar het normaal kan, 
bij zonder waar het bijzonder moet’. De methodische 
bege leiding is er op gericht om mensen met een psychia-
trische achtergrond of ernstige psychosociale problemen te 
onder steunen en activeren bij het verkrijgen en behouden 
van een zo normaal en maat schappelijk mogelijk leven. 
Vanuit een veilige woonplek én vanuit ‘eigen kracht’ 
meedoen met de buurt: Gebruik maken van reguliere 
voor zieningen en verrichten van (vrijwilligers) werk hoort 
hier als vanzelfsprekend bij. Wij zijn ervan overtuigd dat 
het geheel of gedeeltelijk gemis van normale sociale rollen 
(familielid, buurtgenoot, collega, vriend, werknemer, 
consument) voor onze cliënten een groter probleem is dan 
de psychiatrische beperking zelf.

Van ‘oudsher’ is de RIBW sterk gericht op buurt gerichte 
samenwerking met andere partijen op het gebied van zorg 
& welzijn. In Arnhem Centrum is recent een nieuw centrum 
‘IndeWeerd’ geopend waar al deze uitgangs punten 

samenkomen. IndeWeerd is een initiatief van vijf Arnhemse 
organisaties die zich inzetten voor de Arnhemse samen-
leving. De naam verwijst naar de locatie aan de Weerdjes-
straat en naar het begrip ‘in de weer zijn’.  IndeWeerd moet 
een plaats in de stad worden die mensen (burgers, zorg en 
welzijn, ondernemers) inspireert om hun talent in te zetten, 
om mee te doen aan de samenleving en anderen de  
kans te geven om mee te doen.

In IndeWeerd brengen wij onze kennis, diensten en net- 
 werken samen met het doel een ont moet ings- en broed-
plaats te zijn voor nieuwe initia tieven. Centraal in het 
gebouw is een horeca gelegenheid, omgeven door vergader-
zalen, een internetcafé en kunstuitleen.  De horeca en het 
beheer van het gebouw wordt met ondersteuning gerund 
door cliënten van de RIBW. Er zijn ruim 25 leer- en 
werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeids markt. Wij willen zo aan alle Arnhemmers laten zien 
dat deze groep met enige ondersteuning gewone normale 
sociale rollen kan vervullen.

Regiomanager RIBW Arnhem en Veluwe Vallei

AART KOOPMANS

~
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Driekracht heet de BV die als dochteronderneming is 
onder gebracht in een Holding bij Stichting Driestroom. 
Het onderbrengen van zorg en ondersteuning in kleinere 
ondernemersgroepen is een essentieel onderdeel van ons 
antwoord op de impact die de transitie van AWBZ naar de 
Wmo voor onze organisatie heeft. Wij vinden deze transitie 
een goede zaak is en we juichen het toe dat mensen zo 
weinig mogelijk geïnstitutionaliseerde hulp moeten kunnen 
krijgen. Driestroom is voor de inclusie van mensen met een 
beperking en wil zoveel mogelijk mensen ondersteunen in 
de eigen buurt en/of wijk. 

De transitie kent ook een financiële consequentie, die 
dwingt tot het maken van keuzes. Door het starten van 
kleine ondernemersgroepen hoopt Driestroom de onder-
steuning verder te kunnen ontwikkelen en medewerkers  
op een verantwoorde manier aan de slag te laten gaan. Dat 

gebeurt bijvoorbeeld in de inmiddels 24 Driestroomhuizen 
van Ondernemersgroep Driestroom, waar het gaat om de 
opvang en opvoeding van jeugd en jongeren. Ook ont-
wikkelt het begeleid werken zich verder. Voorbeelden 
hiervan zijn Droom! in Elst, Het Bakkerscafé in Nijmegen 
en de verschillende wijkposten, met name bij verzorgings-
huizen. Andere organisaties wordt aangeboden hierin te 
participeren en in een soort aandeelhoudersschap mee te 
doen. In Beuningen werken we samen met de gemeente  
een ‘inloopconcept’ uit, genaamd De Stek, waar mensen die 
één tot twee keer per week ondersteuning wensen, binnen 
kunnen lopen. Ook in Nijmegen en Arnhem zijn dergelijke 
initiatieven gaande. Voor medewerkers betekent dit een 
andere manier van werken. Ze worden meer netwerk-
regisseur en minder persoonlijk ondersteuner. We  
hebben dit verder uitgewerkt in een transitieplan.

Clustermanager Driestroom/directeur BV Driekracht Nijmegen

SJON OUDE EGBERINK

~
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De decentralisatie leidt tot een verschuiving in denken en 
handelen, waarbij de burgers zichzelf en elkaar moeten 
steunen. De focus van de professionele zorg en welzijn komt 
nadrukkelijker op kwetsbaren te liggen. Voor ons betekent 
het een herijking van aanbod en werkwijze. Zorg en welzijn 
komen daarbij dichter bij elkaar. 

Welzijn moet de inclusie van kwetsbaren mogelijk maken, 
waarbij de eigen verantwoordelijkheid van burger en 
samen leving centraal staat. Daarbij is het risico van uitval 
reëel. Kwetsbaren zijn minder goed in staat een beroep te 
doen op hulp en ondersteuning en zijn slecht bereikbaar. 
Wanneer je voortdurend te horen krijgt dat je je zaakjes  
zelf moet regelen, wordt het risico van uitval en het uit 
beeld raken vergroot. Om ons op onze nieuwe rol voor te 
bereiden, gaan we samen met de medewerkers het des-
kundig heidsniveau vergroten. Insteek is dat we beter 
kunnen schakelen tussen verschillende partijen en klanten. 
Met collega-instellingen onderzoeken we hoe we samen 
kunnen optrekken. We ontwikkelen ons naar een netwerk-

organisatie, waarbij medewerkers in samenwerking met 
derden hun deskundigheid voor burgers inzetten. Daarbij 
sluiten we aan bij de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe 
Stijl: er op af, vraag achter de vraag onderzoeken, eigen 
kracht aanspreken, professioneel, resultaatgericht en 
auto  noom. Wat we daarbij vooral moeten voorkomen, is dat 
onze medewerkers het contact met de burgers verliezen.

De burger wordt regisseur van de verschillende diensten  
die hij afneemt. Hij wordt eigenaar van zijn eigen plan van 
aan pak richting een oplossing. Welzijn moet zijn kwaliteit 
in het bereiken en verbinden van burgers inbrengen in de 
samenwerking met derden. Die specifieke kwaliteit moet 
Mozaïek ook blijvend zichtbaar maken. Gemeenten moeten 
vraagstukken formuleren waar aanbieders hun aanbod op 
kunnen doen en indicatoren ontwikkelen waarmee re sul-
taten en maatschappelijke effecten te meten zijn. Tot slot: 
de bezuiniging maakt de verandering er niet een voudiger 
op. Als gemeenten de samenwerking en samen hang willen 
bevorderen, zullen ze weg moeten bij de aanbesteding.

Directeur Mozaïek Welzijn Tiel

HENK DE JONG

~
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MEE biedt nu laagdrempelig en praktisch ondersteuning  
en helpt mensen met een beperking zelfstandig te leven en 
zo min mogelijk afhankelijk te zijn van ‘de zorg’. We zijn 
preventief en eerstelijns. Maar onze AWBZ-subsidie zal 
ver dwijnen en gemeenten kunnen deze middelen naar eigen 
inzicht weer besteden. Doen zij dat niet bij MEE, dan 
verdwijnt de organisatie. Op zichzelf niet erg. Als we de 
expertise over leven met een beperking die onze cliënten 
nodig hebben, kunnen borgen, maakt de organisatie niet uit.
 
De samenwerking rondom cliënten, lijkt te gaan plaats-
vinden in geformaliseerde gemeentelijke samenwerkings-
verbanden. Anderen bepalen dan mede de sturing en 
gekozen aanpak. Denk aan CJG-casusoverleggen, lokale 
zorgnetwerken of gezamenlijke teams in buurten, wijken, 
dorpen of kernen. De mensen gaan zich daar ook met hun 
vragen melden. De samenwerkings partners krijgen steeds 
meer gezamenlijke cliënten en pakken vragen gezamenlijk 
op, als allrounders met specialisaties. Onze medewerkers 
werken dan in andere, of in meerdere teams. En de 
cliënt en groepen verbreden. De expertise van onze mede-
werkers wordt breder ingezet. Medewerkers ontwikkelen 
nieuwe werkwijzen en gebruiken misschien nieuwe 
methoden. Omdat voor cliënten veel verandert, hulp-
bronnen verschuiven en ook de organisaties in de keten 

veranderen, moeten medewerkers hun sociale kaart 
opnieuw invullen. Onze cliënten voelen de bezuinigingen en 
moeten onder steuning en hulp op nieuwe plaatsen vragen. 
Ook de manier van helpen verandert en een deel van de 
huidige mogelijk heden verdwijnt. Recht op hulp verandert 
in compensatie. Mensen met een beperking worden 
afhanke lijker van eigen mensen, familie, vrienden. Voor  
wie geen geld heeft, wordt de actieradius beperkt en ben je 
niet sociaal vaardig, wordt het leven schraler. Wie geen 
werk of uitkering heeft, kan in anonimiteit ten onder gaan.
 
De transitie biedt MEE de kans om de betekenis van 
inclusie voor burgers met een beperking duidelijk te maken 
en gemeent en te helpen bij het realiseren van voorwaarden 
daarvoor. Om onze netwerkversterkende aanpak verder te 
ontwikkelen en breder in te zetten. Om de kennis over het 
herkennen van niet direct opvallende beperkingen verder te 
verspreiden, zodat onze cliënten breder gehoord en 
begrepen worden. Van gemeenten verwacht ik duidelijke 
keuzes in wat ze willen bieden, heldere beleidslijnen en toch 
oog voor individuen en bijzondere groepen. Aandacht voor 
de samenloop in alle transities, waardoor personen en 
groepen in de knel kunnen komen. Vertrouwen in hun 
burgers en een blik over de gemeentegrenzen heen, zeker 
voor bijzondere burgers.

Directeur MEE Oost-Gelderland

INEKE KANNEWORFF

~
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Regiomanager Lindenhout, regio IJsselvallei

JOHN GOESSENS

~

De transitie gaat over middelen, verantwoordelijk heden, 
posities, regie, efficiency.  Maar vooral toch over kansen 
voor kinderen en gezinnen. Ik stel mij voor: als een gezin de 
vraagstukken rondom opvoeden, opgroeien en welzijn van 
kinderen niet meer goed zelf op kan lossen, dan schuift een 
hulp verlener aan. Het contact is gelegd op school, in de 
wijk, in de peuterspeelzaal, bij het CJG. De eerste 
gesprekken kunnen daar plaatsvinden, of thuis, of op elke 
plek die voor ouders en kinderen vertrouwd is. Deze 
hulp verlener is geen casemanager, geen coach ook wat mij 
betreft, maar een veldspeler, goed in samenspel, 
versterkend van wat krachtig en gezond is. Maar ook 
competent en inventief bij het vinden van oplossingen voor 
waar het misloopt. Het is een hulpverlener met veel kennis 
van zaken op het gebied van de ontwikkeling van kinderen, 
van opvoeden en samenleven. Maar het is geen specialist. 
Er kan wel, aanvullend, een specialist nodig zijn. Wat deze 
hulpverlener dan niet gaat doen is: doorverwijzen. In plaats 
daarvan komt: er bij halen. Omdat jeugdwelzijn, jeugdzorg, 
jeugd lvg en jeugd ggz zich gezamenlijk, en vanuit één 
opdracht gever, verantwoordelijk maken voor de juiste 
onder steuning op het juiste moment, weet de hulpverlener 

zich verbonden met specialisten die naadloos en zonder 
bureaucratische rompslomp kunnen toevoegen wat in dit 
gezin nodig is.

Met de focus op die integrale hulp voor gezinnen,  
in eigen omgeving en met gebruikmaking van eigen kracht 
en eigen netwerk, mag echter niet vergeten worden dat er 
ook een groep kinderen is die inten sieve, soms heel 
specia listische, en soms langdurige, zorg behoeft buiten het 
eigen gezin. Omdat de problematiek te ingewikkeld is. Of 
omdat thuis opgroeien (tijdelijk) te onveilig is. Maar ook bij 
deze vormen van zorg is de verbinding met eigen gezin, 
eigen buurt van groot belang.

De transitie: voor gezinnen moet die gaan leiden tot 
toe gankelijke, betrouwbare en onverdeelde hulp. Voor 
zorginstellingen tot een stelsel dat samenhang stimuleert  
in plaats van frustreert. Waarbij de gemeente zich ont-
wikkelen tot een deskundige opdrachtgever, wat veel meer 
is dan een financier, zodat er een op visie gebaseerde 
opdracht komt waarin toegankelijkheid, verbinding, en 
kwaliteit verankerd zijn.
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CTRL/ALT/DELETE Control, Alt, Delete en alles is 
weg. En als alles weg is, kun je opnieuw beginnen. Zie het 
opnieuw beginnen als kans om tot nieuwe verhoudingen 
met het veld te komen. Om zelf te bekijken wat je voor je 
burgers wilt, wat je als gemeente voor je burgers wilt 
bereiken, hoe dat het beste te realiseren is en met welke 
aanbieders je het beste in zee kunt gaan. Dat is iets anders 
dan rücksichtslos afscheid nemen van huidige aanbieders. 
Maak gebruik van alle expertise die er is, en laat dit 
maximaal ten goede komen aan je burgers. John Beckers 
schetst op pagina 32 waarom hij denkt dat organisaties 
vooral burgers blij moeten maken.

ORGANISEER DIENSTVERLENING IN 
SOCIALE TEAMS VAN ONAFHANKELIJK 
DENKENDE PROFESSIONALS De klantvraag moet, 
meer dan ooit, centraal (komen te) staan, daarover is 
iedereen het wel eens. De gemeente staat dichtbij haar 
burgers en kan in wijken zelf de diensten gaan organiseren, 
waar burgers om vragen. Doe dat in sociale teams van 
professionals, die samen de burger kunnen dienen. Die 
teams zouden onder leiding kunnen staan van een 
gemeenteambtenaar. Op pagina 23 geeft Erik Gerritsen, 
bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg conglomeraat 
Amsterdam, zijn visie hierop.

WEES SCHERP OP STAPELINGSEFFECTEN
Zwakbegaafden met een IQ van 70 tot 85, jongeren met 
psychische en gedragsproblemen en multiproblem huis-
houdens… Dat zijn de burgers en gezinnen voor wie het 
extra belangrijk is dat gemeenten scherp zijn op de 
conse quenties van de afzonderlijke transities. Zij lopen 
risico om met de consequenties van meerdere transities te 
worden geconfronteerd. 

STIMULEER BURGER- EN BUURTKRACHT
Zet als gemeente ruimhartig en laagdrempelig in op de 
burgers in de wijk die iets willen betekenen voor hun 
buurt(bewoners). Als burgers weer primair eigenaar van 
hun levens moeten zijn, stel ze op belangrijke levens-
terreinen als wonen, zorg, opvoeden, voeding en 
verzekeren, hiertoe dan in staat zich te verenigen. Geef 
kartrekkers, de bevlogen burgers die wellicht niet altijd 
even methodisch werken, de ruimte en geef ze vertrouwen 
in plaats van controle. Op pagina 27 schetst directeur 
Wolfgang Krause van AWO Duisburg het belang van het 
kunnen beheren en uitbaten van een eigen ruimte hierbij. 

BEKIJK EEN INDIVIDU ALS ONDERDEEL VAN 
EEN SYSTEEM In veel gevallen is het niet de indivi-
duele cliënt alleen die een probleem heeft. Dat probleem 
staat in relatie tot zijn of haar omgeving en tot dat wat wij 
als maatschappij verwachten. Het ontzorgen en norma-
liseren zal dus ook uitdrukkelijk in relatie met die omge-
ving ingezet moeten worden. Termen als ‘nazorg’ en 
‘ouder betrokkenheid’, ‘snelle signalering’ en ‘vinger aan de 
pols’ worden de nieuwe standaard. Bekijk op pagina 29 hoe 
ze dat in Zweden doen.

HOUD HET SIMPEL Vermijd abstracties bij het 
formuleren van de eigen visie, missie en het formuleren van 
criteria waarop potentiële aanbieders van diensten kunnen 
meedingen naar de uitvoering van die diensten. Let daarbij 

ook op de eigen formulieren, waarmee burgers in de weer 
moeten om bijvoorbeeld gebruik te kunnen maken van een 
voorziening. Als je als gemeente wilt dat iemand een 
pas foto aan een document toevoegt, vraag dan niet om  
‘een welgelijkend fotografisch portret, zonder hoofddeksel, 
van de aanvrager van ongeveer 4 centimeter hoogte en  
3 centi meter breedte.’ Dat simpel niet gemakkelijk is, 
lees je in de column van Pieter Hilhorst op pagina 8.

KLANTVRAAG ALS BASIS VOOR IEDER 
AANBOD Streef ernaar dat onder iedere inzet van een 
sociale professional, een klantvraag ligt. In het ene geval 
moet deze actiever en met meer overredingskracht worden 
opgehaald dan in het andere. Idealiter leveren sociale 
professionals diensten die burgers in staat stellen zelf regie 
over hun eigen leven te voeren. Ego-loos, en dat is wellicht 
de grootste opgave. Het sluit aan bij het concept van 
Burg erkracht, waarbij de burger de regie heeft over zijn of 
haar leven. Een aanbodgerichte benadering past daar niet 
bij, aansluiten bij behoeften wel. Hoe dat er concreet uitziet 
is te lezen in de column van journaliste Annemarie 
Haverkamp op de pagina 36. 

WEES ECHT ‘NABIJ’ JE BURGERS Als je als 
ambte naar geïnteresseerd bent in de wensen van je klant, 
wees dan echt nabij en niet alleen op papier en in plannen. 
Nabij betekent ook ‘vol betrokkenheid’ en ‘mensgericht’; 
vertoon zelf het gedrag dat je als regisseur wilt stimuleren. 
Organiseer een structurele dialoog met de mensen aan wie 
jij je diensten levert of laat leveren en laat sociale profes-
sionals daadwerkelijk in de buurt van burgers dienstbaar 
zijn aan de zelfverantwoordelijke burger. Dat kan wanneer 
het wijkgericht werken echt tot wasdom komt en alle 
organisaties zich ook wijkgericht organiseren. 

BELOON ORGANISATIES DIE AANTOON-
BAAR WERKEN AAN ‘ECHT CONTACT’ MET 
BURGERS Pas in echte relaties met burgers en gezinnen, 
komt er iets tot stand. Momenteel herijken steeds meer 
organisaties hun eigen handelen. Alles komt in dienst te 
staan van de toegevoegde waarde aan het compensatie-
beginsel, waarop de transities zijn gebaseerd. Aan de 
zelf redzaamheid van een burger of een gezin. Beloon 
organisaties die aantoonbaar investeren in het echte contact 
en er in slagen bij te dragen aan het compenseren van 
burgers. Wees er van bewust dat ook in nieuwe stur ings-
mechanismen onherroepelijk perverse prikkels en ‘knippen’ 
ontstaan. Organiseer daarom ook tegenkracht: beloon 
kritiek, innovatie en nieuwkomers. In de column op pagina 
22 geeft financieel expert Frank Hordijk zijn visie hierop.

WEG MET ANGST De financiële opgave voor 
gemeenten is groot en complex. Dat versterkt de behoefte 
aan controle. Overheden investeren te vaak in systemen en 
niet in relaties. Regel is regel, terwijl burgers gewoon een 
behoorlijke behandeling, en dus een relatie, wensen. Meer 
verantwoordelijkheid bij de burgers, impliceert ook meer 
vertrouwen. Geef professionals en de zelfverantwoordelijke 
en –redzame burger ruimte en vertrouwen en toon 
betrok  kenheid. En durf uitzonderingen te maken, als de 
consequenties van niets doen de situatie erger maken. De 
ambtenarij is niet voor bange mensen! Voorbeelden van 
gemeentelijk lef staan op pagina 18-21.

10 GOUDEN TIPS
Tien Gouden Tips voor succesvolle transities
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Designed by the 
New, Produced 
by the Best, 
Worn by the 
Greatest

WWW.GRANNYSFINEST.COM

 Modemerk Granny’s Finest brengt met de hand gebreide kleding 
en accessoires op de markt. Deze worden volgens de laatste trends 
ontworpen door jonge ontwerpers en vervolgens in samenwerking 
met Rotterdamse senioren gebreid. Granny's Finest brengt 

verschillende werelden samen. Het biedt jonge, talentvolle ontwerpers een 
podium, haar klanten een modieus eindresultaat en senioren zingeving. Onze 
Granny's breien in groepsverband en gaan in groepsverband op stap, bijvoor-
beeld uit eten of naar het theater. Dat maakt Granny's Finest wat het is: 
modebewust, betrokken en stijlvol! (www.grannysfinest.com)

modefotografie: Boi Reuter, modellen: Rianne Dekker  en Louise Gerbens
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mijn transvisie

 B
este ambtenaar, hier een 
waarschuwing: Ik ga u nu de 
meest slaapverwekkende zin van 
uw dag voorschotelen. Hj is niet 
van mij, maar van een advies-
bureau dat even uitlegt wat de 

transitie AWBZ inhoudt: 'Vanaf 2013 maakt 
extra murale begeleiding, vervoer en kort-
durend verblijf onderdeel uit van de Wmo  
voor nieuwe cliënten en voor mensen die een 
her in dicatie aanvragen en vanaf 2014 voor alle 
bestaande cliënten'. 

Heeft u er al zin in, die transitie, als u dit zo 
leest? Stroomt de adrenaline al door uw bloed? 
Voelt u zich al geïnspireerd om met deze 
ongetwijfeld uitdagende en belangrijke taak 
aan de slag te gaan? 

Als mijn cynisme u niet vreemd is, kunt u twee 
dingen doen: een andere baan zoeken of het 
onderwerp reframen. Wat voorbeelden: is 
iemand nu lui, of juist relaxed? Pusherig, of 
assertief? Ongeduldig, of actiegericht? Het ligt 
er maar aan hoe je er naar kijkt. Als je de 
transities AWBZ en Jeugdzorg als admini-
stratieve en organisatorische ellende ervaart, 
dan zult u weinig vreugde in uw werk vinden 
de komende jaren. Maar als u, zoals ik dat in 
de politiek dagelijks zie, het voor uzelf weet te 
reframen, gaat uw hart wellicht écht sneller 
kloppen. De AWBZ en Jeugdzorg gaan over 
mensen, bijzondere mensen. Kinderen, 
jongeren en onze naasten die ziek zijn en hulp 
nodig hebben. Misschien wel over uzelf, als u 
onverhoopt ziek mocht worden. 

Daar gaan de transities over: hoe we mensen 
zo goed mogelijk kunnen helpen. Daar werkt u 
aan. 

Kirsten Verdel was de enige buitenlandse 
medewerker in het landelijke campagneteam 
van Barack Obama. Ze is auteur, adviseur, 
campagnestrateeg, motor-, reis- en filmfanaat.

Reframen

door: Kirsten Verdel



“D
e nieuwe 
coalitie was 
één dag in 
dienst toen  
ze samen 
bepaalden dat 

ze de bestaande oude subsidies 100% 
wilden afbouwen om dat geld in 
acti viteiten te stoppen. Dat kunnen 
ook activiteiten zijn die door bestaan-
de instellingen of organisaties worden 
georganiseerd. Nadat we juridisch 
bekeken of dat haalbaar was, hebben 
we twee weken later de brief ver-
stuurd. Alsof je iemand tegen de 
grond slaat en dan vraagt ‘wil je 
meewerken?’.” Aan het woord is  
Judith Harmsen, gemeentesecretaris/
algemeen directeur van de gemeente 

Gemeenten vliegen de transitie AWBZ op eigen wijze aan. Dat er meer 
wegen zijn, die naar Andersland leiden, ondervonden we in gesprekken 
met de gemeenten Buren en Berkelland. De uitgangs punten waarmee is 
begonnen met het vormgeven van de transitie van de AWBZ naar de 
Wmo, liggen mijlenver uiteen. Waar Buren kiest voor een intensieve 
dialoog met ‘het oude systeem’, besloot Berkelland dat systeem op te blazen, 
om het met behulp van de burgers weer op te bouwen. De gemeenten delen 
ook iets: de tevredenheid over de gekozen aanpak.

Berkelland. Ze vindt het niet vreemd 
dat de radicale keuzes van haar 
gemeente nog weinig navolging 
hebben gevonden. “Ik ben heel erg van 
de theorie van Evelien Tonkens, die 
zegt dat je van elkaar kunt leren, maar 
niets zomaar kunt kopiëren.”

INTRINSIEKE URGENTIE
“Als herindelingsgemeente van 2005 
hadden wij in 2009 al vijf jaar van 
bezuinigingen achter de rug. Dat  
ging volgens de kaasschaafmethode. 
Tijd ens Balkenende IV zagen we een 
nieuwe bezuiniging van nog eens 8,5 
miljoen euro op ons afkomen. De 
kaasschaaf volstond niet meer. En 
daarmee was er intrinsieke urgentie 
om tot andere keuzes te komen.” Ruim 

35 medewerkers van de gemeente 
kwamen tijdens een heisessie tot één en 
dezelfde conclusie. “We speelden daar 
het computerspel Sim City zo’n beetje 
na. De vraag was hoe Berkel land er zou 
uitzien als het er niet zou zijn. In zes 
afzonderlijke groepen kwamen we op 
dezelfde variant uit: het huidige 
systeem veranderen en afbouwen en 
alles opnieuw opbouwen. Het is bij ons 
echt een bezuiniging, maar we hebben 
daar altijd de droom bij gehad dat het 
er voor de burger echt beter door zou 
worden. Wij willen als gemeente niet 
de super probleem oplosser zijn. Het is 
echt ons geloof dat burgers tot andere 
en betere oplos singen kunnen komen 
en we willen burgers daarvoor ruimte 
en vertrouwen bieden.”
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LEF
De coalitie, die bestaat uit drie 
gelijk waardige partijen, was het er 
snel over eens. Geen kaasschaaf  meer 
zoals de eerste vijf jaar als nieuwe 
gemeente, maar lef tonen en keuzes 
maken zonder het veld er op voorhand 
uitgebreid in te kennen. “Ze hebben 
het aangedurfd en het eerste jaar de 
rug recht gehouden, al was dat niet 
altijd gemakkelijk. Toen zagen we al 
snel dat het aansloot bij de wens van 
de burgers en dat ze mee gingen doen. 
Alsof ze al veel langer aanvoelden dat 
het anders moest. Het oude systeem 
kraakte al langer, maar we hebben het 
samen in stand gehouden. Nu is de 
hoop dat de klassieke instituties en 
organisaties mee gaan bewegen. Dat 
we samen wegkomen bij de geprofes-
sio naliseerde vraag, waarbij de 
prof essional wel weet wat de vraag  
van de burger is.” 

Mede door de open houding en deur 
van de wethouder en de energie die  
er in de ‘kleine’ communicatie met 
organi saties en burgers is gestoken, 
begrijpen ook de burgers het werke-
lijke verhaal. De kritiek  was lange tijd 
hevig, waarbij een term als ‘kaalslag’ 
de bericht geving vanuit de lokale 
media domineerde. “De bezuinigingen 
troffen bij ons vooral de Muziekschool 
en de Bibliotheek. Maar inmiddels 
geven nu 25 zelfstandige muziek-
docenten les aan onze burgers en is de 
Bibliotheek voor 50% van het oude 
budget dubbel zo vaak open en zijn er 
straks in zeven kleine kernen nieuwe, 
door vrijwilligers gerunde, vestigingen 
die we dorpsböke noemen. Allemaal 
nieuwe dingen die zijn ontstaan, 
omdat we de burgers ruimte laten om 
zelf met oplossingen te komen. Met 
het welzijnswerk idem dito. Budget 
gehalveerd, maar we zien nauwelijks 
dat er activiteiten sneuvelen. Wat is 
dan kaalslag? Door het doorpluizen 
van begrotingen hebben we overal 
onnodige uitgaven gevonden. Bijvoor-
beeld voor coördinatie of werkzaam-
heden en activiteiten die ook door de 
markt of met vrijwilligers kunnen 
worden aangeboden. Als je dat 
doorpluizen als gemeente niet doet, 
houdt dat systeem uit de jaren ‘70 
zichzelf blijkbaar in stand.”

VERTROUWEN GEEN HOLLE FRASE
De gemeente die zijn vertrouwen in  
de burger uitspreekt, blijkt in Berkel-
land geen holle frase. “De echte 
Wmo-gedachte is dat veel in de 
preventieve sfeer, door noaberschap, 
wordt opge lost. En feitelijk ook dat de 
schaarste eerlijk verdeeld wordt. Wij 
zijn met de kern Beltrum, een hechte 
gemeenschap van ongeveer 4.000 
inwoners, in gesprek gegaan om te 
bekijken of ze zelf het totale Wmo-
budget, zonder korting, voor Beltrum 

zouden willen beheren. Ze beheren 
daar nu ongeveer 170.000 euro met 
een groepje vrijwilligers, een paar 
zorgprofessionals en zonder al te veel 
controle. Daar willen we de energie 
namelijk niet in steken. We geven 
geen positieve beschikkingen meer af. 
Alleen als iemand ergens bezwaar 
tegen wil maken en daarom een 
beschikking nodig heeft, verlenen we 
die. De burger hoeft zo niet meer te 
wachten op een beschikking en het 

het veld. Organisaties en burgers 
hebben deze uitnodiging geaccepteerd 
en delen het enthousiasme van de 
gemeente. Wethouder Gerry van der 
Donk: “De gemeente kan het niet, de 
gemeenschap wel.” 

Volgens wethouder Van der Donk  
zat de decentralisatie er al tijden aan 
te komen. “Met de gedachte dat 
gemeenten ‘het beter zouden kunnen’ 
heeft het Rijk een aantal taken 

“We moeten samen wegkomen bij de
geprofessionaliseerde vraag, waarbij 
de professional wel weet wat de vraag
van de burger is.”

scheelt ons 80-90% werk. Zo besparen 
we niets aan de buitenkant, het 
budget dat beschikbaar is voor de 
burger blijft hetzelfde, maar intern 
besparen we wel op ons apparaat.”  
De gemeente die geen super 
probleem  oplosser is, schrijft ook geen 
grootse en meeslepende beleids-
plannen meer. Dat maakt de gemeente 
niet minder ambitieus. Het wil alle 
vier grote kernen versterken. 

“Maar dat doen we nu gewoon anders. 
We zijn begonnen met Borculo. Op 
twee A4tjes hebben we de feiten van 
Borculo opgeschreven. Daarnaast 
hebben we 20 mensen uit Borculo 
benaderd om een avond te komen 
praten. We nodigden juist niet de 
vertegenwoordigers van instellingen  
of instituten uit om te komen, maar  
de mensen die maatschappelijk actief 
zijn. Dan moet je denken aan een 
huisarts, de voorzitter van de voetbal-
vereniging, maar ook een jongere die 
ooit eens een brief aan de gemeente 
heeft geschreven, was van de partij. 
We hebben voor die groep een nieuw 
e-mailaccount aangemaakt en ze 
gevraagd ideeën op te gaan halen. In 
hun buurt, familie, vriendenkring, op 
de sportclub. Dat is gebeurd en een 
aantal van die ideeën voeren ze nu zelf 
uit, soms met financiële onder steun-
ing van ons. Dat is een experiment  
dat werkt. De Raad heeft er nog het 
meeste moeite mee, omdat het een 
andere manier van werken is. Zij 
vragen zich af hoe zij hun kader-
stellende en controlerende rol uit 
kunnen voeren.” 

De gemeente Buren heeft een 
vliegende start gemaakt met het 
ontwikkelen van beleid rondom de 
huidige AWBZ begeleiding. Hoe? 
Door het niet allemaal zelf te 
bedenken, maar het gesprek aan te 
gaan met burgers en organisaties in 

gede  centra liseerd, maar wel met een 
efficiencykorting. Over de Jeugdzorg 
wordt veel geklaagd, terwijl ik weet 
dat iedereen daarbinnen zijn stink-
ende best doet. Gemeenten weten lang 
niet altijd hoe het precies in elkaar 
steekt. Daarom kunnen we het niet 
alleen. We hebben alle professionals 
nodig om deze processen vorm te 
geven.”

DE OEF-FASE
Volgens Imelda Hugens moest een  
en ander ambtelijk wel even landen. 
“In eerste instantie was het wel van 
‘oef ’. We wisten niet precies wat er op 
ons afkwam. We hadden niet echt een 
beeld bij de begeleidingsfunctie. Toen 
we de oef-fase voorbij waren, hadden 
we wel het idee dat we er iets moois 
van konden maken. In de periode dat 
dit ging spelen moesten we een nieuw 
beleidsplan Wmo schrijven. We kozen 
voor een beleidskader op hoofdlijnen. 
Alle (toekomstige) onderwerpen van 
de Wmo konden we vanuit deze 
kaders verder uitwerken.”
 
Gerry van der Donk: “Vorig jaar,  
6 september, inmiddels een befaamde 
dag in onze gemeente, hebben we een 
aftrapsessie gehad met alle belang-
hebbenden. We hebben alle mensen 
die ook maar iets met de Wmo te 
maken konden hebben, bij elkaar 
gebracht. In drie workshops hebben 
we met elkaar een idee gevormd van 
waar het heen zou moeten met onze 
Wmo. We wilden alle signalen hebben, 
van iedereen.

Deze hebben wij ver  werkt in het 
beleidskader. De Raad stemde met een 
hamerslag in met het document. Zij 
complimenteerden ons met de gedane 
werkwijze. Ook onze Wmo-raad was 
uitermate lovend over wat er nu ligt. 
Nu gaan we uitwerken. Dat doen we in 
werkateliers, weer met het gehele veld.”   >
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WMO VAN DE GEMEENSCHAP
Imelda Hugens merkte veel energie 
in het veld. “Op die 6e september 
gaven ze al aan graag weer 
uitgenodigd te worden, bijvoorbeeld 
jaarlijks. We hebben toen besloten 
het per onder werp te doen. Er zijn 
nu al drie sessies geweest; over 
gezondheid, AWBZ en de 
loketfunctie.”

Gerry van der Donk wijst op het 
belang van de gemeenschap. “Ik zal 
er maar heel eerlijk in zijn: we 
kunnen het niet alleen. De gemeen-
te kan dit niet vormgeven, de 
gemeen schap wel. De Wmo is 
name lijk niet van de gemeente, 
maar van de gemeenschap. Tijdens 
die avonden vertalen we met z’n 
allen de beleidskaders.” Imelda 
Hugens schetst hoe dat concreet in 
zijn werk gaat. “We maken gebruik 
van en waarderen de kennis en 
ervaring van alle aanwezigen. Voor  
de AWBZ hebben we een aantal 
scenario’s opgesteld. Die leggen we 
voor aan het veld. We tonen kracht 
en stellen ons ook open op, want je 
zegt eigenlijk ‘we weten het niet 
helemaal, maar hebben er in ieder 
geval goed over nagedacht’. 

Tijdens de AWBZ-avond was één 
van de onderwerpen bijvoorbeeld 
‘Een eigen budget voor iedereen’. We 
vroegen die avond naar de ervaring 
met PGB, wat mensen nodig 
hebben om hun budget goed te 
kunnen besteden en goede keuzes te 
kunnen maken, waar risico’s liggen 
en hoe we die kunnen ondervangen 
en hoe groot de keuzevrijheid van 
mensen moet zijn? Het was 
bij zonder te zien en horen hoe dit 
onderwerp vanuit verschillende 
invalshoeken werd benaderd. 
Vanuit de GGZ werd aan dacht 
gevraagd voor de kwetsbare mensen 
met psychiatrische pro blemen. 

Ouders van kinderen met een PGB 
benadrukten de hoge mate van 
flexibiliteit en mogelijkheden om 
hulp veel goedkoper in te kopen dan 
de gemeente zou doen bij zorg-
aanbieders. Heel belangrijke 
infor matie, die wij gebruiken bij het 
schrijven van een keuzedocument 
voor de gemeente raad. Er is hier 
een dialoog ontstaan, waarbinnen 
we het gat tussen het gemeentehuis 
en het veld dichten en begrip 
kunnen creëren voor het feit dat wij 
uiteindelijk dingen moeten 
inkaderen.”

GEHOORD EN GEWAARDEERD
Gerry van der Donk wil praten 
vanuit doelen. “Nu komen we 
samen met de belangrijkste partijen 
in het veld, maken we kennis. Het 

veld ziet ook dat wij er niet 
alwetend instaan. En ik vind het erg 
belangrijk dat we niet praten vanuit 
bestaande structuren, maar vanuit 
doelen.” Imelda Hugens ziet het veld 
positief reageren.” We merken de 
positieve feedback van het veld 
letterlijk, tijdens de bijeen komsten, 
maar we zien het ook terug in de 
opkomst. De belanghebbenden en 
betrok kenen blijven komen. Ze 
voelen zich gehoord en gewaar-
deerd.” Gerry van der Donk stipt de 
huidige landelijke politieke situatie 
aan. “Nu zitten we politiek wel in 
een impasse. We hadden gehoopt 
dat we in mei wat meer zouden 
horen vanuit het Rijk over de 
begeleiding, maar nu is het 
afwachten of dingen doorgaan en in 
welke vorm. Wel weten we zeker dat 
er iets gaat gebeuren, dus wij gaan 
ook gewoon door. Maar de uiteinde-
lijke defini tieve conse quenties voor 
burgers, organisaties en de gemeen-
te zijn natuurlijk afhankelijk van de 
keuze die de politiek gaat maken.” 

Imelda Hugens denkt dat Buren een 
goed beeld heeft van de gevolgen 
van de transitie. “We hebben een 
goede analyse van de data, we 
ken nen de aantallen, goed uitge-
splitst naar doelgroepen. Op basis 
daarvan en van het hele traject dat 
we met het veld hebben afgelegd, 
hebben we nu een keuzedocument 
geschreven. Daar staan vier 
varian ten in, met de voor- en 
nadelen.”

EÉN GROTE SUCCESFACTOR
De gemeente is tevreden over traject 
tot nu toe. Imelda Hugens wijst in 
dit kader op de start. “Aan de start 
moet je luisteren naar de ander. De 
ander is de burger die dingen nodig 
heeft, de burger die kan helpen, de 
vrij williger en de professional. 
Daarnaast moet je steeds durven 
kaderen. Luisteren, maar reëel zijn. 
Echt durven regisseren. Je hoeft die 
kaders niet heel strak te stellen, 
daar kun je best ruimte in geven. 
We hebben een bepaalde bereid-
willigheid in het veld kunnen 
organi seren. En het scheelt wel echt 
of je alles zelf doet of moet doen, of 
dat je het samen met het veld doet. 
Samen sta je sterk! 

Een tip is om de sessies met het veld 
te laten leiden door een onafhanke-
lijke partij. We zijn zelf deelnemer, 
belang  hebbend ook.” Wethouder 
Van der Donk sluit af. “Eigenlijk is 
de hele aanpak een succes. Alle 
burgers en professionals die hier 
met ons energie in steken, weten 
dat ze er voor ons echt toe doen. Dat 
ze een reële inbreng hebben, waar 
wij echt wat mee doen.” 

>
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WETHOUDER VAN DER DONK OPENT  
DE AVOND MET TWEE OPMERK INGEN:  
DE GEMEENTE VINDT HAAR TAAK NIET 
GEMAK  KE LIJK EN WIL HET DAAROM ECHT 
SAMEN DOEN MET DE TIENTALLEN 
AAN  WEZIGEN EN ANDERE BELANG-
HEBBENDEN. DE GEMEENTE PRESEN-
TEERT CIJFERS. ONGEVEER 250 MENSEN 
HEBBEN BEGELEIDING UIT DE AWBZ. 
KOSTEN: 2,5 MILJOEN EURO. VANUIT DE 
ZAAL IS DE DOMINANTE REACTIE DAT 
MEN HET AANTAL MEE VINDT VALLEN.

Mogelijk vangen mantelzorgers veel af. De 
gemeente schetst wat uitgangs punten voor 
nieuw beleid. Het wil door met het PGB 
voor professionele begeleiding, algemene 
voorzieningen worden meer dan nu ook voor 
mensen met een beperking. Wat vrijwillig 
kan moet vaker vrijwillig en op langere 
termijn wil de gemeente sociale teams in alle 
kernen, met een eigen budget voor 
ondersteuning.
 
In de workshoprondes gaan de deel    nemers 
dieper in op deel onder werpen. Bij de 
work shop ‘algemene voorzieningen’ vinden 
deelnemers dat het niet moet gaan om geld 
maar om wat er nodig is. In de workshop 
‘samen werking: anders gaan denken’ blijkt 
dat preventie weer mag! De term valt vaak, 
waarbij het activeren van het net werk 
belangrijk is. De deel nemers hebben er zin 
in! Ze willen niet op termijn gaan werken in 
sociale teams, maar nu en moedigen de 
gemeente aan met een pilot te starten. Bij 
vrij willige naast profes sionele inzet is de 
eerste opmerk ing dat er grenzen zijn aan 
wat je van vrij willigers vraagt. Aan de andere 
kant worden er nu dingen door pro fes sionals 
gedaan, die vrijwilligers ook kunnen. In de 
onder linge ver hou ding zijn gelijkwaardig-
heid en weder zijdse waardering onmisbaar. 
De laatste workshop, over het PGB, is ook al 
leven dig. Centrale vraag is wat er nodig is 
om het eigen PGB te kunnen beheren. Het 
PGB maakt flexibeler, omdat je zelf de regie 
kunt voeren, maar niet iedereen kan het zelf 
beheren. Dan moet de zorg in natura 
worden geleverd.

Bij de afsluiting borrelt de vraag op waarom 
de gemeente deze aanpak kiest. Andere 
gemeenten in de regio moeten hier ook iets 
mee en hebben met aanbieders te maken die 
regio naal georganiseerd zijn. De gemeente 
Buren deelt het in de regio en trekt op met 
Lingewaal, maar iedere gemeente wil toch 
aansluiten bij de eigen cou leur locale. De 
gemeente Buren wil niet wachten, maar nu 
aan de slag! 

‘Werkatelier’
19 april 2012, gemeente Buren

mijn transvisie

 B
ij ons in het dorp mogen ook dikke 
meisjes in hun mooie pakje 
mee doen aan dansgroepen en 
worden ze niet uitgesloten van 
optredens. Zie eens hoe ze blijven 
stralen als middelpunt van het 

feest. En bij de muziek slaat een jongetje er 
altijd net naast en toch hoort hij met zijn 
verstandelijke beperking er helemaal bij. 
Dagelijks komen de doofblinden van het 
verpleeghuis naar het Kulturhus voor hun 
dagactiviteiten. Elke dag een bijzondere 
ervaring, voor henzelf maar ook voor de 
kinderen van de aangrenzende school, die het 
gewoon zijn gaan vinden dat deze mensen met 
een stok de weg zoeken langs de ribbels van de 
stoep. Apetrots zijn de buurtbewoners die het 
gelukt is  om voor het eerst een ijsbaantje te 
realiseren dankzij een pomp die ze elk jaar 
kunnen gebruiken. De gemeente liet niet de 
brandweer uitrukken met water, maar dacht 
wel mee in de oplossing. Havo-leerlingen die 
voor hun  maatschappe lijke stage  interviews 
houden met ouderen, liefst in hun eigen buurt. 
Een afspraak maken, een gesprek voeren en 
het ook nog opschrijven en later voorlezen bij 
de eindpresentatie. Heel spannend allemaal 
maar toch ook heel gewoon. Buurtbewoners 
die samen een verwaarloosd dierenweitje 
opknappen en er een geweldige ont-
moetingsplek van maken voor jong en oud. 

En de gemeente stond er bij en keek er naar! 
Kijkt hoe de mensen zelf invulling geven aan 
hun activiteiten en sluit daar op aan. Niet 
betuttelend en bevoogdend maar stimulerend 
met aandacht, meedenkend en soms met geld. 
Ter plekke, de boer op en met ‘de poten in de 
klei’. Ambtenaren die bij terugkomst in het 
gemeentehuis tegen collega’s zeggen dat een 
keukentafelgesprek electoraal geneuzel is, 
zullen het in deze tijd niet meer redden en 
kunnen beter een andere baan gaan zoeken. 

Leidy van der Aalst-Wolken, Wethouder 
gemeente Ubbergen en ambassadeur LCGW

Gewoon is 

goed genoeg

door: Leidy van der Aalst
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mijn transvisie

 S
inds een jaar ben ik gedeputeerde Jeugdzorg 
van de provincie Gelderland. In deze functie 
kan ik inhoud geven aan mijn diepste ambitie, 
namelijk het beter maken van de Jeugdzorg 
voor alle Gelderse kinderen en ouders. Wat dat 
betreft val ik met de overdracht van de Jeugd-

zorg van de provincie naar de gemeenten met mijn neus in 
de boter. Niet alleen is het een prachtige bestuurlijke klus 
om dit grote decentralisatieproces tot een succes te maken. 
Het biedt ook mooie kansen voor verbetering en ver-
nieuwing van de Jeugdzorg. 

Kernwoord in het nog in juni door Provinciale Staten vast 
te stellen beleidskader ‘…de toekomst!’ is: ‘samen’. Zelf voeg 
ik daar graag nog ‘participatie’ aan toe. Met elkaar gaan we 
actief de kans, die deze transitie is, verzilveren: jongeren en 
ouders, de gemeenten, de zorgaanbieders en de provincie. 
Zelf hoor ik uit eerste hand regelmatig voor welke 
uitdagingen jongeren en ouders staan die met Jeugdzorg  
te maken hebben, wat ze wel en niet kunnen. Ik bewonder 
de veerkracht die ik iedere keer zie. Jongeren en hun 
(pleeg) ouders kunnen vreselijk veel zelf en die eigen kracht 
moeten we stimuleren en koesteren. Daar werken de 
professionals in de Jeugdzorg met hart en ziel aan. 

De provincie Gelderland is in de transitie ‘gever’ en de 
gemeenten zijn ‘ontvangers’. Een overdracht van taken 
komt alleen tot stand als gever en ontvanger van elkaar 
weten wat ze doen en willen. We willen als provincie onze 
taken graag actief en zorgvuldig overdragen. We voeren een 
continue dialoog met de jeugdzorginstellingen, verzameld 
in de Brancheorganisatie Jeugdzorg Gelderland, en de 
Gelderse gemeenten in het Bestuurlijk Platform Decentra-
lisatie Jeugdzorg. 

Vanuit het nieuwe vastgestelde beleids kader bieden we 
gemeenten, organisaties en belangen behartigers de 
komende periode allerhande onder steunings mogelijkheden 
aan. Steeds met als doel om alles uit de transitie te halen 
wat erin zit. Want laten we niet vergeten voor wie we dit 
doen: de Gelderse jongeren en ouders. De provincie 
Gelderland heeft maar één ambitie: dat de Jeugdzorg in 
Andersland (nog) beter is geregeld!

Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Gelderland

... De

toekomst
door: Annemieke Traag

mijn transvisie

 G
emeenten staan voor de taak ondersteuning te 
organiseren die effectiever, minder ver snip  perd 
en minder bureaucratisch is. Het fin an  ciële 
aspect is daarbij van belang. Het huidige stelsel 
kent al tekorten (bijstand en Wmo), terwijl de 
decentralisatieoperaties gepaard gaan met 

bezuinigingen vanuit het Rijk. Voort bouwen op het bestaande 
leidt automatisch tot nog grotere tekorten en/of minder 
kwa liteit. De uitdaging voor gemeent  en is dus: het organi-
seren van een daadwerkelijke trans formatie. Een zoektocht 
naar een lokaal stelsel dat op de eerste plaats kwalitatief goed 
is, maar ook effectief en efficiënt.

De ontwikkeling van de maatschappelijke ondersteuning 
‘nieuwe stijl’ staat of valt bij het krijgen van inzicht in de 
prestaties van aanbieders. De output van de organisatie staat 
daarbij niet langer centraal, maar wat organisaties bijdragen 
aan het kunnen participeren van de burger met een beper-
king. Aan het compenseren van de burger dus. In de eerste 
lijn zet de gemeente in op collectieve arrange menten. 
Voor  beelden daarvan zijn jongerenwerk, buurt projecten en 
preventieve activiteiten. Daarbij is voort zetting van de huidige 
vormen van outputfinanciering wellicht noodzakelijk. Voor de 
tweede lijn zal de gemeente moeten bepalen welk onder-
steuningstraject de individuele burger dient te krijgen. Het 
totale aanbod dat een burger krijgt, wordt afgezet tegen het 
beoogde resultaat, geformu leerd vanuit het compensatie-
beginsel. De organisaties kunnen worden afgerekend op hun 
aandeel in een dergelijk traject. Vanuit de positie van de 
gemeente is het daarbij een over weging om met maar één 
organisatie als hoofdaan nemer zaken te doen en de eis te 
stellen dat andere in het traject betrokken organisaties als 
onderaannemer deelnemen.

Het bovenstaande leidt tot een andere manier van kijken  
naar de financiële verhouding tussen overheid en uitvoer ings-
organisaties. Financieren en afrekenen kan plaats vinden op 
basis van het aantal uren, dat wordt geleverd in een indi vi-
dueel traject. Het toespitsen van de financiering op indivi-
duele trajecten biedt ook nieuwe aanknopings punten voor de 
beoordeling van de effectiviteit van organisaties voor zorg en 
welzijn.

Pim Lameris, senior adviseur financiën  
Bosman & Vos organisatieadvies
Frank Hordijk, directeur-eigenaar Hordijk & Hordijk
Als bron voor dit artikel is gebruik gemaakt van: Edgar, gekend en gezien 
door zijn gemeente (Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten, 2012).

Van output  

naar outcome
door: Frank Hordijk & Pim Lameris
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 “Gemeenten 
moeten gewoon 
   beginnen”

Erik Gerritsen schetst een vergezicht vanuit 

Andersland: de Jeugdzorg in 2017



Sinds 2009 is Erik Gerritsen 
Bestuursvoorzitter van Bureau 

Jeugdzorg, agglomeratie 
Amsterdam. Hij heeft stevige ideeën 

over waar het met de Jeugdzorg 
heen gaat. En dus vroegen we hem 
een vergezicht te schetsen van de 
Jeugdzorg in 2017. Het werd een 

monoloog van een nieuwkomer met 
een stevig temperament, met in de 

hoofdrollen ego-loze ‘social workers’, 
actieve gemeenten, gezinsmanagers, 

Veldtafels en veel, heel veel Eigen 
Kracht. “Ik wil er een krat 

champagne op inzetten, dat we in 
2017 zien dat de Jeugdzorg  

zo geregeld is.” 

“G
emeenten moeten gewoon gaan 
beginnen. Dat hebben wij in 
Amsterdam ook gedaan. We 
werken hier inmiddels zonder 
indicatiestellingen, terwijl dat 
wettelijk gezien nog niet eens mag. 

Ik heb de bevoegdheden voor lichte hulp gemandateerd 
aan spelers in het CJG. Bij zwaardere problematiek 
bekijken we wie waar terecht kan. Die verwijzing is dan 
meteen de indicatie. Wij hebben geen tijd voor een echt 
goede diagnose, dus laten we dat aan de partners over. Zij 
stellen ook het plan van aanpak op. Dat is een majeure 
verandering. In het traject levert dit het gezin 10 tot 12 
weken tijdwinst op. Het vermindert onnodige bureaucratie 
met zeker 20-30%. De diagnose wordt beter, want in plaats 
van dat wij het eerst half doen, doen zij het gewoon direct 
zelf. We zeggen tegen jeugd- en opvoedhulp: ga eerst maar 
twee, drie weken aan de slag. Pas als je met het gezin werkt, 
gaat het terugpraten en krijg je een goede diagnose. Dat 
scheelt weer een rondje verkeerde therapie. 

In 2017 krijgen alle gezinnen die door Jeugdzorg begeleid 
worden een Eigen Kracht Conferentie. We werken er nu al 
mee. We begonnen met 100 gezinnen, het jaar erop 350, 
toen 550 en dit jaar bieden we 800 gezinnen een Eigen 
Kracht Conferentie aan. ‘Wat is daar nieuw aan’, hoor ik 
vaak in het veld. Doen we al, familieberaad, het zit in de 
Deltamethode… Maar de EKC gaat een stap verder. De 
Eigen Kracht coördinator werkt namelijk niet voor Bureau 
Jeugdzorg of voor de jeugd- of opvoedhulp. Ze begeleiden 
het proces onafhankelijk. Bureau Jeugdzorg mag onder-
grenzen stellen, maar daarna gaat de coördinator met het 
eigen netwerk van een gezin het plan van aanpak opstellen. 
En dan ben jij als professional niet meer in the lead. Jij 
bent niet die professional die kan zeggen: “Ik weet het 

allemaal wel en als u het zo goed wist, zat u hier niet.” En 
dat is een fundamenteel verschil. Veel jeugd- en opvoed-
instellingen vinden EKC maar niks, die vinden het een 
ideologie en dat is niet de beste manier om vrienden te 
maken. 

In Amsterdam hebben we hier wel eens mensen uit 
Nieuw-Zeeland over de vloer om ons te inspireren. Mike 
Doogan vraagt dan aan het einde van zo’n conferentie wie 
het belangrijkste is bij een EKC. Mijn werkers zeggen dan 
‘het gezin’ of ‘het netwerk’. Nee! De social worker! Die moet 
zo ego-loos zijn, dat hij of zij accepteert dat een gezin na 
drie jaar belt en zegt “leuk u ontmoet te hebben, maar we 
zijn er uiteindelijk zelf uitgekomen.” Het werkt juist goed 
bij zware problematiek, omdat je dan snel veel resultaat 
kunt boeken. En Eigen Kracht coördinatoren zijn getraind 
om door te vragen en te peuteren. Er is onderzoek waaruit 
blijkt dat werkers soms zo’n conferentie niet doen, omdat er 
geen netwerk zou zijn. Ze komen dan op drie netwerk-
contacten, terwijl kinderen in die gezinnen er zo twaalf 
noemen. Ongeveer 90% van de werkers vindt een plan van 
aanpak van het gezin zelf, net zo goed of beter dan een plan 
van een professional. In bijna de helft van de gevallen staan 
er oplossingen in, waar een professional niet op was 
gekomen. 

VELDTAFELS
Ongeveer 95% van de gezinnen kan met weinig tot  
geen hulp functioneren. Daarbinnen leven de gelukkigste 
kinderen van de wereld, dat mag ook wel weer eens gezegd 
worden. Bij de resterende 5% zitten gezinnen met 
problemen, die op vindplaatsen kunnen worden getackeld, 
bij consultatiebureau, huisarts, kinderopvang, basis-
onderwijs en voortgezet onderwijs. Zij behandelen, zonder 
Bureau Jeugdzorg, de iets ingewikkeldere problematiek. Op 
die vindplaatsen kijken twee of drie professionals samen of 
ze er uit komen. Als die er niet uitkomen is er een Veldtafel, 
onder regie van de gemeente, waar professionals vanuit de 
vindplaatsen een casus mogen inbrengen. Daar wordt 
breder gekeken. Hier wordt in 2017 standaard een Eigen 
Kracht Conferentie ingezet. Dat zal ertoe leiden dat het 
aantal heftige multiproblemgezinnen met 40-50% zal 
afnemen. Bij de helft van de gezinnen die wij nu namelijk 
zien, is aan de voorkant niet goed samengewerkt. Die 
gezinnen starten de hulpverlening met problemen en 
krijgen er één bij, namelijk de regie van de hulpverlening 
die niet deugt. Dan vallen die gezinnen om, gaan ze 
zorgmijden en willen ze niet meer. Zo creëren we gedeelte-
lijk onze eigen doelgroep. Een deel van die groep kunnen 
we afvangen door het aan die Veldtafels beter te doen. Dan 
blijft er een groep over, want in 2017 hebben we ons ook 
gerealiseerd dat er een ongemakkelijke waarheid is. Dat 
ook als we het beter doen aan de voorkant, er een gebroken 
schepping is van verslaafde ouders, psychiatrische ouders. 
De schuldvraag is niet interessant. Het effect op kinderen 
wel. Daar moet worden opgeschaald.

GEZINSMANAGERS
Dat opschalen doen we met gezinsmanagers. Die zijn er 
ook al aan de Veldtafels, maar in een light-variant. Voor de 
zware gevallen staan gezinsmanagers met één been in het 
hele gezin, ze zijn er voor ouders en kinderen. Ze werken 
namens de gemeente en zitten het uitvoeringsoverleg voor. 
Dat er allerlei verschillende organisaties zijn, met profes-
sio nals met specifieke expertise, is een zegen voor de 
bescha ving. We hebben het blijkbaar zo kunnen regelen dat 
er veel verschillende expertise is die we kunnen inzetten.  
Je gaat in een multiproblemgezin nooit terug naar één 
hulp verlener, alleen nu zijn het er soms 40 per gezin, door 
verloop, vervanging, langs elkaar opwerken enzovoorts. Dat 
kan terug naar zes of zeven en dat moet dan vervolgens 
gaan samenwerken. Daar hebben we een gezinsmanager 
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zijn slof. Doet hij normaal ook wel eens, maar niet met de 
cliënten erbij. Hij schreeuwt dat het 17-jarige schoffie uit 
die familie moet worden opgesloten, heeft de rest van de 
buurt er geen last meer van! Maar die jongen zit daar bij. 
Dus die zegt: “Ja als het zo gaat, dan dag!” Op dat moment 
komt de interventie van de gezinsmanager, die daar zwaar 
voor is opgeleid. Hij vraagt de professional waarom hij zo 
uit zijn slof schiet. Zijn antwoord: “Omdat hij zich zorgen 
maakt over de jongen.” En dat hoort die jongen ook. “O, hij 
maakt zich zorgen over me.” Dan is de dynamiek tussen de 
systemen veranderd. Een zorgmijdend gezin en een 
dys  functioneel werkende hulpverlening kunnen elkaar ook 
versterken. Afzonderlijk van elkaar wordt dat een klerezooi. 
Dan kun je ze beter bij elkaar brengen volgens de regels van 
de systeemtherapie.

EINDE VAN DE BELEIDSAMBTENAAR 
Als de Jeugdzorg in 2017 zo is georganiseerd, heb je geen 
beleidsambtenaren meer nodig. Dat is uitvoeringsgericht 
werken: de manier van werken sluit volledig aan bij de 
bio toop van de uitvoering, bij de logica van het gezin en het 
veld. Kijk, de Jeugdzorg is niet voor bange mensen. In 2017 
zijn er ook nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Nu is 
de Jeugdzorg bulk gemaakt, zeker in een stad als Amster-
dam. Ik sluit niet uit dat in kleine gemeenschappen, waar 
iedereen elkaar kent, het ene multiproblemgezin daar 
gewoon een telefoontje van een burgemeester krijgt om 
eens langs te komen. Je krijgt onorthodoxe methodieken. 
Verplichte kinderopvang in plaats van uithuisplaatsing. 
Open scholen, die na half vier buurthuis worden, waar de 
welzijnswerker rondloopt en lijntjes kort zijn. Verbinden 
met passie, ook zo’n idee. Pas trainen bij Ajax als je twee 
dagen per week op school je best doet. Dan zit je heel erg in 

voor ontwikkeld. We vinden dat dit gemeenteambtenaren 
moeten worden, omdat je checks and balances nodig hebt 
naar alle uitvoerende partijen toe. Er is een heel debat 
gaande of dat niet door uitvoerende professionals van 
jeugd zorgaanbieders kan worden gedaan en die willen dat 
best, want het verhoogt de omzet, maar dat moet je niet 
willen. Je bindt dan de kat op het spek. Je moet als 
gemeenten wel iets hebben om die samenwerking en 
daarmee de effectiviteit te kunnen garanderen. 

NABIJ, NABIJ, NABIJ
En nu dromen we door naar 2017. Kleine groepen mensen, 
wijkagent, woningcorporatiemedewerker en de gezins-
manager van Bureau Jeugdzorg werken samen in de wijk! 
Die professionals werken alleen in die wijk en niet in zes 
wijken. Het wijkgericht werken is in 2017 volledig tot 
wasdom gekomen. Deze professionals raken bekend in de 
buurt, leren elkaar kennen en hebben korte lijnen waar-
door ze niet alle zes weken hoeven op te sparen tot een 
uitvoeringsoverleg. Iedereen, ook de zorgaanbieders, heeft 
zich wijkgericht georganiseerd. Je krijgt per wijk 1 à 2 
mede werkers per organisatie, daar ontstaat dan echt iets. 
We zijn het al aan het uitproberen. De werkers lopen rond 
in de buurt en maken contact. Daar hebben we geen uren 
voor, maar dat verdient zichzelf echt terug. En we gaan dus 
niet alleen wijkgericht werken, maar, en dat is dan de 
ultieme vernieuwing, we gaan overleggen met de profes-
sionals en het gezin bij elkaar. Uitvoerders willen dat niet! 
“Dan kunnen we niet alles zeggen”, krijg je dan als 
argument. Of: “We moeten het eerst onderling eens 
worden.” Een voorbeeld van hoe het werkt. Er zit een groot 
gezin bij elkaar, dertien mensen, met zes professionals 
erbij. Op een gegeven moment schiet een professional uit   >
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“Als je dit vergezicht 
geweldig vindt, maar 
ook wat eng, dan  
doe je het in kleine 
stapjes. Dan begin  
je morgen, in één 
wijk. En als je denkt: 
wat lult die Gerritsen 
uit zijn nek, ik ga het 
anders doen: prima!  
Maar doe iets!”



het normaliseren. In het halleluja verhaal rondom norma-
liseren, moeten we de gebroken schepping niet vergeten.  
In bovenstaand model wordt ook deze groep geholpen.

LEVE DE PRECEDENTWERKING!
Voor sommige gezinnen gaan we in 2017 ook uitzonde-
ringen maken. Hier in Amsterdam is een documentaire 
gemaakt over een moeder, armoede, 30.000 euro schuld. 
Eerste vader een junk, drie kinderen van gekregen, tweede 
vader crimineel en gewelddadig, twee kinderen van 
gekregen. Met vijf kinderen in een te kleine woning in 
Amsterdam Noord, 80 euro per week leefgeld en een 
schuld die niet kan worden afbetaald. Vijf jaar geleden was 
die vrouw zelf ook van het pad. Maar nu zie ik een 
krachtige vrouw, strijdlustig, met een gezinsmanager in het 
gezin en inzicht in haar eigen bijdrage in de misère. In de 
documentaire zie je haar vechten voor de kinderen. De 
documentairemaker vraagt haar wat ze mist. Nou, eigenlijk 
ging het om een te kleine woning en om die schuld-
sanering. Dat is helemaal geen Jeugdzorg, maar gemeente 

en woningcorporatie! Zorg ervoor dat die schulden 
weg gaan. Maak die uitzondering dan, ze komen er anders 
letterlijk niet uit. Het argument om het niet te doen is dan 
“dan gaan we ze belonen voor wangedrag”. En: precedent-
werking… Dan zeg ik: “Iedere vrouw in Amsterdam-Noord 
in een te kleine woning, met vijf kinderen en twee ex-
mannen, de één een ex-junk en de andere gewelddadig,  
die een documentaire heeft gemaakt, daar maken we die 
uitzondering ook voor!” Ik snap wel dat het lastige 
afwegingen zijn, maar je kunt ze wel maken. Als je het niet 
oplost voor zo’n gezin, wat zijn dan de consequenties? 
Verzin wat, durf de uitzondering te maken en los het op! In 
de documentaire zie je als kijker een moeder die beseft dat 
er ook wat van haar wordt verwacht. Vijf jaar geleden gaf ze 
de hele wereld nog de schuld, nu niet meer. Ze zegt ook 
letterlijk: “Ik weet dat ik het zelf moet doen, en zelf 
verantwoordelijk ben en moet vechten, en dat doe ik ook, 
maar mag ik soms een beetje geholpen worden?”

ZO MOEILIJK IS HET TOCH NIET?
Gemeenten gaan dit alles vormgeven door het gewoon te 
doen! Zo moeilijk is het toch niet? Als je dit vergezicht 
geweldig vindt, maar ook wat eng, dan doe je het in kleine 
stapjes. Dan begin je morgen, in één wijk. En als je denkt: 
wat lult die Gerritsen uit zijn nek, ik ga het anders doen: 
prima! Maar doe iets! Als je in de ivoren toren blijft zitten, 
dingen gaat tekenen, alleen maar naar hoogleraren luistert 
en denkt: het was een zooitje met die Jeugdzorg, dat ga ik 
vanaf mijn tekentafel eens even anders doen, dan weet ik 
zeker dat we in 2017 in de zoveelste mislukte stelsel-
herziening zitten. Dan zijn die kwetsbare kinderen alleen 
maar verder van huis. Dus probeer wat. Begin dan klein, 
dan is het omkeerbaar. En dan zet ik er voor 2017 een krat 
champagne op, dat we ongeveer bij dit vergezicht uitkomen 
en dat rekenen we dan af. Ik zal ook de eerste zijn die, als 
gemeenten andere dingen bedacht hebben die goed 
werken, dat nederig zal erkennen. Ik vind echt: de beste 
manier om de toekomst te voorspellen, is om hem zelf te 
maken. Het enige wat ik kan veranderen is mijn eigen 
organisatie. Die verandering moet je veranderkundig laten 
ontstaan. En dat gaat niet zoals bij Fokke&Sukke: “de 
cultuuromslag plannen we op maandag tussen 10 en  
11 uur”. De veranderstrategie is experimenteren, experi-
menteren. Iedereen moet door het leerproces heen. Alle 
gezinsmanagers in opleiding krijgen bij ons een bril op 
waarmee ze naar hun eigen werk kijken. Heeft mijn huidige 
werk toegevoegde waarde voor de veiligheid van het kind? 
Ze geven aan dat 70% van hun eigen werk die toegevoegde 
waarde niet heeft. Als ze dat zelf hebben ontdekt, snappen 
ze ook waarom ze gezinsmanager willen worden. En dat, 
als alle bureaucratie wegvalt, ze een zware training nodig 
hebben. Maar dat hebben ze dan wel zelf ervaren, het komt 
uit hen zelf. En wat zie je dan: ze komen allemaal op 
hetzelfde uit. Omdat de logica is dat het moet toevoegen 
aan de veiligheid van het kind. 

>
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BJz Gelderland vult aan Net als in Amsterdam, geeft ook BJz Gelderland haar 
medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid om samen met cliënten oplos singen te verzinnen, zonder allerlei 
overbodige regels. Voor ons telt alleen het resultaat: is het probleem opge lost? Wij willen dat alle betrokken 
hulpverleners met een gezin om tafel gaan zitten en hun verantwoorde lijkheid nemen, op basis van ieders 
specifieke inbreng. Het is ons gezamenlijk belang dat kinderen veilig opgroeien, dat cliënten zelf de verant-
woorde lijkheid nemen voor het oplossen van hun problemen en daar tevreden over zijn. En wat de toekomst 
van de jeugdzorg betreft: cliënten willen weten waar ze aan toe zijn. Ze hebben behoefte aan continuïteit en zijn 
tegen versnippering van de hulp. Daarom wil ik graag met de gemeenten meedenken hoe we de jeugdzorg op 
een zo goed mogelijke manier kunnen organiseren. Zodat nog meer kinderen dan nu op een veilige manier zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en nog meer ouders in staat zijn met behulp van hun eigen netwerk 
hun problemen aan te pakken. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal willen.’’  
Hans Lomans, Bestuurder van BJz Gelderland.



>
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VOOR AWO DUISBURG IS DE CLIËNT ALLES!
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 Natuurlijk wel! Hoe vaak 
verwijst een collega 
jeugd ambtenaar niet 
naar ‘De Scandina-
vische situatie’ als het 
om jeugdbeleid gaat? 

En zijn de Kultur huser ook niet uit die 
contreien komen overwaaien? ‘We 
willen het wiel toch niet opnieuw 
uitvinden’? Daarom togen we naar 
Duisburg, nieuwsgierig geworden 
door de website van de lokale AWO. 
Een lokale welzijns- en zorgaanbieder 
waar iedere burger van 0 tot 100 jaar, 
met een hulp- of zorg  vraag, terecht 
kan. En geholpen wordt. Wat we 
hiervan kunnen leren in Nederland, 
vroegen we aan Wolfgang Krause, 
directeur van AWO Duisburg. AWO 
staat voor ArbeiterWohlfahrt en is van 
oudsher een politieke, want vanuit de 
SPD geïnitieerde, welzijns beweging. 
Er zijn lokale AWO’s in heel Duits-
land. Met 165.000 beroeps krachten  
is het in Duitsland een werk gever van 
formaat. Meer nog dan beroeps-
krachten, maken vrijwilligers en leden 
de AWO tot wat het is.

DE CLIËNT IS ALLES
Wolfgang Krause heeft zich gedegen 
op het interview voorbereid. Hij wil 
namelijk zijn Nederlandse collega’s 
iets proberen mee te geven. Deze 
cliënt gerichtheid kenmerkt ook zijn 
organisatie. “Zelf ben ik econoom. 

Ieder land organiseert welzijn en zorg, 
de diensten aan de kwets baren in de 
samen leving, op eigen wijze. Kunnen 
we dan niets leren van elkaar?

Voordat ik directeur bij AWO Duis-
burg werd, ben ik altijd in de bancaire 
sector actief geweest. Daar is het de 
klant voor en de klant na. Toen ik hier 
alweer dertig jaar geleden begon, was 
dat ook mijn attitude ten opzichte van 
de cliënten. Het is een houding die de 
kleine managementlaag van onze 
organisatie deelt en die ook het 
uitgangspunt is van onze werkwijze: 
we zijn er voor de cliënt. De cliënt is 
alles. Daarom zijn we ook de gehele 
week, zeven dagen, bereikbaar. Een 
cliëntvraag op het gebied van zorg en 
welzijn, laat zich nu eenmaal niet 
altijd vangen binnen kantooruren. 
Eén belletje naar AWO, levert voor de 
klant altijd één uitkomst op, namelijk 
dat hij of zij zich geholpen voelt.”

Voor Krause is die ene toegang tot 
zorg en welzijn erg belangrijk. Het 
Hollandse ‘van het kastje naar de 
muur gestuurd’ zegt hem dan ook 
niets. “Cliënten kunnen ons echt voor 
iedere welzijns- of zorgvraag bellen. 
Voor de dichtst bijzijnde optie voor 
baby zwemmen, schuldhulpverlening, 
opvoedonder steuning, maar ook voor 
jeugdzorg en een bed in een verpleeg-
huis, wij geven antwoord. Cliënten en 
andere orga ni-  saties weten dat en 
maken graag gebruik van onze 
dienst en. Een enorme, non-stop 
bereikbare organi satie die er voor alle 
burgers is en ook nog actief is voor 

andere organisaties. Hoe organiseer je 
dat allemaal? Herr Krause ziet alleen 
maar voordelen. “Het is juist efficiënt 
dat wij bijvoor beeld ook bemiddelen 
voor de bedden van andere verpleeg-
huis zorgaan bieders. Waarom zou je 
mensen die een bed zoeken voor hun 
partner, vader of moeder, iedere keer 
weer dat verhaal laten doen? Dat is 
niet prettig voor de mensen die het 
betreft, maar het kost ook iedere keer 
een profes sionele intaker weer 15 tot 
30 minuten om alles in kaart te 
krijgen. Dan kunnen wij toch beter 
direct een bed bemid delen bij die 
andere organisatie, als zij een bed vrij 
hebben? 

Van ons budget moeten we zoveel 
mogelijk mensen echt helpen. Dat 
betekent ook dat we niet moeten doen 
waar we niet de beste in zijn. In de 
schuldhulp verlening besteedden we 
tot enkele jaren geleden 20 uur om de 
situatie van iedere nieuwe cliënt in 
beeld te brengen. Een rekenvoorbeeld. 
Dat leverde ons bijvoorbeeld een 
succes percentage op van 50% 
Mede werkers gaven aan dat de 
tijdsinvestering voor de geholpen 
cliënten enorm was en dan vooral 
voor die 50% die we uit einde lijk niet 
konden helpen. Die problematiek 
bleek te zwaar voor wat wij konden 
doen. We besloten daarop voortaan 
nog maar twee uur te besteden aan 
het in kaart brengen van de situatie 
van een nieuwe cliënt. Daarna 
bekeken we of wij wel de aangewezen 
partij waren om die cliënt verder te 
helpen. Daardoor konden we 
uiteindelijk in dezelfde tijd veel meer 
cliëntsituaties beoordelen. Uiteinde-
lijk is het succespercentage nu lager, 
omdat we veel cliënten met zware 
problematiek door moesten verwijzen, 

“Eén belletje, 
één uitkomst”

Spectrum ondersteunt In de beschermde woonvorm Dwarsweg wonen twaalf jongeren 
tussen de 18 en 23 jaar. Thuis  wonen is voor deze jongeren geen oplossing. Door een lichtverstandelijke beperking 
en/of psychiatrische stoornis hebben zij  problemen in het sociaalpsychisch functioneren. Nu kunnen deze jonge ren 
zich nuttig maken in de wijk, via een klussendienst of stageplek en tegelijkertijd hun eigen talenten ontdekken en 
deze verder ontwikkelen. Dwarsweg is een samenwerkingsverband van Driestroom, RIBW en Stand vast wonen. 
Spectrum biedt de kwartiermaker, scholingsbijeenkomsten voor begeleiders en borging van een andere manier van 
werken. Meer weten? Gerrit Dijkerman, adviseur, (026) 384 62 25, g.dijkerman@spectrum-gelderland.nl.
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maar in absolute zin kunnen we nu 
veel meer mensen echt helpen. Het is 
eigenlijk als bij Traumahulp, waar je 
de slachtoffers van een ramp onder-
verdeelt in rood, oranje en groen. Als 
traumachirurg moet je jezelf in eerste 
instantie richten op de groene groep. 
Dat is wat wij in feite ook doen. Om 
maximaal van waarde te kunnen zijn 
voor zoveel mogelijk mensen.” 

GEEF MENSEN EEN RUIMTE
Krause wijst nog op de bijzondere 
structuur van AWO Duisburg. “Naast 
onze beroepskrachten hebben we ruim 
650 vrijwilligers. In de wijken hebben 
we ook nog onze AWO verenigingen, 
die door gekozen vrijwilligers worden 
voorgezeten en waar mensen lid van 
kunnen worden. Daar organiseren in 
totaal 2.900 leden een activiteiten-
aanbod voor iedereen die wat wil. 

Gemiddeld bezoeken leden hun eigen 
locatie drie keer per week. De vrij-
willigers die er actief zijn, worden 
door het kader van de vereniging ook 
zelf opgeleid. En uiteindelijk bege-
leiden zij dan weer activiteiten. Ieder 
lid betaalt drie euro per maand 
contri butie en daarnaast hebben ze de 
bar als inkomstenbron. Daar moeten 
de verenigingen het mee doen, ze  
zijn volkomen selfsupporting. De 
verenigings  structuur is één van de 
manieren waarop AWO mensen 
steunt om zichzelf te versterken.” De 
verenigingen zijn ankerpunten in de 
Duisburgse wijken. Krause wijst twee 
succesfactoren aan. “De eerste is de 
fysieke ruimte. De verenigingen 
hebben een eigen fysieke ruimte. Waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, 
samen kunnen feesten, aan activi-
teiten kunnen meedoen, waar wijk - 

bewoners leden worden en leden 
vrijwilligers. Die ruimte moet niet te 
groot zijn. Groot genoeg om functio-
neel te kunnen gebruiken, maar zo 
overzichtelijk dat leden en vrijwillig ers 
het als hun eigen ruimte zien en zelf 
het onderhoud voor rekening kunnen 
nemen. 

Daarnaast leidt het lidmaat schap tot 
betrokken heid en verbond en heid. Als 
een lid van je vereniging er eens niet is, 
bespreek je onderling hoe dat komt. 
Dan is er meestal iemand die dat weet, 
omdat je bij elkaar in de buurt woont. 
Als dan blijkt dat iemand ziek is, 
bespreek je met elkaar wie er wat voor 
die persoon kan doen. Door het 
lidmaatschap en de verbond enheid met 
een eigen ruimte, raken mensen meer 
met elkaar betrokken en organiseert 
zelfred zaamheid zich vanzelf.”

IN ENGELAND concentreren algemene 
voorzieningen zich op ontmoetings plaatsen 
van kinderen en ouders. Vanuit die 
voorzieningen wordt doorverwezen naar 
specialistische zorg. Lokaal is de Local 
Safeguarding Board verplicht. Het is een 
verplicht forum dat de samen werking rondom 
de veiligheid van het kind organiseert. Het 
benadert veilig heid breed: het gaat om 
kinder bescherming, maar ook om veilige 
routes naar school.

IN NOORWEGEN zijn er gemeentelijke 
jeugd welzijnsbureaus die verantwoordelijk 
zijn voor een breed scala aan voorzieningen. 
Van preven tieve hulp tot ondersteuning 
wanneer ouders uit de ouderlijke macht zijn 
gezet en alles daar tussenin. De Rijksoverheid 
is verant woordelijk, de gemeenten voeren uit. 
De in totaal 26 Respons- en Consultatieteams 
zijn de schakel ertussen. Zij bieden de jeugd-
welzijnsbureaus expertise bij gecompliceerde 
zaken. Noorwegen heeft een transitie van 
geïnstitutionaliseerde zorg  naar pleegzorg en 
hulp-aan-huis zorg achter de rug. Deze lijkt 
succesvol. 

IN ZWEDEN zijn gemeenten vergaand 
auto noom. Ze bepalen, binnen juridische 
grenzen, zelf wat ze hun burgers aanbieden. 
Welzijns commissies zijn verantwoordelijk voor 
jeugd welzijn en –zorg en bieden ouders en 
kinderen hulp op vrijwillige basis. Dat gaat via 
vrijwillige contactpersonen die gezinnen 
kortdurende ondersteuning bieden. Deze 
contactpersonen kunnen bekenden van het 
gezin zijn. Zowel contactpersonen als de 
gezinnen zijn zeer tevreden over deze aanpak, 
die een groot beroep op intensieve 
interventies voorkomt.
 

JEUGDZORG IN EUROPA 
(BRON: NJI, 2009)

Wolfgang Krause
directeur van AWO Duisburg, Duitsland
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Vroeger speelde ik met 
mijn broertje vaak 
‘Wie is het?’ Je start 
met 24 figuren voor je 
en door slimme vragen 
te stellen over uiterlijke 
kenmerken, moet je zo 
snel mogelijk op één 
persoon uitkomen. En 
die ‘is het’ dan.

Maar wie is de ideale 
jeugdzorgbegeleider? 
Iedere gemeente stelt  
de klant straks echt 

centraal. Dan moeten ze wel weten 
wat die klanten willen. Want, transitie 
of niet, de klantvraag verandert er  
niet door. 

Dus gingen we mee met Tha Bus, een 
bus vol jongeren met een jeugdzorg-
heden of –verleden. Jongeren die nu 
gastlessen geven over jeugdzorg. Op 
weg naar het Groenhorst College in 
Nijkerk. Onderweg gingen we op zoek 
naar de ideale jeugdzorgbegeleider. 

De conclusie: het moet een echt 
persoon zijn en geen professional, hij 
of zij moet een vertrouwensband 
kunnen en willen opbouwen en 
uiterlijke kenmerken zijn een stuk 
minder belangrijk dan bij ‘Wie is het?’. 
Het draait echt om wat een begeleider 
aan innerlijke kwaliteit meebrengt.

THA BUS ON TOUR Jeugdzorg, dat klinkt voor veel jongeren nogal heftig, of eng. En jongeren die 
gebruik maken van jeugdzorg, wat zijn dat eigenlijk voor types? Ben je dan raar, of ‘sneu’, of een echte 
‘probleemjongere’? Nee. Allemaal niet. Jeugdzorg is heel gewoon. En die jongeren zijn over het algemeen jongeren net 
zoals jij, alleen hebben zij even wat hulp nodig. Jeugdzorg is er altijd voor hen en ook voor jou. Dit willen wij jou laten 
zien, met THA BUS.

THA BUS geeft je een leuke dag waarin je veel te weten komt over jeugdzorg. Zodat je weet waar je terecht kunt, mocht 
dat ooit nodig zijn. En al krijg jij er zelf nooit mee te maken, dan zijn er andere jongeren, die wel gebruik maken van 
jeugdzorg. Ook dan is het goed te weten wat jeugdzorg kan doen. Meer weten? www.thabus.nl. 

Streetwise

Direkt

Een 
luisterend 

oor

Maar vooral 
een...

behulpzaam

In Tha Bus op zoek naar de ideale Jeugdzorgbegeleider

WIE IS HET?
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mijn transvisie

 H
et demissionaire kabinet heeft een ambitieus decen-
tralisatietraject in gang gezet. Zo is overheveling van 
bevoegdheden voorzien van begeleiding en kort-
durende, op herstel gerichte zorg vanuit de AWBZ 
naar respectievelijk de Wmo en de zorgverzekerings-
wet en de jeugdzorg naar gemeenten. Op het terrein 

van de arbeidsmarkt worden door  het wetsvoorstel werken naar 
vermogen de gemeenten verantwoordelijk voor het aan het werk 
helpen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 

Waarom is deze overheveling van bevoegdheden nodig? Wat zijn  
de voordelen van decentralisatie? Decentralisatie kan leiden tot een 
goedkopere uitvoering van bestaand beleid en/of tot een beter 
beleid, omdat er maatwerk kan worden geleverd naar de wensen  
van de burgers. Decentralisatie bevordert bovendien innovatie van 
beleid. Wanneer gemeenten verschillende oplossingen uitproberen 
voor maatschappelijke problemen, kan bekeken worden welke 
maatregelen werken en welke niet. Dit maakt experimenten 
moge lijk die op nationale schaal te riskant zouden zijn. Goed 
werkend beleid kan vervolgens door andere gemeenten worden 
overgenomen. Een bijkomend voordeel van decentralisatie is dat het 
kan leiden tot een grotere betrokkenheid van burgers bij het bestuur. 
Op lokaal niveau invloed uitoefenen is minder moeilijk dan op 
nationaal niveau. Ook kan decentrale uitvoering tot ontkokering 
leiden, omdat ambtenaren bij (niet te grote) gemeenten veelal 
verschillende regelingen tegelijk uitvoeren, en dus over sector-
grenzen heen kunnen kijken. Concreet voorbeeld: bij jeugdzorg 
komt melding binnen van gedragsproblemen tiener. Vader blijkt 
werkloos. Door vader aan werk te helpen, is hulp van jeugdzorg 
minder nodig omdat de spanningen in het gezin afnemen, waardoor 
de tiener minder of geen gedragsproblemen meer vertoont. 

Integrale afstemming van beleid is voorwaarde voor een succesvolle 
decentralisatie op bovengenoemde terreinen. Het CDA heeft in de 
Tweede Kamer hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Om de 
gemeenten bij de transitie van bevoegdheden te begeleiden zijn er 
bij de betrokken ministeries van VWS en SZW transitiebureaus 
ingericht. In een motie (van Uitslag, Bruins-Slot en Sterk) heeft het 
CDA de regering gevraagd om in overleg te treden met de VNG en 
de ministeriële transitiebureaus om de nodige maatregelen te nemen 
voor een geslaagde samenwerking en afstemming tussen de transi-
tie bureaus, en de Kamer te informeren over de wijze waarop zij 
daaraan vorm en inhoud geven. 

Mirjam Sterk, lid Tweede Kamerfractie CDA

Decentralisatie vraagt 

om goede transitie  

en transformatie
door: Mirjam Sterk

Waarom klikt het met 
een jeugdzorgbegeleider?
De jongeren gaven het vaakste aan dat ze  
een goede klik hebben met begeleiders met 
levenservaring en –wijsheid. 

Daarnaast vinden ze directheid in het contact 
prettig. De jongeren waarderen 
jeugdzorgbegeleiders die niet om de hete brij 
heen draaien en zeggen waar het op staat, ook 
als dat betekent dat ze jongeren op hun fouten 
wijzen. 

Naast deze aspecten, waarderen jongeren 
begeleiders die warmte uitstralen, meeleven, 
inlevingsvermogen hebben en eerlijk zijn.

Waarom klikt het niet met een 
jeugdzorgbegeleider?
Jongeren klikken niet met jeugdzorgbegeleiders 
die onnodige professionele afstand creëren en 
uit de hoogte doen. 

Een te dik aangezette autoritaire houding, een 
9-tot-5 mentaliteit en een te grote afstand 
tussen jongere en begeleider qua leefstijl, 
dragen ook niet bij aan een warme  
onderlinge band.

Als je zelf een jeugdzorgbegeleider 
aan zou mogen nemen, waar 
beoordeel je een kandidaat  
dan op?
De jongeren wensen een kandidaat jeugdzorg-
begeleider die tussen de 30 en 40 jaar oud is. 
Boven alles moet hij of zij behulpzaam zijn. 

Daarnaast selecteren de jongeren op betrouw-
baarheid, geduld en een rustig karakter. 

Uiterlijk is minder belangrijk dan innerlijk. Wel 
dient de kandidaat jeugdzorgbegeleider er goed 
verzorgd uit te zien, zelfvertrouwen uit te 
stralen en hippe sneakers maken het plaatje af.



 Beckers vindt dat sociale organi-
saties er zijn om mensen blij te 
maken. En blije mensen zijn 

mensen die er toe doen en zelf in  
staat zijn om te kunnen produceren.  
De gedachte achter de transities, het 
dienen van de zelfred zaamheid van 
mensen, is voor Beckers gesneden 
koek. De logische conse quentie ervan is 
dat zijn organi satie structureel krimpt. 
Als burgers name lijk meer zelf doen, 
kan WIJ met minder uit. Beckers ziet 
daarom niet op tegen bezuinigingen, 
maar vindt ze logisch. “Als we met z’n 
allen er kennen dat de sector de 
komende 5 jaar half zo groot wordt, 
hoeveel leuker is het leven dan?”

De medewerkers bij WIJ staan net  
zo goed aan de basis van die visie, als 
Beckers zelf. Toen zijn organisatie de 
bezuinigingsdans in Breda dan ook 
leek te ontspringen, wist Beckers niet 
wat ervan te denken. “Tja, zijn we zo’n 
beetje de enige organisatie in Neder-
land die zelf subsidiekorting koppelt 
aan haar eigen missie en dan hadden 
we die bijna niet gekregen”, zegt 
Beckers. 

MISSIE IS LEIDEND
John Beckers werkt bijna 12 jaar  
voor WIJ Breda. “Ik ben pedagoog en 
bedrijfs kundige en hier goed op mijn 
plaats. Het werk is ook stikleuk.” 
Beckers onderzocht samen met 
weten  schapper Stefan Cloudt de 
inno  vatiekracht van de welzijnssector, 
om te concluderen dat deze niet of 
nauwe lijks bestaat. Ook vindt hij het 
overeind houden van zijn eigen 
in stelling totaal onbelangrijk. Hij ziet 
WIJ steeds meer als een gemeenschap 
in plaats van een instelling. “Hoe meer 
we kunnen delen met de mens en voor 
wie we er zijn, hoe minder belangrijk 
we worden.” Beckers gelooft heilig in 
een krachtige missie, die richting-
gevend is voor het werk van WIJ. “Onze 
missie is simpel: WIJ wil kwets bare 
mensen helpen zelfstandig te blijven. 
Daarbij staat de klant echt centraal. 
Iedereen wil ertoe doen. En iedereen 
wil dat er aandacht aan hem of haar 
wordt besteed. Dat is de kern van ons 
werk. We doen geen dingen waar de 
samenleving al in voorziet of die 
anderen beter doen en het gaat 
vrij willig waar het kan en met beroeps-
krachten waar het moet. We leveren 
kwaliteit en wat dat is, beoor deelt de 
klant en we voeren activiteiten uit die 
aantoonbaar bij dragen aan 

John Beckers een vakidioot noemen, is een 
understatement. De bestuurder van WIJ 
Breda is bevlogen, houdt zijn vak nauwgezet 
bij en heeft er een uitgesproken mening over. 
Hij behaalde (cum laude) zijn MBA, om ook 
voor de buitenwacht voldoende gekwalificeerd 
te zijn om de gemakkelijke adviezen van dure 
adviseurs buiten de deur te kunnen houden.

zelfredzaamheid. WIJ voert ook uit 
principe geen projecten uit. Die leiden 
af van de missie en van waar we voor 
staan. WIJ maakt ook geen onderscheid 
tussen vrijwilligers en beroepskrachten. 
Het zijn allemaal mensen met een 
voor- en achternaam die zich inzetten 
voor andere mensen.”

SAMENREDZAAM
Volgens onderzoek van de Radboud-
universiteit Nijmegen, zitten oudere 
bewoners van Breda Noordoost niet 
meer op zorg en hulp te wachten. 
“Mensen willen helemaal geen consu   -
ment van zorg of hulp zijn, maar zelf 
onderdeel uitmaken van een oplossing 
van een probleemsituatie, prosument 
zijn. Ze willen echte aan  dacht en als 
co-creator samen met anderen werken 
aan samenred zaam heid. Die term, die 
ik voor het eerst van Pieter Hilhorst 
hoorde, is niet toevallig gekozen. Want 
samen red zaam start bij je zelf, dan 
volgt vrij  willige inzet en als een situatie 
erom vraagt, kan voor professionele 
inzet worden gekozen. Een mens wordt 
er blij van wanneer hij of zij zelf zijn 
situatie de baas kan. Beckers heeft wel 
wat tips voor gemeenten die de 
transities vormgeven, al wil hij niet 
belerend uit de hoek komen. “Voor-
opgesteld: er zijn stikgoede ambte naren 
en wethouders. Ik constateer wel dat ze 
werken binnen enorme organisaties, 
met duizenden mensen, en dat ze er 
soms samen niet meer uitkomen. 
Verder mis ik bij gemeenten wel eens 
een duidelijke visie en missie. Nu lijkt 
het er vaak om te gaan om met de 
beschikbare middelen zoveel mogelijk 
te kunnen doen. Terwijl het erom gaat 
dat je het goede doet. Om dat te 
kunnen doen, moet je wel scherp 
hebben wat je wilt. En niet in abstrac-

ties blijven hangen. WIJ heeft haar 
missie omgevormd naar actie door 
antwoorden te geven op vier simpele 
vragen: door welke factoren loopt 
zelfredzaamheid terug, welke van die 
factoren kunnen wij beïnvloeden, wat 
kunnen we daar voor doen en met welke 
acties zijn we het meest effectief? Dat 
hebben we vervolgens te bieden. Een 
gemeente kan zich die vragen ook 
stellen: waarom belanden jongeren in 
de jeugdzorg, welke van die factoren 
zijn te beïnvloeden, met welke tien 
acties lukt dat het beste, wie kunnen 
die acties vormgeven en wie doet dat 
per actie het beste? Want daar gaat het 
volgens WIJ om: de beste kwaliteit. Die 
krijg je alleen als ieder het beste levert 
en de rest overlaat aan anderen. In 
Breda zijn we samen met andere 
orga ni saties volop bezig met het 
ont wikkelen van een waardennetwerk. 
Samen, zonder dat er één partij leading 
is. In WIJ-taal zouden we zeggen: met 
pingelen win je de wedstrijd niet. 
Passie, aandacht, respect, ook voor 
elkaar. Dat brengt je verder.” 

HET ‘GOEDE GEVOEL’
Organisaties zouden volgens Beckers 
wat angst en schroom van zich af 
moeten werpen. “Nu beleggen ze vaak 
opdrachten bij partijen vanwege ‘het 
goede gevoel’, omdat er van oudsher 
naar tevredenheid is samengewerkt. 
Maar waarop dat goede gevoel dan 
gebaseerd is, is moeilijk te staven. 
Organisaties moeten de balans vinden 
tussen het ‘goede gevoel’ en de spread-
sheets. WIJ gaat niet alleen voor echte 
aandacht, maar kan ook harde cijfers 
over leggen over wat het presteert. Van 
de 55-plussers in Breda met minimaal 
drie risicofactoren die de zelfred-
zaamheid bedreigen, bereik en we 42%. 

John Beckers (WIJ Breda) over het werkveld 3.0

"WE MOETEN BURGERS BLIJ  
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Voor wat WIJ deze burgers biedt, 
betaalt de gemeente gemiddeld 431 
euro op jaarbasis. Dat staat gelijk aan 
drie nachten verpleeg huiszorg. Dat 
kunnen we gewoon laten zien. Als 
andere organisaties dat ook kunnen, 
dan kan de gemeente veel beter 
af wegen met welke partner ze het 
meeste maat schappelijke rende ment 
kan realiseren. Een ander voor beeld. 
Als een nacht maatschap pe lijke opvang 
ongeveer 90 euro kost, waarom dan 
niet van de woning stichting een huis 
huren, waar vijf mensen voor 750 euro 
samen kunnen wonen? Dat kost 150 
euro voor 30 nacht en, dat is 5 euro per 
nacht. En waarom krijgen ze daar eten 
van een cateraar? Kunnen ze zelf niet 
koken? Of met begeleiding van 
bij voor beeld een vrijwilliger wel? Dit is 
wat kort door de bocht en je hebt dat 
niet zomaar geregeld, maar het gaat om 
de gedachterichting.”

KRITISCH DENKVERMOGEN
Beckers constateert dat de burger sociale 
organisaties arg wanend en kritisch volgt. 
En met reden. “In een blog in TSS stelde 
Lucas Meijs de vraag of de burger, als  
hij recht streeks het volle pond zou 
moeten betalen voor een activiteit of 
mani festatie, dat wel zou doen. Vaak 
niet. Nemen we die burger dan serieus 
als we het langs een omweg, via subsidie, 
financieren? Dat kritisch denk vermogen 
moeten organisaties zelf hebben. Heb 
zelf een missie, kijk voor wie je van 
waarde bent, zoveel dat die personen 
daar graag voor wil betalen en dat dan 
doen. Uiteindelijk wil WIJ mensen blij 
maken, dat zou ook de belang rijkste 
drijfveer voor andere organi saties 
moeten zijn. En dat klinkt een voudig, 
maar dat is het niet.” Beckers volgt vol 
verwachting alle ontwikke lingen binnen 
het veld. “Het is een mooie tijd om te 
werken bij orga ni   saties die mensen bij 
zorg weg moeten houden. En dan niet 
vanuit een finan cieel maar vanuit een 
mense lijk perspectief. Ook kwetsbare 
mensen willen produceren. Ik zou er 
bijna Marxistisch van worden, maar  
ik denk echt dat arbeid adelt.” Beckers 
denkt dat het ‘tipping point’ voor de 
sector nabij is. “Het moment waarop  
we echt vanuit de eigen kracht van de 
burger gaan redeneren en niet langer 
vanuit behoud zucht en de continuïteit 
van organisaties, is dichterbij dan  
we denken. Feitelijk leven we in onze 
per soonlijke levens allang in Society 3.0. 
In ons werkveld is het een kwestie  
van tijd.”

 MAKEN"

mijn transvisie

 H
et heeft me een tijdje gekost om het geluid goed na te kunnen 
doen, “FOMP”. Maar als het lukt dan klinkt ie heerlijk vol en 
hol achter in de keel. Neem in gedachten het beeld erbij van het 
oude buizenpostsysteem bij de kassa’s van Peek & Cloppen burg 
en het plaatje is compleet. Altijd goed voor een lachende zaal 
en het is een krachtige metafoor die meestal lang blijft hang  en. 

Het is leiderschap van de oude tijd, de baas woont op de hoogste verdieping 
en beheert de ingang van de buis. Daarin duwt hij al zijn beleid en schiet  
deze vervolgens naar beneden waar alle medewerkers met smacht zitten te 
wachten op hun werkopdrachten. Fossiele ego’s in vele bedrijven en organi-
saties houden deze techniek nog steeds in stand, maar het heeft niet meer  
het effect van vroeger. Er wordt niet meer zomaar opvolg ing gegeven aan  
alles wat ‘van boven’ komt. Een van de belangrijkste inzichten die ik in mijn 
boeken en lezingen tegen de bestuurders van Neder land aanhoud is: Mensen 
willen en kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden.

Men laat zich niet meer FOMPEN! Als de primaire drive van wenselijk 
gedrag niet ‘inside-out’ is maar ‘outside-in’, krijg je tegenwoordig eerder de 
hakken in het zand dan conformiteit. Vreselijk, zeker als je als leiding geven de 
niet anders gewend bent dan top-down fompen of, erger nog, niets  
anders kan.

Leiderschap en management zijn twee verschillende zaken. Leiderschap gaat 
over WAT er WAAROM moet gebeuren, management gaat over HOE iets 
WANNEER af moet. Een snelle blik naar de agendavulling van alles wat zich 
leider noemt, leert ons dat meer dan 90% eigenlijk over manage ment gaat. 
Taakgericht, doelgericht, kosten gefocust en gedrag georiënteerd. Zeker 
wanneer het leiderschap over meerdere afdelingen, meerdere vestigingen, 
meerdere regio’s of, erger nog, meerdere landen betreft. Het gilde der 
baasachtigen voelt zich dan nog sterker genoodzaakt om te grossieren in zo 
gedetailleerd mogelijke beleidsfomps. Je zou toch eens de controle verliezen 
over de gang van zaken!

In de nieuwe tijd moet het juist andersom. De TOP moet slechts de contouren 
van diens business getraind krijgen. Het bestaansrecht van de organisatie in 
de harten en zielen van haar medewerkers tatoeëren. Daarna hoeft het enkel 
nog maar te kijken naar de manier waarop de lagen eronder het vervolgens 
implementeren. Hooguit hier en daar nog wat faciliteren en rubriceren, maar 
that’s it. Dat heet empowerment, vertrouwen dat je mensen hun vak verstaan 
en de juiste dingen op de juiste manier zullen doen. Maar dat vergt wel een 
bak lef! De ‘kapiteins’ van deze wereld hebben eigenlijk maar twee dingen 
nodig: een kompas en… BALLEN. Onbevreesd en zonder FOMP je schip op 
koers brengen.

Remco Claassen is een rebelse spreker, energieke kenniskliko, trainer en 
auteur die zich richt op de (verdere) ontwikkeling van talent op het gebied 
van leiderschap en effectiviteit. 

Loskomen  

van de fomp

door: Remco Claassen
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4 april jongstleden gaf u in de Tweede 
Kamer uw visie op de Wmo en in het 
verlengde daarvan op de overheveling 
van de begeleiding vanuit AWBZ naar 
die Wmo. U toonde zich in uw betoog 
een waar apostel van de door zovelen 
bepleit e transitie in de Nederlandse 
samenleving: meer zelfredzaamheid, 
meer civil society, minder professionele 
inzet, minder overheid. En, u zegt het 
niet zo expliciet, minder geld. Mensen 
die het in hun leven wat moeilijker 
hebben, kunnen, met hulp van hun 
omgeving, meer zelf en dienen 
daar  voor de ruimte te krijgen. Wat mij 
onder meer opviel in uw brief was de 
voormalig rijinstructeur Piet. U haalt 
hem aan als een voorbeeld van iemand 
die ondanks beperkingen, wel degelijk 

Nijmegen, 5 mei 2012

Geachte mevrouw Venrooy – van Ark, 
staatssecretaris de conclusie trekt dat 
die professional zijn of haar werk beter 
moet doen, lijkt ze te zeggen dat de 
buurvrouw die rol wel kan overnemen. 
Mag ik u ook een voorbeeld noemen? 
Mijn collega Cindy Cloïn, met wie ik 
samen ‘Onder het mom van zelfred-
zaam heid’ schreef, sprak voor deze 
publicatie met Niels Schudde boom. 
Niels is zwaar spastisch gehandicapt 
en rolstoel afhankelijk. Maar Niels is er 
ondanks zijn beperkingen in geslaagd 
een eigen, zinvol leven op te bouwen. 
Niels zegt: “Als ik mijn vriendin zou 
vragen een deel van de zorg voor mij 
op zich te nemen, dan vertroebelt dat 
onze relatie... Als ik steeds op mijn 
eigen netwerk zou moeten leunen, dan 
beperkt dat mijn autonomie en dus 
mijn zelfredzaamheid.”

En nu we toch in de casuïstiek zitten, 
noem ik u er nog één. Ikzelf sprak met 

nog een hoop eigen kracht had, maar 
gefrustreerd werd door instelling en en 
regelgeving. En u lijkt te impliceren 
dat er veel meer mensen zoals Piet in 
Nederland zijn.

Ik vond het voorbeeld onder meer 
opvallend omdat staatssecretaris 
Marlies van Veldhuijzen in haar eind 
maart verschenen ‘beleidsbrief 
mantelzorg’ ook met zo’n sprekend 
voorbeeld komt. In die brief noemt de 
staatssecretaris een mevrouw die een 
spierziekte heeft, bedlegerig is en bij 
het draaien in haar bed liever geholpen 
wordt door haar buurvrouw dan door 
een professional. Reden: de buurvrouw 
luistert beter naar haar dan de 
professional. En in plaats van dat de 

Een briefwisseling
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Mag ik u even mee terug nemen naar 
1968, het jaar waarin de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten van 
kracht werd? De AWBZ werd gemaakt 
voor die mensen die geconfronteerd 
werden met onverzekerbare, en dus 
onbetaalbare zorg. Als je een kindje 
krijgt met een ernstige handicap, of als 
je een dwarslaesie krijgt, dan weet je 
immers dat je de rest van je leven zorg 
nodig hebt. In die tijd maakten zo’n 
vijftigduizend mensen gebruik van 
AWBZ zorg. Inmiddels zijn er zo’n 
zevenhonderdduizend mensen die een 
beroep doen op deze wet. In 1998 
gaven we 10 miljard euro uit aan de 
AWBZ, in 2008 was dat al 20 miljard 
en de begroting voor 2012 gaat over de 
24 miljard heen. 

Wat betekenen deze cijfers? Zijn we 
onevenredig veel zieker geworden? Of 
is er iets anders aan de hand? Ik denk 
dat dit het geval is. Ons zorgsysteem is 
aan het implo deren. Er is in de loop 
van de afgelopen vier decennia veel 
lichte of verzeker bare zorg toegevoegd 
aan de AWBZ en die dreigt de 
levens lange en levensbrede zorg te 
verdrin gen. Daarom zijn maatregelen 
nodig om zorg ook in de toekomst 
bereikbaar en beschik baar te houden 
voor hen die het nodig hebben. De 
overheveling van de dag be ste ding en 
begeleiding naar de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning maakt deel uit van 
het op orde krijgen van de onverzeker-
bare zorg. Begeleiding past immers 
beter in het participatiebeleid zoals dat 
wordt uitgevoerd door gemeenten, in 
de Wmo. 

De Wmo biedt bij uitstek het instru-
mentarium voor maatwerk. Deze wet 
gaat uit van het compensatie beginsel. 
Dat is wezenlijk anders dan het recht 

Den Haag, 14 mei 2012

Geachte heer Peeters, 
op zorg dat in de AWBZ verankerd is. 
Je hebt recht op compen satie van je 
beperking zodat je vol  waar  dig kunt 
participeren. Bij het bepalen van de 
vraag naar onder steuning kijk je dus 
ook wat mensen zelf meebrengen aan 
bouwstenen voor een oplossing van 
een vraagstuk. Liber a len gaan niet uit 
van gelijk heidsdenken, maar van het 
principe van gelijk waardig heid. 
Maatwerk is het antwoord op de vele 
individuele vragen in plaats van het 
traditionele aanbodsgerichte 
zorgdenken. Dat is natuurlijk even 
wennen voor zorg- en 
welzijnsorganisaties die vanuit het 
oude denken vooral gestimuleerd zijn 
aanbods gericht te werken. Straks 
moeten zij het resultaat van hun 
inspanningen zichtbaar maken. 

Dat de zorg zou verschralen of dat 
mensen straks nergens meer naar toe 
kunnen, vind ik een oneigenlijk 
argument. Ik kom namelijk ook bij 
veel aanbieders die staan te trappelen 
om de uitdaging van de Wmo aan te 
gaan. Wie kan het erg vinden dat het 
resultaat voor mensen voorop komt te 
staan? Uiteindelijk gaat het om het 
belang van de inwoners en de cliënten 
en vind ik het organisatiebelang 
daar aan ondergeschikt. Goede 
zorgaanbieders zullen hun meer-
waarde aan moeten tonen en wethoud-
ers zullen daarop sturen. Van belang is 
daarbij dat ze kijken naar de baten op 
de korte én op de lange termijn. Zo 
sprak ik laatst een wethouder die er 
achter was gekomen dat er in zijn stad 
vijf fietsenwerkplaatsen waren, drie 
vanuit de AWBZ, twee vanuit de WSW 
en één vanuit de WWB. Een simpel 
voorbeeld om aan te geven dat er veel 
verbeterd kan worden. En wat te 
denken van de organisatie die een 

methodiek ontwikkelde om mensen 
met een verstandelijke beperking 
competenties te leren om zelfstandiger 
te worden? De zorginstanties waar zij 
langs gingen met hun methodiek 
gaven aan niet met hen in zee te gaan. 
De reden? Als mensen zelfstandiger 
worden, gaat hun zorg zwaarte pakket 
omlaag en dat kan de begroting niet 
aan… 

Het is mijn verwachting dat de 
gemeente als eerste overheid en met 
direct democra tisch gekozen volks ver-
tegenwoordigers beter in staat is om 
inspanning en resultaat met elkaar te 
verbinden. U vroeg of zorg profes sio-
nals bepalend zijn of de cliënt in het 
definiëren van de zorgvraag. Het 
belangrijkste criterium waar we het 
resultaat van de inspanningen aan  
af meten is uiteindelijk of mensen 
vol waardig mee kunnen doen. 
Leiden  de principes bij al deze 
wijzigingen is dat kijken naar wat 
mensen wel kunnen en dat de samen-
hang voor de mensen die met meer-
dere wetten te maken hebben goed 
wordt. Dit is geen bezuiniging maar de 
uitwerking van een visie. Wij willen af 
van het automatisme waarmee mensen 
weggezet worden, maar wij hebben en 
houden oog voor de behoefte van 
mensen aan zorg, een beschutte 
werk plek of andere onder steun ing. 
Echter, altijd vanuit het perspectief 
van wat mensen wél kunnen. De VVD 
hanteert hierbij als leidraad eigen 
regie, keuze vrijheid en keuze moge-
lijkheid. En door te kijken naar wat 
mensen kunnen, zetten we hen in hun 
kracht en kunnen we tegelijkertijd 
zorg blijven leveren aan mensen die 
dat nodig hebben. 

Met vriendelijke groet,
Tamara Venrooy- van Ark
VVD Tweede Kamerlid

Lenie Scholten, wethouder in de 
gemeente Eindhoven. Zij vertelde hoe 
zij een gesprek voerde met een 
mevrouw met een verstandelijke 
beperking. “Zij zei tegen mij dat zij 
haar leven prima zelf kon regelen, 
terwijl ik de professional die naast 
haar zat bij wijze van spreken ‘nee’ kon 
zien knikken.” Lenie Scholten gaf aan 
dat ze hier toch “de grens in moet 
opzoeken”. Ik blijf zitten met de vraag 
of we bij deze mensen inderdaad ‘de 
grens’ moeten opzoeken. Wat mij 
intrigeert bij politici zoals u is dat u 
alleen rijinstructeur Piet noemt. U 
kent het Wmo-dossier, u bent ook 
wethouder geweest. Ik kan me daarom 
maar moeilijk voo rstellen dat u 
werkelijk denkt dat er in Nederland 

vele tienduizenden kwetsbare mensen 
zijn die beter af zijn wanneer ze 
minder professionele hulp krijgen en 
een groter beroep doen op de blijkbaar 
tot nog toe verborgen eigen kracht en 
die van de omgeving. Ik vind het 
boven  dien moeilijk voorstelbaar dat  
u met de staats secretaris van mening 
bent dat de zorg verricht door daar -
voor opgeleide mensen van minder 
kwaliteit is dan die van vrijwilligers 
zoals de buurvrouw. Ik ben benieuwd 
naar uw ideeën hier over. Wat zijn 
mensen waarvan u zegt dat we die 
moeten ontzien in deze transitie en 
hoe groot is die groep? Welke rol ziet u 
nog voor het oordeel van de profes-
sional over het vermogen van de 
cliënten met wie ze werken of  

is het oordeel van die cliënt zelf 
bepalend? En kunt u tenslotte mijn 
argwaan wegnemen dat het vertrou-
wen van politici zoals u in de zelfred-
zaamheid van mensen vooral finan-
cieel gemoti veerd is? Meer eigen 
kracht betekent tenslotte minder inzet 
van overheids middelen.

Ik dank u hoe dan ook voor de moeite 
van het beantwoorden van mijn brief. 

Vriendelijke groet, 
Piet-Hein Peeters, Auteur van ‘Onder 
het mom van zelfredzaamheid’,  
verschenen bij uitgeverij Pepijn.



" KUNNEN WE JOB  
NIET LATEN CHIPPEN?" 

Job (8) is als gevolg van een 
chromo soom afwijking verstande-
lijk en lichamelijk gehandi capt. 
Moeder Annemarie stelt voor hem 
een chip te geven om miscommuni-
catie tussen zorgleveranciers voor 
altijd uit te ban nen. “Ethisch zijn 
we er nog niet helemaal uit.”

Kunnen we Job niet laten chippen? 
Een klein kaartje in zijn nek, net als 

de kat heeft. Daarop alle informatie over 
ons kind. Kan hij zitten? Nee. Staan? 
Nee. Lopen? Nee. Praten? Een beetje. Is 
hij zindelijk? Nee. Rolstoel gebonden? 
Ja. Heeft hij recht op pgb? Ja. Met één 
druk op de knop verschijnen alle 
Job-kenmerken in beeld. Elke ambte-
naar, arts of verzekerings figuur heeft een 
scanner. Nooit meer hoeven we bij 
instanties ellenlange gesprekken te 
voeren over wat onze zoon vooral niet 
kan en waarom hij wel recht heeft op 
hulp. Over de ethiek van de chip zijn we 
nog niet helemaal uit, maar wie een 
gehandi capt kind heeft, leert al snel 
praktisch denken.

De rompslomp die Job met zich 
mee  brengt, is de grootste stressfactor  
in ons gezin. Niet het feit dat hij met een 

waslijst aan fysieke en geestelijke 
gebre ken ter wereld kwam. Het zijn  
de gesprekken met de gemeente en de 
zorg  verzekeraar die ons uitputten. Ons 
geluk is afhankelijk van of de telefoniste 
een goede dag heeft. Of de ambtenaar de 
aanvraag voor rolstoel, aangepaste 
zitvoorziening, douche hulp of toiletstoel 
goed heeft verwerkt. Op de laatste 
rol stoel heeft Job meer dan een jaar 
moeten wachten. Oorzaak: communi-
catie problemen tussen gemeente, 
hulp   middelen bedrijf, leverancier, 
fysio   therapeut en orthese maker. Konden 
wij iets doen? Nee. Behalve blijven 
bellen, mailen, hameren en – thuis – 
vloeken. Omdat het belang van ons kind 
voor op stond. Niet omdat we die nieuwe 
rolstoel zo cool vonden. We hadden het 
hier over iets anders dan een flatscreen-
tv. Inmiddels kennen we de weg in 
gehandi capten land. Dat was acht jaar 
geleden anders. Bij welk loket moesten 
we zijn voor wat? De rolstoel moet bij de 
gemeente worden aange vraagd, want die 
viel onder het kopje ‘vervoer’. Maar voor 
een loopstoeltje in huis moeten we 
aankloppen bij de verzekering, want dat 
was een ‘loop hulp  middel’. Logisch? Nou, 
nee, Zo lang het chippen van kinderen 
niet de stand aard is, wil ik voor stellen 

dat elk gehandicapt gezin een consultant 
krijgt toegewezen. Direct bij de geboorte 
van het kind. Bij wijze van kraam-
cadeautje.

Deze persoon maakt wegwijs en regelt. 
Neemt stress weg bij de aangedane 
ouders en wint enorm als het gaat om 
efficiëntie in de wereld van de zorg.  
De informatie die je van een chip zou 
willen aflezen, staat in het dossier van  
de tussenpersoon. Daarom is nooit  
meer sprake van begripsverwarring  
en verloopt de communicatie altijd 
vlek ke  loos. Uren van heen en weer 
bellen, rijden, mailen – bij de rolstoel 
waarop we een jaar wachtten is min st ens 
voor een week nutteloze inzet geleverd 
door ten minste vier partijen – worden 
gewonnen. De zorg floreert, ouders halen 
opgelucht adem, het kind profiteert van 
de aanpassingen en alle ambtenaren 
gaan fluitend naar hun werk. Puntje van 
aandacht: de tussen persoon kan nooit op 
vakantie. Daar komen we vast uit. Wie 
een gehandicapt kind heeft, leert al snel 
praktisch denken.
Journalist Annemarie Haverkamp  
is moeder van Job (8). Ze schrijft 
columns en boeken over haar zoon.  
Zie www.koekemokke.nl

de achterkant


