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Voorwoord
Betere hulp voor (kwetsbare) mensen. Wie wil dat niet? Maar hoe pakken we de meest taaie
vraagstukken in het sociaal domein aan? Dat vraagt om een andere manier van samenwerken
dan we als Rijk en gemeenten gewend zijn. Grote maatschappelijke opgaven waarin we beide een
rol hebben vragen om een gezamenlijke aanpak. Niet alleen vanuit de ministeries en gemeenten,
maar ook vanuit betrokken partijen zoals het bedrijfsleven en zorgverleners.
Samen zoeken we naar oplossingen buiten de grenzen van onze eigen organisatie en bestaande
structuren. Vanuit de uitvoeringspraktijk, met een lerende insteek zodat zoveel mogelijk mensen
ervan profiteren. Alleen dan komen we tot ‘integrale’, ‘ontkokerde’ doorbraken die echt een
verschil maken. Bijvoorbeeld op terreinen van werk en inkomen, schulden, veiligheid, huisvesting,
zorg en onderwijs. Met het Programma Sociaal Domein maken we ons hier samen hard voor.
De afgelopen periode zijn de eerste doorbraken gerealiseerd en inzichten opgedaan. Sommige
oplossingen zijn praktisch. Zoals de afspraak over inzet van middelen uit het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg om mensen structureel aan het werk te krijgen in de functie van
‘aandachtzorger’. Hierdoor kunnen mensen uit de bijstand aan een baan worden geholpen én
werken we aan het terugdringen van het tekort aan personeel in de zorg. In sommige gevallen is
het nodig om op systeemniveau iets te veranderen. Zo is er een wetswijziging in voorbereiding
die ervoor zorgt dat de voorwaarden rond gegevensdeling worden aangepast, zodat beter
maatwerk geboden kan worden.
In dit magazine kunt u hierover lezen. Wij hopen dat dit u inspireert en we de komende periode
zowel vanuit het Programma Sociaal Domein als daarbuiten verder werken aan doorbraken die
ervoor zorgen dat (kwetsbare) mensen beter geholpen worden.
Mede namens de wethouders van de VNG-commissie en de bewindspersonen van VWS, SZW,
OCW en JenV.

Sven de Langen
Wethouder Rotterdam en voorzitter
VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs

Kajsa Ollongren
Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
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Noodbudget voor
snelle hulp
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Acht gemeenten en het Rijk experimenteren in de City Deal
en het traject Eenvoudig maatwerk van het Programma
Sociaal Domein met het maatwerkbudget. Een soort
noodbudget voor kwetsbare mensen als snel hulp nodig is en
niet duidelijk of en welk gemeentelijk budget beschikbaar is.
Gemeenten gaan verschillend om met hun maatwerkbudget.
Wat zijn de verschillen, inzichten en dilemma’s?

Z

Programma Sociaal Domein. Daarin

Voorkomen van erger

zoeken het Rijk en de gemeenten

Het maatwerkbudget is een

Delft, Amsterdam, Tilburg, Den Haag,

waardevol instrument, zo bleek al

Enschede, Leeuwarden, Utrecht en

uit evaluaties in 2016 in Zaanstad

Zaanstad samen naar oplossingen

en Amsterdam. Meestal gaat het

voor mensen met gestapelde

om kleine bedragen die een groot

problemen op het gebied van werk,

verschil maken. En belangrijk: die

geld, wonen en gezondheid.

erger voorkomen.

Niet afhankelijk van andere

Dat ‘erger’ kan zijn: hogere zorgkosten

loketten

voor de gemeente of meer schulden

Met een maatwerkbudget zijn

of narigheid voor de inwoner –

professionals in het sociaal domein

meestal beide. Zo betaalde de

Zaanstad betaalde in 2016 het gebit

niet afhankelijk van andere loketten,

gemeente Utrecht onlangs een

van een werkloze man zodat hij

en kunnen zij direct hulp bieden als

vliegticket voor een vrouw met reuma

meer kans maakt als hij solliciteert.

snelheid geboden is. Maar er zijn

die in een vochtige huurwoning leeft

De gemeente betaalde dit uit

toch al potjes als bijzondere bijstand

uit het maatwerkbudget. Jessica

het zogeheten maatwerkbudget.

om mensen te helpen? Aan de

van den Toorn, projectleider bij de

Daarvoor stelt Zaanstad jaarlijks vier

meeste regelingen zijn voorwaarden

gemeente Utrecht: ‘We kunnen haar

ton beschikbaar. Met het geld mogen

verbonden. Schulden mag je

op korte termijn geen geschikte

professionals ‘doen wat nodig is’ om

bijvoorbeeld in de regel niet betalen

woning bieden. Zij vond een tijdelijke

kwetsbare mensen te helpen.

vanuit bijzondere bijstand.

verblijfplaats in het buitenland,
met een gunstig klimaat voor haar

De City Deal Inclusieve Stad nam

Delft is blij met ‘hun potje’, vertelt

gezondheid. Gezien deze oplossing

enkele jaren geleden het voortouw

Etmien Girigoria, generalistisch

hogere zorgkosten voorkomt,

met het maatwerkbudget. Dit

coach bij Delft support sociaal team.

hebben wij haar vliegticket betaald.

element uit de City Deal werd in

‘We proberen eerst voorliggende

Ondertussen zoekt de vrouw naar

2017 uitgebreid naar het traject

voorzieningen en als het echt niet

een woning in Utrecht.’

Eenvoudig maatwerk van het

lukt, zetten we maatwerkbudget in.’

Gaat daar geen precedentwerking
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Er is altijd een gegronde reden voor inzet van het
maatwerkbudget.
vanuit? Tjalling de Vries, gemeente

hoofd Sociaal domein bij de

Enschede: ‘We kijken naar het totale

gemeente Zaanstad: ‘Fascinerend,

plaatje. Als gemeente ben je er om

kennelijk hebben professionals een

escalatie voorkomen. Er is altijd een

extra budget nodig voor creatieve

gegronde reden voor inzet van het

oplossingen.’

maatwerkbudget.’
De gemeente Utrecht kent het
Verschillen inzet maatwerkbudget

maatwerkbudget alleen bij

Gemeenten zetten het

uitzondering toe, tot nu toe aan 12

maatwerkbudget zowel in voor grote

mensen. Van den Toorn: ‘We zijn

als kleine interventies. Van 200

terughoudend met een ‘geldpotje’,

euro voor diplomakosten tot het

omdat we er niet structureel van

voorschieten van de hypotheek. Het

leren. De kunst is juist om binnen

grootste deel gaat op aan problemen

reguliere organisaties de ruimte te

met schulden en wonen.

vinden om te doen wat nodig is, ook
financieel.’

De totale maatwerkbudgetten
verschillen per gemeente. In

Het maatwerkbudget fungeert

Zaanstad gaat het zoals gezegd

in Enschede regelmatig als stok

jaarlijks om zo’n 400.000 euro. En in

achter de deur. Tjalling de Vries,

Ten Boer – een gemeente die sinds

gemeente Enschede: ‘We betaalden

2019 valt onder Groningen – gooiden

onlangs de opleiding van een

ze zelfs de gemeentelijke Wmo-,

bijstandsgerechtigde met schulden.

participatie- en jeugdhulpbudgetten

Als zij de opleiding niet haalt, moet zij

op één hoop. Dat telt op tot 4 miljoen

het bedrag terugbetalen. Daar kleeft

euro per jaar. Daar heet het dan ook

ook een nadeel aan, ja. Bij niet slagen

geen ‘maatwerkbudget’.

is haar schuld hoger dan nu.’

Sommige gemeenten zien
het maatwerkbudget als een
soort by pass bij het falen van
overheidsdienstverlening. Terwijl
andere gemeenten het meer
beschouwen als een structurele
oplossing. Sandra Tax, voormalig
5

“

Als gemeente ben
je er om escalatie
te voorkomen.

BUREAUCRATIE

“

voor eenvoudig
maatwerk

1
2
3
4
5

Foto: Julia Giacomini

De gemeente Den Haag
betaalde de kosten voor een
tattooset voor een langdurig
werkloze met schulden
uit het maatwerkbudget.
Daarmee kon hij zijn eigen
onderneming starten en
zelfredzaam zijn.

Begin niet bij de regels, maar kijk eerst naar de gewenste effecten.
Ofwel: kijk goed wat nodig is en zet tijdig stevige hulp in.
Neem een ondernemende en lerende houding aan: ga op zoek
naar echt maatwerk en leer samen met collega’s van casuïstiek.
Bied als een leidinggevende een setting gericht op gestructureerd
leren. Denk aan tijd en ruimte voor het bespreken van casuïstiek en
analyse.
Zorg voor bestuurlijke dekking. Als we willen dat professionals
eenvoudig maatwerk bieden, geef ze dan bestuurlijk mandaat om
dit daadwerkelijk te kunnen doen. Leren van fouten mag.
Verbeter het systeem op basis van wat is geleerd vanuit de
uitvoeringspraktijk.
6

Minder uitkeringen
en eenzaamheid door
aandachtbaan
Steeds meer verpleeghuizen werven mensen met een
uitkering voor een aandachtbaan. Zij ontlasten zorgpersoneel
en geven aandacht aan ouderen. In het traject Basis van
de arbeidsmarkt onderzoeken het Rijk, verpleeghuizen en
onderwijsinstellingen samen met de gemeenten Enschede,
Leiden, Zaanstad, Zoetermeer, Delfzijl, Eemsmond,
Appingedam en Loppersum wat er nodig is om structureel
aandachtbanen te creëren.
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Kim van Huizen en een bewoner
van Liberein.
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O
‘Of ik bij Liberein wel genoeg

Helpende te doen. Eind 2018

vergroten van mensen met een

aandacht krijg?’ Mevrouw Jansen

stroomde zij in de aandachtbaan,

uitkering. Tegelijk hopen ze het tekort

(91) kijkt ondeugend op: ‘Ik krijg hier

waarvoor ze 12 uur per week werkt

aan zorgpersoneel in verpleeghuizen

téveel aandacht!’ Dan serieuzer: ‘Ik

naast haar studie. Ze is dolblij met de

terug te dringen.

ben dankbaar dat ik hier op mijn oude

baan. ‘Mijn droom is om ooit niveau 3

dag kan zijn. Kijk, vroeger waren we

te halen. Maar het belangrijkste vind

Middelen kwaliteitskader

thuis met z’n negenen, nu ben ik nog

ik dat ouderen de aandacht krijgen

verpleeghuiszorg

alleen over. Inmiddels woon ik al jaren

die ze verdienen.’

Liberein zit nu midden in de omslag

op de woonafdeling bij Liberein.’

naar de nieuwe manier van werken.
Liefdevolle zorg

Kappert: ‘De aandachtbanen zijn op

Twee keer per week krijgt mevrouw

‘Voor de verzorgende handelingen

zichzelf niet nieuw, maar we willen

Jansen bezoek van Kim van Huizen

hebben we uiteraard gekwalificeerde

ze structureler en op grotere schaal

(19), een van de aandachtzorgers bij

verpleegkundigen nodig, maar voor

gaan inzetten.’

zorginstelling Liberein in Enschede.

hulp bij het leven van alledag zijn

Dit najaar gaat in Enschede een

Samen kletsen ze, maken ze een

aandachtbanen een mooie oplossing’,

opleiding van start om mensen met

puzzel of lezen een tijdschrift. ‘Met

vertelt Jory Kappert, ‘HR-manager bij

een afstand tot de arbeidsmarkt

de verzorgenden maak ik ook altijd

Liberein in Enschede. Het zijn juist de

klaar te stomen voor een

een praatje’, vertelt mevrouw Jansen.

kleine momenten van aandacht die

aandachtbaan. Na de opleiding zijn zij

‘Maar die hebben het druk. Daarom is

het verschil maken in de zorg.’ Dat

breed inzetbaar bij zorginstellingen.

het fijn dat Kim er is.’

kan Kim alleen maar bevestigen. ‘Ik

De Enschedese zorginstellingen zijn

merk zeker dat sommige bewoners

nu in gesprek met het ROC Twente

Ook voor Kim is de aandachtbaan,

behoefte hebben aan meer aandacht.

en het Graafschapcollege over de

nu nog een pilot, een schot in de

Een mevrouw begon zelfs te huilen

opleiding.

roos. Kim: ‘Na het behalen van mijn

van geluk. Dat was op mijn derde dag

diploma Zorg en welzijn mbo niveau 1

– het deed me wel wat.’

lukte het me niet om werk te vinden

Begeleiding
Een toeleidingstraject is meestal

in mijn vakgebied. Ik heb een lichte

Kim is niet de enige in Nederland met

hard nodig voor deze kwetsbare

vorm van autisme en werd steeds

een aandachtbaan. Landelijk zijn nu

doelgroep, weet Joost Bruggeman

afgewezen.’

enkele honderden mensen aan de

van de gemeente Leiden uit ervaring.

slag in een zorginstelling – exacte

‘In de pilotfase in 2017 hebben

De gemeente Enschede adviseerde

cijfers zijn er niet. Gemeenten en het

we in Leiden vier mensen uit de

haar om de mbo 2-deeltijdopleiding

Rijk willen zo de arbeidsparticipatie

bijstand en Wajong geplaatst in een
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“

Voor hulp bij het leven van alledag
zijn aandachtbanen een mooie
oplossing.

aandachtbaan. Drie mensen haakten

de weg nu open om 45 mensen naar

om verschillende redenen vrij snel af,

aandachtbanen toe te leiden.’

bijvoorbeeld omdat de kinderopvang

We kunnen het nu echt een boost

niet goed geregeld was.’

geven, constateert Kappert tevreden.

Daarom is het fijn dat de

In totaal zoeken we zo’n 60 fte

verpleeghuizen een aanvraag hebben

bij Liberein, waaronder een aantal

gedaan voor de transitiemiddelen

aandachtbanen.’

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
om mensen toe te leiden en te
begeleiden, vervolgt hij. ‘In Leiden ligt

De bekostiging van aandachtbanen
Het salaris van aandachtzorgers wordt gefinancierd uit de middelen
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van de zorgkantoren. Zij betalen
dit uit de wet Langdurige zorg. Voor het toeleiden van mensen naar
aandachtbanen kunnen verpleeghuizen transitiemiddelen aanvragen.
Gemeenten dragen bij vanuit de Participatiewet. Vanuit het traject Basis
van de arbeidsmarkt werd onderzocht of verpleeghuizen de middelen
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor aandachtbanen en op- en
toeleiding mogen inzetten. Dit leek namelijk niet vanzelfsprekend omdat
het om banen gaat waarvoor geen zorgdiploma voor nodig is. Daarvoor
werd in de regio Holland Rijnland in 2018 een overleg met ministeries en
regionale stakeholders gehouden.
Joost Bruggeman: ‘Zomer 2018 kregen we het verlossende woord:
Foto: Lars Smook

voor de bekostiging van aandachtbanen zijn er middelen vanuit het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschikbaar. Als mensen nog niet
in dienst zijn, kunnen werkgevers transitiemiddelen aanvragen voor
toeleiding en begeleiding. Wij betalen als gemeente uiteraard ook mee,
samen met onderwijsinstellingen.’

10

Een mevrouw begon te huilen
van geluk.
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“

Aandachtbanen creëren
Tips voor werkgevers

Tips voor gemeenten

Onderzoek waar en of er behoefte is aan

Ken de werkgevers. Ga met hen in gesprek over

aandachtzorgers in de organisatie. Zo ja, laat een

waar zij naar op zoek zijn.

functie-analyse uitvoeren door bijvoorbeeld UWV.
Realiseer je dat werkgevers op zoek zijn naar
Bespreek met de gemeente de financiële

geschikte mensen, en niet denken in hokjes als

mogelijkheden en inzet van coaching om de niet-

‘bijstand’, ‘niet-uitkeringsgerechtigd’, ‘vrijwilliger’ of

beroepsmatige begeleiding op de werkvloer te

‘statushouder’.

organiseren.
Ken de mensen met een uitkering in je gemeente.
Kijk niet alleen naar cv’s maar ook naar de

Formuleer menstypen die geschikt zijn voor werken

motivatie en leerbaarheid van mensen.

in de verpleeghuiszorg (persona’s) en bespreek die
met de werkgever.

Zorg dat kandidaten een realistisch beeld
krijgen van werken in de zorg. Werken in een

Zorg voor goede begeleiding, ook als iemand al

aandachtbaan is niet alleen gezellig koffie drinken.

aan het werk is. Hoe zit het bijvoorbeeld met
kinderopvang of vervoer naar de werkgever?

Zorg voor draagvlak op de werkvloer. Betrek

Organiseer dit in de eerste fase met de werkgever.

directe collega’s en begeleiders van mensen in een
aandachtbaan in een vroeg stadium.

Kijk over de gemeentegrenzen heen: hoe kunnen
gemeenten samenwerken bij de toeleiding, werving

Heb geduld: mensen die instromen in een

en begeleiding van mensen naar aandachtbanen?

aandachtbaan hebben bij aanvang meestal meer

Werk samen bij het organiseren van een

tijd en begeleiding nodig. Daarna zijn het vaak

toeleidingstraject.

trouwe werknemers.

“

Een toeleidingstraject is meestal hard
nodig voor deze kwetsbare doelgroep.
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Hoe versterk je
de sociale basis
in buurten?

Zorg dichtbij huis, minder specialisten in het gezin, sneller
signaleren van problemen en minder eenzaamheid en
armoede. Het activeren en ondersteunen van de sociale basis
is een belangrijk antwoord op allerlei maatschappelijke
vraagstukken. Hoe zorg je dat burgers hierover meepraten
en zichzelf – en elkaar – willen helpen? Dat onderzoeken
gemeenten, Rijk en Movisie, zorg- en welzijnsorganisaties en
inwoners in het traject Versterken sociale basis. Hoe pakt de
gemeente Amstelveen dat aan?

M

heeft, kan ik aanbieden dat wij een

sociale opgaven kunnen dragen.

gedeelte overnemen.’

Nina Anninga, ambtenaar Welzijn

Koster doet dit in het kader van

bij de gemeente Amstelveen:

het project ‘Buurtjes’, die Hans

‘Denk aan thema’s als vergrijzing

Steenvoorden, voorzitter van

en eenzaamheid, maar ook aan

Stichting Stadsdorp Elsrijk, startte

de groeiende internationale

in overleg met de gemeente. De

gemeenschap in Amstelveen.’

gemeente juicht initiatieven die de
sociale basis in wijken versterken

Sociale binding in Elsrijk

toe. Amstelveen neemt mede om

Maar hoe krijg je inzicht in de sociale

Maarten Koster werkt als verzorger

die reden ook deel aan het traject

opgaven in een wijk? ‘We hebben met

in een thuiszorgteam in de wijk

Versterken sociale basis. Naast

opzet drie heel verschillende wijken

Elsrijk in Amstelveen. Hij helpt

Amstelveen doen ook de gemeenten

gekozen, met uiteenlopende sociale

mensen met wassen en aankleden

Haarlem, Amersfoort, Hilversum,

behoeften. Zo krijgen we een redelijk

en dient medicijnen toe. Graag legt

Gooise Meren, Tilburg, Venray,

representatief beeld van de sociale

hij verbinding tussen mensen in de

Súdwest-Fryslân, Hoorn, Montferland,

opgave van Amstelveen’, vertelt

buurt, en daarom gaat hij langs de

Geldermalsen, Soest, Lansingerland

Anninga’s collega Ruben Batema.

deuren om mensen te vragen waar ze

en Aalsmeer mee.

behoefte aan hebben.

Een van de Amstelveense wijken

‘Wat mensen aangeven, verschilt

In coalities, waarin ook

die de gemeente onderzoekt is dus

heel erg per straat en per persoon’,

welzijnsorganisaties en

Elsrijk. Het is een ‘slaapwijk’ dichtbij

vertelt hij. ‘Ik beantwoord vragen,

zorgorganisaties, bewoners en

Amsterdam: op een paar sociale flats

maak mensen wegwijs en signaleer

de Hogeschool van Amsterdam

na zijn mensen er relatief welgesteld,

dingen. Zo nodig kan ik extra hulp

plaatsnemen, denken ze na hoe

vaak werken ze in Amsterdam. Een

inschakelen. Als ik bijvoorbeeld zie

ze bewoners meer eigen regie

deel zijn buitenlandse expats die

dat een mantelzorger het moeilijk

kunnen geven en hoe ze de huidige

weinig tot geen binding met de wijk
14

Foto: Dirk Kreijkamp

Jacqueline Quarles begeleidt de
wandelclub uit Elsrijk.

hebben. Anninga: ‘Vooral de relatief

vriendengroep geworden. Als iemand

een professionele insteek missen’,

grote groep ouderen in de wijk zoekt

ziek is, doen anderen boodschappen

vindt Knoop. ‘Die mensen moeten

het contact met elkaar.’

voor diegene.’

dan maar het geluk hebben dat ze
iemand treffen die naar hun verhaal

Joke Knoop, die vanaf haar 55e

Valkuilen

wil luisteren. Mensen willen graag

door de crisis thuis kwam te zitten,

Deze manier van sociale binding

één op één aandacht. Een initiatief

is vanaf het eerste uur bij het

creëren, brengt ook uitdagingen

als een wandelclub werkt erg

project ‘Buurtjes’ betrokken. Zij

met zich mee, ziet Knoop. ‘Mensen

verbindend, en kan meerdere vliegen

is in dat kader mede-oprichtster

verwachten soms na één keer

in één klap slaan. Mensen ontmoeten

van meerdere clubs in Elsrijk. ‘We

deelnemen aan een wandeling

elkaar, praten met elkaar én komen in

hebben nu ongeveer twaalf clubs.

of leesmiddag al hechte sociale

beweging. Sta er als gemeente voor

Een fietsclub, een after-dinner-walk-

contacten. Maar die ontstaan

open om dat soort dingen te zien.’

club, een leesclub, een wandelclub.

natuurlijk niet meteen, en dan haken

Op vrijdagmiddag hebben we

ze weer af.’

crea-café en we hebben een heus
openluchttheater, dat erg populair

Op sommige clubs komen

is.’ Knoop is blij met de sociale

mensen met een verstandelijke

binding die door de clubs ontstaat.

beperking af, of bewoners die in

‘De leesclub, waarin vooral oudere

een depressie zitten en hun verhaal

mensen in zitten, is echt een

kwijt willen. ‘Dan merk je dat we

15

Zelf een lokale coalitie starten?
Ruben Batema en Nina Anninga nemen de ontwikkelingen van het Buurtjesproject in Elsrijk mee naar de
lokale coalities. Ze vertellen welke conclusies ze tot nu toe kunnen trekken uit het traject.
‘Versterken van de sociale basis’ is vrij vaag: er zijn veel elementen die daarin een rol spelen. Je hebt
alle aspecten die bewoners aandragen nodig om het helder te krijgen.
Amstelveen werkt met een smalle coalitie (gemeente, bewoners, Hogeschool van Amsterdam) en een
brede coalitie (de smalle coalitie aangevuld met partijen als zorgorganisaties en welzijnsorganisaties).
Dit is een mooie methode om mensen te bereiken.
Communiceer helder als overheid. Zorg als gemeente dat je de uitkomsten van de besprekingen echt
goed aan bewoners terugkoppelt. Niet in beleidstaal, maar in gangbare woorden. Anders denken ze
dat er niets wordt gedaan met wat ze aangeven, en dat werkt demotiverend.
Geef bewoners duidelijkheid over wat financieel en beleidsmatig mogelijk is.

Foto: Dirk Kreijkamp

Luister naar elkaar. Bewoners en professionals in de wijken en gemeenten kunnen van elkaar leren.
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Minder verantwoorden op financiën en cijfers, en meer
op inhoud, resultaat en kwaliteit. Daaraan werken tien
gemeenten en het Rijk in het traject Anders verantwoorden.
Wat zijn de ervaringen? ‘Horizontaal toezicht’ blijkt
een kansrijke manier waarop partijen anders kunnen
verantwoorden tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Meer vertrouwen
door ‘horizontaal
toezicht’
Sinds de decentralisaties zoeken

en kwaliteit van geleverde zorg. Liefst

de gemeente een andere houding

gemeenten vaak nog naar de beste

met zo min mogelijk administratieve

aanneemt. Henk Jansen, strategisch

manier van verantwoorden. ‘De

lastendruk.’

adviseur sociaal domein in de

verantwoording is nu nog vooral

gemeente Leeuwarden: ‘Je kunt als

gebaseerd op de hoeveelheid

Vertrouwen en tijdwinst

overheid bovenop de processen

geleverde zorg’, legt Marijke

Werk aan de winkel dus. De tien

zitten en alles willen controleren. Bij

Ploegman uit, die de pilot Anders

gemeenten werken in pilots van het

‘horizontaal toezicht’ zien gemeenten

verantwoorden begeleidde. ‘Dit

Programma Sociaal Domein elk op

en ketenpartners elkaar echter

zegt echter niets over de kwaliteit

hun eigen manier aan doorbraken

meer als gelijken. Samen richten

van de zorg. Ook geeft het

op het gebied van verantwoorden.

we het proces in en we laten elkaar

uitsluitend inzichten achteraf. Mede

De gemeente Leeuwarden zet in

gedurende het jaar wederzijds weten

daarom willen gemeenten meer

op ‘horizontaal toezicht’. Voor deze

hoe we vinden dat het gaat.’

verantwoorden op inhoud, resultaat

vorm van toezicht is het nodig dat
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“
Foto: Laura Zwaneveld

Horizontaal
toezicht versterkt
het vertrouwen
tussen gemeenten
en aanbieders.

Grote winst bij deze manier van

enthousiast over de resultaten. ‘Door

vinger aan de pols, en aanbieders

toezicht zit in tijd, vertelt Jansen.

dit traject hebben we een externe

kunnen makkelijker aangeven waar

‘Ieder jaar zaten we tot april te

factor waardoor we onze financiële

ze tegenaan lopen. Het wordt een

wachten tot alle controleverklaringen

controles in orde moeten houden. We

gezamenlijke verantwoordelijkheid.

van de aanbieders binnen waren. Het

kijken steeds met de gemeente naar

Beide partijen zijn meer bezig met

kost veel tijd om al die verklaringen

een aantal risico’s, en stellen daarvan

wat ze echt van elkaar willen weten,

te checken en te verwerken. Met

samen een overzicht op. Processen

in plaats van blind lijstjes af te

horizontaal toezicht controleer je

en beheersmaatregelen worden

werken die ooit zijn bedacht.’

niet achteraf, maar gedurende het

daardoor strakker aangevoerd,

hele jaar op verschillende momenten.

en door het jaar heen continu

Werkvloer

Van de cijfers die aan het eind van

gemonitord en verantwoord. We

Is er op de werkvloer iets te

het jaar binnenkomen, weet je al: die

laten bijvoorbeeld ook ICT hierin

merken van de nieuwe manier

kloppen. Ook kun je eerder bijsturen

meedraaien.’

van verantwoorden? Niet echt,

gedurende het jaar.’

vindt huishoudelijke hulp bij
Horizontaal toezicht versterkt

KwadrantGroep Sandra de Witte.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

samenwerking tussen gemeenten en

‘Het enige dat wij op de werkvloer

KwadrantGroep Huishoudelijke hulp

aanbieders, ziet Smit. ‘Er is continue

gaan merken, is de digitalisering van

is één van de aanbieders in Friesland

afstemming, en daardoor ook meer

de zorgmap.’ In de zorgmap vullen

die mee-experimenteren met de pilot

vertrouwen.’ Jansen is het hiermee

zorgmedewerkers en huishoudelijke

Anders verantwoorden. Manager

eens. ‘Met horizontaal toezicht

hulpen in wanneer ze bij een cliënt

bedrijfsvoering Alexander Smit is

heb je als gemeente steeds een

zijn geweest. Voor het proces van
18

horizontaal toezicht is het nodig dat
dit voortaan digitaal gaat.
Voor accountants is de nieuwe
manier van verantwoorden echter
wel degelijk een vooruitgang. Sikko
Bruinsma, KPMG-partner en daar
verantwoordelijk voor horizontaal
toezicht, is consultant van
KwadrantGroep.
‘Er kan met horizontaal toezicht echt
een professionaliseringsslag gemaakt
worden in de financiële sector.
Aanbieders kunnen meer sturen en
hebben meer controle. Ik zie veel
mogelijkheden voor de jeugdzorg. De
gegevensuitwisseling komt beter tot
stand en je hebt sneller zicht op waar
je budget heen gaat.’

“

Met horizontaal toezicht
controleer je niet achteraf, maar
gedurende het hele jaar op
verschillende momenten.

Dubbele controles

Andere gemeenten en regio’s

opererende aanbieders. Die

Horizontaal toezicht heeft wel een

Horizontaal toezicht is voor alle

organisaties hebben contracten met

valkuil. Alexander Smit: ‘Je moet

Nederlandse gemeenten interessant.

vele gemeenten in het land.’

voorkomen dat gemeenten straks

De komende tijd gaat een aantal

vooraf, tussentijds én achteraf

gemeenten samen met aanbieders,

Daarnaast moeten ook de

moeten controleren. Wanneer

accountants en de stuurgroep

zorgorganisaties zover zijn, stelt

aanbieder x voldoet aan de

daarom de randvoorwaarden

Van Tongeren. ‘Daarvoor werkt

voorwaarden horizontaal toezicht,

en methodiek voor horizontaal

de stuurgroep verantwoording

moet ze dat ook in het assurance-

toezicht uitwerken. Jolanda van

nu een plan uit, waarbij we ook

rapport kunnen aantonen. Anders

Tongeren, strategisch adviseur

zorgaanbieders en gemeenten

moet je dubbel werk doen.’ Bruinsma:

business accounting bij de gemeente

betrekken. De inzichten gaan we

‘Als accountant vraag ik me af welke

Almere: ‘Horizontaal toezicht is voor

zoveel mogelijk delen, onder meer via

kostenverlaging je kunt realiseren bij

zorgaanbieders en gemeenten die

het Programma Sociaal Domein. Zo

je jaarrekeningcontrole, zodat je niet

regionaal opereren eenvoudiger

kunnen andere gemeenten en regio’s

twee keer dezelfde controle hoeft uit

te organiseren dan voor landelijke

er hun voordeel mee doen.’

te voeren.’
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Onveiligheid en
maatschappelijk
leed voorkomen
Frans Swinkels (gemeente Tilburg) en Lisette de
Bie (ministerie van JenV) trekken als directeuren
samen aan de City Deal Zorg voor Veiligheid in de
Stad, onderdeel van het traject Zorg en veiligheid.
In zes pilots leren gemeenten hoe ze beter
dader- en slachtofferschap kunnen voorkomen.
Daarbij richten ze zich op kwetsbare mensen
die zowel vanuit veiligheid, zorg als participatie
ondersteuning nodig hebben.

en Breda met een andere manier van begeleiden van
mensen die uit detentie komen. Swinkels: ‘Daarbij lopen
we soms tegen praktische zaken aan. Bijvoorbeeld
dat iemand op vrijdagmiddag vrijkomt, maar pas op
maandag bij de sociale dienst terecht kan. Dan gaat het
in het weekend al mis. Onze begeleiding start dan ook in
de laatste fase van detentie.’
Hoogbeveiligde bedden
Hoe kunnen we zorgen voor voldoende goede zorg voor

‘We kunnen vaker voorkomen dat mensen met justitie

mensen die uit detentie komen én stevige zorg nodig

in aanraking komen door de-escalatie en de aanpak

hebben? ‘Dat is een andere vraag die we onderzochten’,

van stressfactoren als schulden en psychische

vertelt De Bie. ‘Er is een tekort aan ‘hoogbeveiligde

problematiek’, vertelt De Bie. ‘Mensen met schulden

bedden, zo bleek. Dit tekort aan bedden speelde ook al

komen bijvoorbeeld achtmaal vaker in aanraking

bij het Schakelteam personen met verward gedrag. Daar

met justitie. Vaak is er sprake van ‘stapeling van

hebben we samen met de ministeries van JenV, VWS en

problematiek’. Bijvoorbeeld bij jongeren die kwetsbaar

zorgverzekeraars afspraken over gemaakt.’

zijn omdat ze licht verstandelijk beperkt zijn én in
armoede opgroeien én verkeerde vrienden hebben.’

Die praktische samenwerking tussen het Rijk en
gemeenten is de kracht van het Programma Sociaal

Samenhang zorg-, sociaal en veiligheidsdomein

Domein, vindt De Bie. ‘Als directeuren onderling hebben

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze mensen minder

we afgesproken dat we geen “nee” zeggen. Als we elkaar

kwetsbaar worden en niet meer in de fout gaan? De

nodig hebben, bellen we en doen we ons uiterste best.’

Bie: ‘Tegen de tijd dat je met justitie in aanraking
komt, is er al sprake van veel maatschappelijk leed. En

Aan de start bleek het lastig om de ambities handen

terugdringen van recidive is niet eenvoudig. Voorkomen

en voeten te geven. Swinkels: ‘Het zijn complexe

van daderschap is dus essentieel.’

vraagstukken. Als we zeggen: “We gaan werken vanuit de

Voor kwetsbare groepen is een samenhangende

bedoeling”, dan vraagt dat om kennis en competenties

aanpak noodzakelijk, benadrukt Swinkels. ‘De zorg en

van de mensen die het moeten doen.’ Het delen van

ondersteuning voor mensen hebben we in ons land

lessen en successen is de volgende uitdaging. De neiging

echter opgeknipt en gespecialiseerd. Daarmee zijn

is om een soort handboek te maken. Dat werkt niet,

we ook de samenhang en de coördinatie kwijtgeraakt

weten we. Maar wat dan wel? Daar gaan we nu mee aan

tussen het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein.’

de slag!’

Mede daarom experimenteren de gemeenten Tilburg
20

Wetswijziging:

Privacy in het sociaal
domein: de wetgever is
aan zet
21

Foto: Yolanda van Empel

Tijdens festival De Bedoeling eind 2018 in Apeldoorn leverden gemeenten,
Rijk en organisaties in het sociaal domein bijdragen voor het wetsvoorstel
van UPP.

Welke aanpassingen in de wet zijn nodig om professionals beter te
ondersteunen en de privacy van mensen beter te waarborgen? Het
traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) werkt aan
een wetsvoorstel, samen met gemeenten en het Rijk. Het wetsvoorstel
maakt het gemeenten mogelijk om te verkennen of mensen kampen met
multiproblematiek.

W

Waarom is wetgeving nodig? Om

Praktijksituatie 1:

een goed beeld te krijgen van de

Een persoon meldt zich met een

problematiek rond een persoon is

hulpvraag

het vaak nodig persoonsgegevens

Meldt iemand zich met een

uit meerdere domeinen bij elkaar

hulpvraag en zijn er vermoedens

te brengen. Daarvoor is vanuit

van problematiek op meerdere

privacywetgeving een wettelijke

leefgebieden? De gemeente krijgt

grondslag een voorwaarde. En die

dan een wettelijke taak om dit te

is er niet. Resultaat: professionals

verkennen. Is het antwoord op de

weten niet waar ze aan toe zijn. En:

vraag ja? Dan mag de gemeente

mensen krijgen niet altijd de hulp die

ook een casusoverleg organiseren

zij nodig hebben.

om tot een gezamenlijk plan van
aanpak te komen met ketenpartners.

Laura Ghirlanda van de Autoriteit

Uitgangspunt: elke stap gebeurt

Persoonsgegevens: ‘Als de situatie

in samenspraak met de persoon in

helder is en hulpverlening op

kwestie.

gang is, zijn er meestal voldoende
mogelijkheden om gegevens te delen.

Praktijksituatie 2:

Het probleem zit juist in de fase

Meldingen door een professional

daarvoor. Ofwel: de fase dat nog niet

Welke wettelijke grondslag is nodig

duidelijk is of er een hulpvraag is. In

bij meldingen door een professional?

die fase is de gemeente aan zet.’

Wat doe je als je als professional

Terry Lamboo van het ministerie

vermoedt dat er een samenhangende

van BZK: ‘Met het wetsvoorstel

aanpak nodig is, maar de hulp

willen we zorgen voor meer ruimte

stagneert. In dat geval krijgt de

voor gemeenten om te doen wat

gemeente de wettelijke taak om

nodig is om kwetsbare mensen te

te organiseren dat hulpverlening of

helpen. Daarvoor kijken we naar drie

samenwerking tussen betrokken

veelvoorkomende praktijksituaties.’

organisaties op gang komt. Wat niet
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“
de bedoeling is: de gemeente vertelt
de betrokken organisaties wat ze
moeten doen.
Praktijksituatie 3:
Meldingen door derden
Niet zelden komt een melding bij een
gemeente binnen via buurtbewoners,
familie of vrienden. Zoals: “Ik zie
dat het niet goed gaat met mijn
bejaarde buurvrouw. Maar ik zie geen
mogelijkheid om dat te bespreken”.
Mensen verwachten dan dat de
gemeente op zijn minst gaat kijken
wat er aan de hand is. Lamboo: ‘Wij
stellen voor dat gemeenten in deze
gevallen de wettelijke taak krijgen
om de meldingen te verkennen en
door te verwijzen. Wellicht zijn er al
organisaties betrokken.’
Als de wet er is, dan is het zaak dat
gemeenten zorgvuldig omgaan met
de ruimte om ‘te doen wat nodig
is’. Lamboo: ‘Niet iedere persoon
die zich meldt met een hulpvraag
kampt met multiproblematiek.
Er moet wel aanleiding zijn om
een samenhangende aanpak
te organiseren. We moeten
professionals dus goed opleiden,
zodat ze de juiste afwegingen
kunnen maken.’
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We moeten
professionals
goed opleiden,
zodat ze de juiste
afwegingen maken.
Melden in het sociaal domein: 3 tips
Soms is het voor een professional niet duidelijk of zeker in het
kader van welke wet(ten) iemand aanklopt bij de gemeente,
het Rijk of organisatie in het sociaal domein. Wat als iemand
zich bijvoorbeeld meldt met een eenvoudige vraag en je als
professional vermoedt dat er meer aan de hand is?
1. Is de vraag relevant voor het sociaal domein?
Voor het verwerken van gegevens is een juridische grondslag een
voorwaarde, dat stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ook moet er een noodzaak zijn om gegevens te verwerken. Ofwel: is er
sprake van een hulpvraag in het sociaal domein, dan kun je registeren en
een aanvraag in gang zetten. Gaat het alleen om advies of doorverwijzing?
Dan registreer je geen persoonsgegevens. Twijfel? Ga in gesprek en
probeer een afspraak te maken om te verkennen of er hulp nodig is. Dan
noteer je de informatie die nodig is voor de afspraak.
2. Meld je een signaal bij een andere organisatie of (lokale) overheid?
Vuistregel is: iemand is altijd op de hoogte van een melding door een
hulpverlener, gemeente of loket. Een voorbeeld: een woningcorporatie
meldt de gemeente een aanstaande uithuiszetting wegens
huurachterstand. De woningcorporatie is gehouden om de persoon in
kwestie van de melding op de hoogte te brengen.
3. Vraag je de juiste persoon uit?
Niet zelden doen buurtbewoners, kennissen of vrienden een melding bij
de gemeente. Valkuil: de gemeente vraagt de buurman uit. Is ze gezond of
in behandeling bij een arts? Heeft hij schulden? Los van privacybezwaren
is het de vraag of de buurman de meest geschikte persoon hiervoor is.
Beperk het uitvragen van de buurman tot feitelijke informatie over de
melding en de melder. Waarom meldt u? Waarover maakt u zich zorgen?

Foto: Claudia Kamergorodski

Pieter Hilhorst begeleidt het traject Eenvoudig maatwerk

Creatieve oplossingen voor
kwetsbare mensen

Sociaal werkers in Nederland helpen mensen bij

hij 18 – en dus officieel volwassen – werd. De sociaal

schulden, de toegang tot een woning, werk en zorg.

werker zorgde ervoor dat de jongen bijzondere bijstand

Dat doen ze meestal vanuit de Wmo, Participatiewet,

krijgt, waarmee de pleegzorg betaald kon worden.

bijzondere bijstand of Jeugdwet. Maar wat als mensen
op meerdere leefgebieden problemen hebben? Vaak is

Dit soort creatieve oplossingen bundelen we nu op

een probleem op het ene terrein een belemmering voor

een online platform. Daar kunnen sociaal werkers

hulp op een ander terrein.

vanaf deze zomer zo’n 200 voorbeelden vinden van
inzet van maatwerk. Die voorbeelden toetsen we op

Zo kan een alleenstaande moeder er last van hebben dat

rechtmatigheid en maatschappelijk rendement en

haar ex nog bij haar staat ingeschreven. Daardoor krijgt

delen en verbeteren we met elkaar. Misschien kan de

zij wellicht van de Belastingdienst niet de toeslagen

pleegzorg van de asielzoeker uit het voorbeeld beter

waar ze recht op heeft. De ex moet zich uitschrijven,

uit het budget voor jeugdzorg in plaats van bijzondere

maar is een spookburger en heeft geen DigiD.

bijstand betaald worden?

Dan kan ook de sociaal werker vastlopen. Ik zeg vaak:

Het tweede niveau van leren is: patronen herkennen

hun cirkel van invloed is klein, terwijl hun cirkel van

in de keren dat je maatwerk levert. Dan is het zaak om

verantwoordelijkheid groot is. Niet alleen een recept

routines, de regels, aan te passen – dat is het derde

voor overspannenheid, ook de kwetsbare mensen in

niveau van leren. Daarvoor hebben we een Topklas

kwestie krijgen regelmatig niet de hulp die ze nodig

opgericht voor gemeenten die hiermee aan de slag zijn.

hebben.
Mensen met geldzorgen in een vroeger stadium helpen,
In het traject Eenvoudig maatwerk van het Programma

is een ander resultaat van Eenvoudig maatwerk. Zo

Sociaal Domein werken we met het Rijk en de

maakten gemeenten afspraken voor een vroege

gemeenten Delft, Amsterdam, Tilburg, Den Haag,

aanmelding bij schulden met onder andere het CJIB,

Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad aan

SVB, woningcorporaties en de Belastingdienst. Als een

oplossingen voor dit soort problematiek. We leren

medewerker vermoedt dat iemand financiële zorgen

samen op drie niveaus.

heeft, vraagt deze: “Vind je het prettig als iemand
met je meekijkt naar je financiële situatie?” Mensen

Het eerste niveau is: kijk als sociaal werker wat nodig is

wachten gemiddeld vijf jaar met zoeken naar hulp bij

om iemand te helpen en zorg voor maatwerk. Loop je

betalingsproblemen, zo blijkt. Door er vroeger bij te zijn,

vast binnen de reguliere wegen en kaders? Zet dan een

kunnen we veel ellende voorkomen.

maatwerkbudget in om te doen wat nodig is. Zo dreigde
een asielzoeker geen pleegzorg meer te krijgen doordat
24
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Foto: Lars Smook

Overgewicht?
Dan hebben we het
zo min mogelijk over
gewicht

Hoe werken gemeenten, zorgverzekeraars,
consultatiebureaus, scholen en andere organisaties samen
om overgewicht terug te dringen bij de jeugd? Die vraag
onderzoeken coalities in Alkmaar, Almere, Alphen aan den
Rijn, Haarlem, Rotterdam, Smallingerland en Venray in het
traject Terugdringen gezondheidsverschillen. In de gemeente
Smallingerland leggen ze daarbij niet de nadruk op gewicht
maar op een gezonde leefstijl en positieve ervaringen.

M

Van Wieren: ’Vroeger was het beleid

opgroeit in een gezin met schulden

voor kinderen met overgewicht vaak

kreeg bijvoorbeeld iedere week 5

hetzelfde. ‘Er was aandacht voor

euro van haar oma, die zei: “Koop

voeding en bewegen of er volgde

maar wat lekkers”. De moeder

een verwijzing naar de kinderarts

wilde aanvankelijk haar dochter

of diëtiste. En dan regelmatig

verbieden om snoep te kopen. Samen

langskomen om te wegen – hoe

bedachten we iets anders. Ze vroeg

beladen is dat. We kijken nu meer

haar dochter: “Wat kun jij doen

naar de achtergrond van het

met 5 euro per week?” Nu gaat het

‘Mijn zoon Kevin is elf jaar, stevig

overgewicht. Soms is dit inderdaad

meisje iedere maand enthousiast

en autistisch’, vertelt Paula uit

te weinig beweging, maar ook

trampolinespringen in Heerenveen.’

Smallingerland (niet hun echte

ouderschap, stress in het gezin

namen, red.). ‘Kevin heeft geen

of zelfvertrouwen zijn belangrijke

Meer regie bij ouders en jeugdigen,

honger- en verzadigingsgevoel en hij

factoren. Het is een kwestie van goed

is een andere verandering die

neemt niet zo snel iets van iemand

luisteren, zo nodig maken we gebruik

Smallingerland doorvoerde.

aan. Dat maakt het lastig om met

van andere professionals.’

‘Als jeugdverpleegkundige heb

hem te werken aan zijn overgewicht.’

Paula: ‘Na mijn afspraak bij Ylse

ik regelmatig de neiging om te

Via school kwam Paula terecht bij

zetten we de pannen met eten

schakelen met de psycholoog of

Ylse van Wieren, verpleegkundige

bijvoorbeeld niet meer op tafel. Dan

met school’, vertelt Van Wieren.

jeugdgezondheidszorg GGD.

blijft Kevin eten. Ze staan nu op het

‘Paula heeft bewust zelf de regie

aanrecht.’

en houdt mij op de hoogte.’ Kevin

‘Bij de afspraak met Ylse was mijn

heeft zelf ook inspraak. Zelf keuzes

zoon niet aanwezig’, vertelt Paula.

‘Koop maar wat lekkers’

maken is belangrijk, vertelt Paula.

‘We willen zijn overgewicht niet

Smallingerland stuurt op ‘positieve

‘Dat werkt motiverender dan een

problematiseren. Hij moet al zoveel,

ervaringen’ bij de aanpak van

verpleegkundige die je op de vingers

en er zijn al zoveel hulpverleners

overgewicht. Van Wieren: ‘Een

tikt of standaard adviezen geeft.’

betrokken.

meisje met overgewicht dat
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Samenwerking medisch en sociaal

instantie niet per se een daling van

min mogelijk over. Dat vind ik soms

domein

het gewicht te zijn’, aldus Meijer.

dubbel. Dik, mollig en stevig: maar

Hoe kwam Smallingerland tot deze

‘Dat schuurt soms: welbevinden is

weinig woorden worden als positief

aanpak? ‘Sinds 2012 hebben we

minder goed meetbaar dan gewicht.

ervaren.’

een brede kerngroep die bestaat

In het nationaal preventieakkoord

uit organisaties uit zowel het

staan doelen rond het terugdringen

Hoe gaat Smallingerland nu

medisch als sociaal domein’, vertelt

van het overgewicht van jeugdigen.

verder? ‘Voor een nog betere

Anneke Meijer, programmaleider

Dus vraagt onze wethouder: ‘Zijn

ketensamenwerking zetten we in op

Gezond in Smallingerland. ‘Daarin

jeugdigen ook dunner geworden door

centrale zorgverleners en zoomen we

zijn onder meer een huisarts,

onze aanpak? Dat is niet altijd hard te

in op de ervaringen van jongeren en

kinderarts, jeugdverpleegkundige,

maken. Of althans: niet direct.’

hun ouders’, aldus Meijer. ‘Het mooie

diëtist, manager gebiedsteam,

is: we merken in de coalitie dat we op

sportbedrijf Drachten, fysiotherapeut

andere gebieden ook naar elkaar toe

en pedagoog betrokken. Sinds dit
jaar zijn we ook aangesloten bij
het Programma Sociaal Domein,
waarmee we hopen onze aanpak
nog meer te kunnen aanscherpen en
verbeteren’
Alle beroepsgroepen hebben eigen

“

Ik merk dat de
meeste meiden
meer vertrouwen
krijgen en meer
durven.

groeien. Professionals spreken meer
elkaars taal.’

aanpakken en richtlijnen voor de
aanpak van overgewicht, die we

In Smallingerland loopt bijvoorbeeld

meer op elkaar afstemmen. Meijer:

het project La Forsa voor

‘De kinderarts krijgt bijvoorbeeld

tienermeiden die aan een gezonde

regelmatig kinderen met overgewicht

leefstijl willen werken, vervolgt Meijer.

op het spreekuur die niet in het

‘Samen bewegen en leuke dingen

ziekenhuis thuishoren. Als de oorzaak

doen, staat voorop. Een gezond

een echtscheiding is, dan heeft een

gewicht volgt dan vanzelf, is de

jeugdige niets te zoeken bij een

gedachte.’ Esther (17) deed mee aan

kinderarts. Soms is er sprake van

La Forsa en zit inderdaad op alle

overgewicht en astma of suikerziekte.

fronten beter in haar vel: ‘Ik merk

Ja, dan is er reden om een arts in te

vooral dat de meeste meiden meer

schakelen.’

vertrouwen krijgen en meer durven.’

Welbevinden is minder goed

Een ander lastig punt is de negatieve

meetbaar dan gewicht

associatie rond ‘overgewicht’, vindt

Waar loopt de coalitie tegenaan

Ylse van Wieren. ‘Kinderen komen

bij de aanpak van overgewicht?

bij mij omdat ze overgewicht

‘Resultaten hoeven in eerste

hebben, maar we hebben het er zo
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Jeugdverpleegkundige
Ylse van Wieren.

1 op de 7 kinderen kampt met overgewicht
Gemiddeld 1 op de 7 kinderen in Nederland kampt met overgewicht en 2 procent heeft obesitas. Dat
gaat regelmatig samen met lichamelijke problemen zoals diabetes en psychische klachten. Overgewicht
komt vaker voor bij kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. In het traject Terugdringen
gezondheidsverschillen werken het medisch en sociaal domein samen aan vernieuwende aanpakken om
een gezond gewicht te bevorderen. Doel is om verschillen in gezondheid en levensverwachting tussen
mensen met verschillende sociaaleconomische achtergronden te verminderen.

Foto: Lars Smook

Kijk op: www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl of www.jogg.nl

Een deel van de coalitie in Smallingerland.
Boven: Femke Nijboer (oudercoördinator VVE), Annet Folkertsma (manager Opvoedingsondersteuning) Midden: Klariena Bouma (regisseur
preventie Carins), Erna Jellesma (manager Jeugdgezondheidszorg), Ylse van Wieren (verpleegkundige jeugdgezondheidszorg GGD) Onder:
Elja Kalisvaart (projectleider JOGG), Anke de Vries (Beleidsmedewerker gemeente Smallingerland), Anneke Meijer (programmaleider Gezond in
Smallingerland), Betsy Engberink (teamleider gebiedsteam Carins)
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Judith Helmons (ministerie van SZW) en Martijn van den Berg
(gemeente Zwijndrecht) zijn betrokken bij het traject Betere
ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke
beperking

Waakvlam voor mensen
met een licht verstandelijke
beperking
Maandagochtend, ministerie van SZW in Den Haag. Na

Als vervolg op het traject gaat de gemeente Zwijndrecht

een rit in een volle lift zitten we op de tiende verdieping

met hulp van het ministerie van VWS experimenteren

met een kop thee aan tafel. ‘Jammer dat het zo ver weg

met ‘een waakvlamfunctie’ voor mensen met een

is, anders zou ik vaker komen’, zegt Van den Berg. Het

licht verstandelijke beperking. Dit is onderdeel van

typeert de samenwerking: er wordt gelachen, ze zijn

een groter onderzoek naar de rol van onafhankelijke

eerlijk, ze gunnen elkaar het woord.

cliëntondersteuning. Van den Berg: ‘Mooi dat we onze
activiteiten binnen het Programma Sociaal Domein

De gemeente Zwijndrecht, de Sociale Dienst

kunnen verbinden aan wat er binnen VWS gebeurt.’

Drechtsteden en de ministeries van SZW en VWS
onderzochten binnen het Programma Sociaal Domein

De samenwerking levert veel op, vinden ze. Helmons:

waar de hulp aan mensen met een licht verstandelijke

‘Zwijndrecht krijgt een beter beeld welke ruimte er is in

beperking knelt in de praktijk. Dat deden ze samen met

de wetgeving en hoe die is het bedoeld. Andersom zien

professionals en mensen met een licht verstandelijke

de ministeries welke keuzes er gemaakt worden in de

beperking.

praktijk.’ Van den Berg: ‘Zo is in Zwijndrecht de mobiliteit
van mensen met een licht verstandelijke beperking knelt

Van den Berg: ‘Er zijn veel voorzieningen waar mensen

beperkt. Als je een indicatie krijgt voor arbeidsmatige

met een licht verstandelijke beperking gebruik

dagbesteding, zit je daar vaak aan vast. Terwijl iemand

van kunnen maken. Maar sluiten die voorzieningen

misschien naar regulier werk kan. Blijkbaar is de

ook voldoende aan? Veel mensen met een licht

toegangspoort nogal bepalend voor waar je terecht

verstandelijke beperking draaien prima mee in de

komt. Die bevindingen nemen wij mee in een onderzoek

maatschappij, maar kunnen door een life event de weg

dat we met het ministerie van VWS gaan starten.’

kwijtraken. Net als elk mens eigenlijk. Alleen hebben ze
meer moeite om er bovenop te komen, en gebeurt het

Natuurlijk waren er ook vooroordelen over en weer,

bij hen wat vaker.’

erkent Helmons. ‘Maar het is juist superleuk om samen

Dan helpt het als er iemand is die tijdig signaleert

op te trekken: je hoort andere dingen, je kent ander

dat er iets speelt, aldus Helmons. ‘Iemand die

dingen, je weet andere dingen. Als we dat met elkaar

bijvoorbeeld de wegwijst als een relatie eindigt en er een

verbinden, komen we verder.’

huisvestingsprobleem ontstaat. Deze lichte langdurige
ondersteuning is er nu meestal niet. Het is vaak direct
zware ondersteuning, zoals thuisbegeleiding of begeleid
wonen.’
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Gemeenten en organisaties in het sociaal domein zadelen
professionals vaak onbedoeld op met taken die tegengestelde
juridische regimes kennen. Daarom werkt het traject
Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) aan
handvatten voor deze ‘pettenproblematiek’. Want duidelijke
keuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn nodig. Hoe
gaat de gemeente Almere hiermee om bij het inrichten van de
wijkteams?

Professional met
meerdere petten op:
welke regels gelden?
Wat is ‘pettenproblematiek’ precies?

Vallen de gegevens onder

‘Gemeenten zijn zich bij de

Stel, een moeder en een kind

het beroepsgeheim van de

inrichting van wijkteams vaak

melden zich met een vraag bij een

jeugdhulpverlener? Dan geldt een

onvoldoende bewust van deze

wijkteam. Een medewerker van een

plicht tot geheimhouding met

verschillende petten waarmee

jeugdhulporganisatie verleent als lid

uitzonderingsmogelijkheden. Een deel

professionals te maken krijgen’,

van een wijkteam vrij toegankelijke

van de werkzaamheden valt echter

vertelt Wilmar Hendriks van UPP.

jeugdhulp in de vorm van een goed

onder de taken van de gemeente.

‘Gevolg: professionals maken zelf

gesprek. Maar de medewerker

Daar geldt niet het beroepsgeheim

afwegingen, maar zijn onzeker

kan het kind ook toeleiden naar

van de jeugdhulpverlener. De

over de geldende regels. Dus welk

specialistische jeugdhulp. Op de

medewerker is juist gehouden om

juridisch regime wanneer geldt,

eerste taak rust het beroepsgeheim

informatie met de gemeente te

wordt vaak onvoldoende vertaald

van de jeugdhulpverlener. De tweede

delen, evenals met de medewerker

naar de praktijk. Dat is ook niet de

taak oefent de medewerker echter

die de hulp gaat uitvoeren. Althans,

taak van de professional, maar van

uit namens de gemeente, waarvoor

de gegevens die nodig zijn om de

beleidsmakers en het management

andere regels gelden.

wettelijke taken goed uit te voeren.

van de betrokken organisatie(s).’
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Wijkteam Almere Buiten Zuidwest
Herkent Lea Lulic, maatschappelijk
werker in wijkteam Almere
Buiten Zuidwest, zich in de
‘pettenproblematiek’? ‘In ons
buurtcentrum Het Forum is altijd
veel te doen. Ons wijkteam bestaat
uit een maatschappelijk werker,
een medewerker van MEE, VMCAmedewerker, een Wmo-consulent
en een opbouwwerker. Vaak gaan
mijn gesprekken met wijkbewoners
over zaken als rouw, eenzaamheid of
schaamte over schulden. Als er meer
aan de hand is, verwijs ik door naar
gespecialiseerde hulp. Meestal is dus
duidelijk wat mijn rol is en waar deze
weer ophoudt. Maar niet altijd.’

“

Vaak weten professionals
– bewust of onbewust –
verschillende petten en juridische
regimes goed te scheiden.

‘Ordenen van informatie en
hulpvragen is een belangrijk
onderdeel van mijn werk’, vervolgt
Lulic. ‘Dat kan soms lastig zijn.

Samenspel hulpverleners

die de toeleidingstaak namens de

Onlangs was ik bij een gezin met

‘Vaak weten professionals – bewust

gemeente uitvoert, mag de gegevens

veel ruzie. Is de achtergrond van de

of onbewust – verschillende petten

delen die noodzakelijk zijn voor het

ruzies bijvoorbeeld een depressie,

en juridische regimes goed te

uitvoeren van die taak. Ook zonder

verlies of rouw? Dan is het mijn taak

scheiden’, aldus Paul Korremans,

toestemming.’

om te signaleren waar het probleem

functionaris Gegevensbescherming

‘Bij wijkteammedewerkers bestaat

precies ligt. Meestal spelen er echter

in Almere. ‘Zo maakt Lulic

soms angst om het verkeerd te

meerdere problemen. Soms is het

onderscheid tussen de taken

doen’, vertelt Jacko van der Meulen,

mijn pakkie-an als maatschappelijk

‘toeleiding’ en ‘vrij toegankelijke hulp’.

afdelingsmanager Zorg en Welzijn in

werker. AIs er sprake is van

Dat gebeurt vaak meer op gevoel

de gemeente Almere. ‘Dan ontstaat

armoede en schulden, schakel ik

dan op basis van duidelijke regels.

handelingsverlegenheid. Daarom

schuldhulpverlening bij. Soms speelt

Maar soms delen professionals ook

organiseren we bij vermoedens van

er een licht verstandelijke beperking.

onterecht informatie of onterecht

problemen op meerdere leefgebieden

Dan leg ik contact met een collega

géén informatie. Het komt voor dat

vaak besprekingen op basis van

van MEE. Zijn er zorgen om de

professionals denken dat ze altijd

anonieme casussen. De eerlijkheid

kinderen? Dan volg ik zo nodig de

toestemming nodig hebben om

gebiedt te zeggen: soms weten de

stappen van de Meldcode Huiselijk

gegevens te delen. Terwijl dat heel

deelnemers dan direct om welk gezin

Geweld en Kindermishandeling.’

vaak niet zo is. Een medewerker

het gaat.’
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Foto: Lars Smook

Jacko van der Meulen en Lea Lulic.

Een ander obstakel is dat

Werkinstructies maken

wijkteam over de vragen: wanneer is

kwetsbare huishoudens vaak

Kortom, duidelijke keuzes en goede

er sprake van ‘toeleiding’ en wanneer

hulp nodig hebben die valt onder

afspraken zijn nodig, onderstreept

van ‘hulp’? Welke gegevens leggen

meerdere wetten, zoals de Wmo,

Van der Meulen, tot voor kort

we waar vast? Wat doen we met

Jeugdwet en Participatiewet. En

directeur Kwetsbare huishoudens in

fraudesignalen?’ Maar we moeten het

die wetten kennen in de uitvoering

Amsterdam. ‘We kunnen en mogen

ook niet moeilijker maken dan het is,

verschillende juridische regimes.

niet alles op het bordje van het

stelt Jacko van der Meulen nuchter.

Als meerdere regimes samenlopen,

wijkteam leggen. De druk op onze 16

‘We vertalen nu de keuzes praktisch

is regie en afstemming verplicht.

wijkteams is al groot – Almere kent

voor professionals en zorgen dat ze

Van der Meulen: ‘Stel, een

veel grootstedelijke problematiek.

bij vragen ergens terecht kunnen.

wijkteammedewerker met meerdere

Het is belangrijk dat het samenspel

Kortom, we moeten zorgvuldig én

petten voert een keukentafelgesprek

tussen verschillende hulpverleners

pragmatisch zijn.’

met een gezin. Wat als blijkt dat het

goed verloopt om kwetsbare mensen

gezin fraudeert met een uitkering?

goed en tijdig te helpen.’

Wat prevaleert dan: de hulpverlening
of de fraudebestrijding?’ Wilmar

Almere is nu druk aan de slag met

Hendriks: ‘Ook hier geldt: als je als

werkinstructies voor het delen en

gemeente professionals hierbij geen

verwerken van gegevens. Daarvoor

richtlijnen geeft, zadel je hen met een

maakt de gemeente afspraken met

probleem op.’

organisaties die deelnemen aan een
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José Manshanden – Directeur Publieke Gezondheid
GGD Amsterdam | Trajectregisseur van Samenwerking
zorgverzekeraars, Rijk en gemeenten en Terugdringen
gezondheidsverschillen

Bij afwijzen ook goed
doorverwijzen
Wat betekent de transformatie van de langdurige

Maar hoe bouw je effectieve coalities? In sommige

zorg in de praktijk? En hoe voorkomen we dat mensen

regio’s krijgen we makkelijk een coalitie bij elkaar, op

die ‘overkomen’ van verzekeraars naar gemeenten

andere plekken is het lastiger. Je moet zoeken, leren en

tussen wal en schip vallen? Om die vragen draaide

in gesprek gaan: wat hebben we elkaar te bieden? Een

het Jongerius-overleg. Daar was ik In 2014 nauw bij

coalitie draait om leren en versnellen van dat leren. En

betrokken, toen nog als directeur Sociaal Domein bij de

dat kost tijd: denk niet dat je dit soort vraagstukken met

gemeente Utrecht. Het Jongerius-overleg leidde onder

een paar interventies oplost.

andere tot het traject Samenwerking zorgverzekeraars,
Rijk en gemeenten.

Een meerwaarde van het Programma Sociaal Domein
is dat zowel alle departementen als gemeenten zijn

Binnen dit traject deden we onlangs onderzoek naar het

aangesloten. We vinden elkaar op ambtelijk niveau,

snijvlak van de wet Langdurige zorg en de Jeugdwet.

zonder dat het meteen politiek wordt. We hebben elkaar

Vooraf dachten we: het Centrum Indicatiestelling Zorg

hard nodig, dat besef is gegroeid. Departementen zien

(CIZ) is misschien te streng bij haar beoordeling voor

hoe weerbarstig de praktijk is. Andersom snappen

aanvragen voor de Wlz. Wat bleek? Vaak zijn afwijzingen

gemeenten beter hoe wetten bedoeld zijn en hoe

terecht. Ouders weten regelmatig de weg niet naar het

ingewikkeld de Haagse wereld is. Na 2014 was de breed

juiste ‘loket’ te vinden of professionals wijzen verkeerd

gedragen boodschap: geen stelselwijziging meer. Ik vind

door. Dan moet het CIZ mensen dus niet alleen afwijzen

dat te dogmatisch: als wetten elkaar in de weg zitten,

maar ook de weg wijzen. Ook moeten we gemeenten

moeten we het anders doen.

beter informeren wat er wel en niet past binnen de Wlz.
Kijk naar preventie. We verwachten dat verzekeraars
Op die manier samenwerken aan taaie vraagstukken

ook een maatschappelijke opdracht vervullen door te

doen we ook in het traject Terugdringen

investeren in preventie. Maar hoe verhoudt zich dat tot

gezondheidsverschillen. Daarin zijn we met bijna 20

hun winstoogmerk? Mogen we dat van ze verwachten?

gemeenten in lokale coalities aan de slag met de

Gemeenten hebben ruimte om dingen anders te doen,

thema’s ‘kansrijke start’ en ‘jongeren op gezond gewicht’.

verzekeraars hebben die scharrelruimte niet. Kortom, de

Bij een gezond gewicht focussen we te snel op sport

prikkels ‘staan’ nog niet goed genoeg. Daar moeten we

en voeding, terwijl zaken als armoede of psychische

dus mee aan de slag!

problematiek ook een rol kunnen spelen. Daarom werken
we in coalities samen aan een aanpak waarbij we
bijvoorbeeld ook naar inkomen en schuldhulpverlening
kijken.
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Iemand die zorg of ondersteuning nodig heeft, denkt
vanuit één hulpvraag. Maar overheden en andere partijen
organiseren (toezicht op) hulp en ondersteuning vaak
vanuit verschillende hokjes en kokers, die niet altijd goed
op elkaar aansluiten. Hoe kan dit anders? Het traject
Vernieuwing van integraal toezicht in het sociaal domein
richt zich op integraal toezicht dat bijdraagt aan een lerend
systeem, en aan een goede samenwerking op het gebied van
zorg en ondersteuning. Onderdeel van het traject is een
zelfevaluatietool voor gemeenten.

Toezicht: ‘Eindelijk werd
er integraal iets gedaan!’
Toewerken naar een integrale manier

Wie neemt de regie

gebeurd. Door deze werkwijze krijgen

van toezicht houden waarin de

Het uiteindelijke doel van het

professionals een totaalbeeld. ‘En

burger centraal staat, vereist het

visietraject is om toezicht zo

daarmee ook antwoord op de vraag:

maken van een mindshift, vertelt

optimaal mogelijk te laten bijdragen

wat hadden we anders kunnen doen?’

Nelleke Verdonk van Toezicht

aan de kwaliteit van leven van

legt Verdonk uit. ‘Hoe organiseren

Sociaal Domein. Zo moet iemand

kwetsbare inwoners. Verdonk: ‘We

we dat betrokken professionals alle

die een uitkering heeft en een centje

kijken eerst hoe, bijvoorbeeld in

nodige informatie hebben en dat

bijverdient met fotograferen, volgens

het geval van calamiteiten, het

duidelijk is wie de regie neemt? Vooral

de wet op de uitkering worden

samenspel is geweest tussen

bij multidisciplinaire problematiek

gekort. ‘Maar misschien heeft deze

verschillende professionele partijen.

is dat heel belangrijk. De lerende

uitkeringsgerechtigde wel drie kleine

Daarbij houden we ‘stimulerend

uitvoeringspraktijk die hieraan

kinderen en heeft ze het geld echt

toezicht’. Dat betekent: niet

bijdraagt, stimuleren we onder

nodig’, legt Verdonk uit. ‘De vraag is

zoeken naar wie ergens schuld

andere met de zelfevaluatietool,

dus: kijk je naar de mens en wat die

aan heeft, maar in bijeenkomsten

ontwikkeld door Toezicht Sociaal

echt nodig heeft, of kijk je alleen naar

met betrokken professionals en

Domein (TSD) en Integraal Werken in

de regels?’

managers kijken naar wat feitelijk is

de Wijk (IWW).’
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Fotos: Lars Smook
Nelleke Verdonk

Marga Drewes

Jacolien Steen

Evaluatietool

Haarlemmermeer

kun je veel informatie ophalen. Dit

‘Gemeenten die de tool inzetten,

Gemeente Haarlemmermeer

kun je zelf doen, en het kost niet veel

doorlopen verschillende

gebruikte de zelfevaluatietool in het

tijd.’ De gemeente wil in de toekomst

processtappen’, vertelt Jacolien

kader van een pilot. Marga Drewes,

vaker gebruikmaken van de tool.

Steen van Toezicht Sociaal Domein.

projectleider sociaal domein bij

‘Om te beginnen selecteren ze drie

de gemeente: ‘Inwoners waren erg

Ook de zelfevaluatietool doen?

casussen die daadwerkelijk in de

te spreken over de aanpak en de

Op dit moment draait de tweede

gemeente spelen. Bij die casussen

bejegening van onze consulenten.

pilotronde van de zelfevaluatietool.

doen ze dossieronderzoek, ze

Eindelijk werd er integraal iets

Jacolien Steen: ‘Sommige gemeenten

interviewen bewoners en het liefst

gedaan! Dankzij de tool weten we

gebruiken de tool als een soort

ook betrokken professionals. Dit

ook dat we beter onze dossiers

nulmeting, en zetten hem iedere

gebeurt met behulp van vragenlijsten

bij moeten houden: daar stond

zoveel tijd in om te kijken wat hun

die horen bij de tool. Als een inwoner

te weinig in. Een ander belangrijk

beleid voor effect heeft. Het zou

bepaalde zorg heeft ontvangen,

inzicht is dat als de GGZ betrokken

mooi zijn als uiteindelijk zoveel

vraagt de gemeente bijvoorbeeld

is bij een hulpvraag, mensen vaak

mogelijk gemeenten in Nederland

welke waardering het meest in de

worden doorverwezen door medisch

de tool gaan gebruiken.’ Steen heeft

buurt komt van zijn of haar ervaring.

specialisten zoals psychiaters zonder

wat tips voor gemeenten die erover

Alle antwoorden die op deze manier

dat consulenten daar nog overzicht

denken de tool in te gaan zetten.

via het dossieronderzoek en de

over hebben. We weten nu dat we dat

interviews worden verzameld,

anders willen doen.’

worden met behulp van de tool

Drewes is blij met de mogelijkheden

Meer informatie? Kijk op:

geanalyseerd en geven een beeld van

van de tool. ‘We hebben er veel aan

www.integraalwerkenindewijk.

de uitvoering in het brede sociaal

gehad. Met een beperkt aantal – sterk

nl/zelfevaluatietool-toegang-en-

domein bij de gemeente.’

van elkaar verschillende – casussen

samenhang-hulp

35

“

Het zou mooi zijn als uiteindelijk
zoveel mogelijk gemeenten in
Nederland de tool gaan gebruiken.

Tips van Jacolien Steen
Je moet als organisatie open en kritisch naar je eigen functioneren willen kijken, en niet alles mooier
voor willen stellen dan het is. Dan heeft het namelijk geen zin. Neem de tool serieus.
Je moet als gemeente dus een open cultuur hebben, en elkaar kunnen aanspreken op dingen die niet
goed gaan, om vervolgens te bepalen waar je heen wilt en hoe je daarmee met elkaar aan de slag gaat.
De tool is geschikt voor grote en kleine gemeenten. Bij echt grote gemeenten kun je hem bijvoorbeeld
per wijkteam inzetten.

Tips van Marga Drewes
Zorg dat je ervaren mensen de tool laat gebruiken. Ze moeten goed in staat zijn om de gesprekken
met inwoners en professionals te doen, en begrijpen hoe het stelsel en de complexiteit van het sociaal
domein in elkaar zitten. Huur hier dus niet een stagiair voor in.
Het meeste tijd ben je kwijt aan het uitzoeken van de casussen en het verkrijgen van toestemming van
inwoners voor de interviews. Dat moet je inplannen. Verder kost het niet veel tijd.
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Léon Sonnenschein, teamleider traject Uitwisseling
persoonsgegevens en privacy

Mensen goed helpen én hun
privacy goed beschermen
Om kwetsbare mensen beter helpen is het bijna altijd

Ik ben er trots op dat we binnen UPP de betrokken

nodig dat partijen samenwerken. Dan komt ook de vraag

departementen en de VNG op één lijn hebben gekregen

naar boven: ‘Welke gegevens mogen we dan gebruiken

als het gaat om de wetgevingsvraagstukken. En dat

of uitwisselen?’ en ‘Hoe gaan we netjes om met de

we ons daarbij echt laten voeden door de praktijk

privacy van mensen?’

– verschillende gemeenten zitten in de werkgroep
die de wetgeving voorbereidt. Ook ben ik trots op

Er zijn echter wettelijke belemmeringen op het gebied

het feit dat we met 20 gemeenten – groot en klein –

van gegevensverwerking en privacy, die verhinderen

kennisproducten ontwikkelen die én breed toepasbaar

dat gemeenten en organisaties in het sociaal domein

én gebaseerd zijn op de praktijk.

gegevens uitwisselen als iemand kampt met problemen
op meerdere leefgebieden. Gemeenten worstelen met

Het is goed om te zien dat ook de andere trajecten van

hoe ze op een goede manier invulling kunnen geven aan

het Programma Sociaal Domein over organisatiegrenzen

de eisen die privacywetgeving stelt.

heen werken, en we meer denken vanuit ‘wat nodig is
voor mensen’. Het is de kunst is om niet te verzanden in

Daarom zijn we vanuit het traject Uitwisseling

abstracte discussies, helemaal bij privacyvraagstukken.

persoonsgegevens en privacy (UPP) bezig met het
aanpassen van wetgeving bij het verwerken van

In onze samenwerking brengen we wat we doen als

gegevens door gemeenten en instanties in het sociaal

Rijk en gemeenten steeds terug naar de essentie: ‘er

domein. De wetgeving maakt het beter mogelijk om

komt een man of vrouw aan de balie, en dan?’ Wat moet

kwetsbare mensen te helpen en samenhangende

mogelijk zijn om kwetsbare mensen goed te helpen?

dienstverlening te realiseren als dat nodig is.

En wat is nodig om mensen te beschermen tegen
onnodige inbreuken op hun privacy? Zorg dat je dit soort

Daarnaast werken we binnen ‘UPP’ met twintig

intrinsieke spanningsvelden niet wegmoffelt, maar op

gemeenten aan het beschikbaar stellen van informatie

tafel houdt.

om gemeenten te helpen de gegevensverwerking in het
sociaal domein beter vorm te geven. Ook hier is weer
het doel: mensen goed helpen én hun privacy goed
beschermen. De kennis die we ontwikkelen, willen we
bundelen op een kennisplatform. Want we merken dat
er behoefte is aan een platform om kennis te delen over
gegevensverwerking en privacy in het sociaal en zorg- en
veiligheidsdomein.
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Kwalitatief goede sturing door gemeenten is van groot
belang om te kunnen werken aan verbeteringen in het
sociaal domein. In het traject Sturen met kwaliteit geven
gemeenten hieraan, samen met BZK en VNG, een stevige
impuls. Henk Procé, directeur van gemeente Zwolle, vertelt
hoe dit in zijn gemeente heeft geleid tot een andere sturing
op thuisondersteuning.

Met kwaliteit
sturen op het
sociaal domein
Het beoogde doel centraal

aanbestedingen en contractering.

vorm van peerreviews in groepen

‘We zijn gestart vanwege de

Uiteindelijk gaat het om het bereiken

van 4 of 5 gemeenten. Steeds

financiële tekorten in het sociaal

van beoogde doelen, en is het de

staat één gemeente met een eigen

domein na de decentralisaties’,

vraag hoe dat het beste kan.’

vraagstelling centraal. De peerreview

vertelt Anouk Op het Veld (AEF), die

wordt goed voorbereid en verloopt

het traject samen met Significant

Maatwerk per gemeente

met begeleiding, volgens een strak

begeleidt. ‘Maar dat is niet de

Inmiddels zijn bijna 20 gemeenten

stramien’.

enige reden. Gemeenten worstelen

het traject ingestapt. Op het Veld:

vaak nog met hun nieuwe rollen

‘In het begin was het even zoeken.

Van elkaar leren

en verantwoordelijkheden. Hoe

We hebben geprobeerd om de

‘Je ziet tussen gemeenten echt

stuur je effectief op de doelen

gemene deler uit alle sturingsvragen

verschillen in waar hun sterke

die je hebt geformuleerd? Hoe

van gemeenten te halen, maar het

punten liggen. Zwolle is bijvoorbeeld

vervul je je verschillende rollen

bleek belangrijker dat er ruimte

goed in de organisatie van de

als opdrachtgever, financier en

was voor individueel maatwerk per

thuisondersteuning’, vertelt Henk

samenwerkingspartner? Gemeenten

gemeente. Daar hebben we van

Procé, directeur sociaal domein

focussen nu vaak nog sterk op

geleerd. En zo kreeg het traject de

van de gemeente Zwolle. ‘Terwijl
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Almere veel meer uitblinkt in de

dat het op andere onderdelen lastiger

onderhandelingen met het Rijk. De

uitstroming van de Participatiewet. In

is. ‘Bij de Wmo is de gemeente

reflecties in de peerreviews lossen

peerreviews leren we van elkaar. Dit

de enige toegangspoort, maar bij

de financiële tekorten niet direct

biedt een handig kompas om op te

jeugdhulp is sprake van meerdere

op, maar geven wel handvatten

varen.’

toegangspoorten. Denk aan

voor een betere aanpak van de

huisartsen, jeugdzorg en rechtspraak.

veranderopgaven.

Zowel de directeur, controller als

Dat vraagt om een fijnmaziger

strategische beleidsadviseurs van

aanpak. Het helpt om jeugd- en

Eerste oogst aanleiding tot vervolg

de gemeente zijn betrokken in zo’n

gezinswerkers dichterbij het normale

Vanwege de opbrengst en ervaren

peerreview. Zij zijn allemaal nodig om

leven van jongeren te brengen. Maar

waarde van de eerste 3 rondes met

te kunnen sturen met kwaliteit. Henk

dat vraagt flinke investeringen van de

peerreviews, is besloten tot zeker

Procé: ‘Omdat je met verschillende

gemeente.’

eind 2019 door te gaan. Nieuwe

niveaus en gemeenten aan tafel zit,

Procé zou daarom graag zien dat de

gemeenten die willen aansluiten

kom je heel ver.’

gemeente de financiële middelen

hebben zich ook al gemeld. Voor meer

krijgt om dit goed te organiseren.

informatie over ‘sturen met kwaliteit’

Financiële middelen

‘Er zit nu teveel onvoorspelbaarheid

zie ook: www.ndsd.nl/themas/

Hoewel dit concept op onderdelen

in de middelen die het Rijk

sturen-met-kwaliteit

van de Wmo goed werkt, ziet Procé

beschikbaar stelt.’ Hierover lopen nog

Inzichten en integrale thuisondersteuning in Zwolle
Op basis van de inzichten, opgedaan uit de peerreviews, heeft Zwolle haar beleid op huishoudelijke hulp
herzien. Procé: ‘Een paar jaar geleden zetten we huishoudelijke hulp en individuele begeleiding als twee
aparte begeleidingsvormen in. Van beide liepen de kosten in 2016 en 2017 hoog op. Wat vaak gebeurde, was
dat huishoudelijke hulp voor mensen niet voldoende was, en dat er dan individuele begeleiding bij werd.’
Inmiddels heeft de gemeente beide ondersteuningsvormen omgezet in integrale thuisondersteuning. ‘Dit
hebben we nauw ontwikkeld met partijen in het veld. We hebben met ongeveer 30 partijen contracten
gesloten. Op basis van een in het traject ontwikkelde visie hebben we die partijen voorgesteld dat ze met
ons samen de financiële verantwoordelijkheid nemen. En dat werkt! Het past, iedereen is blij.
Het lukt ons op dit onderdeel tot nu toe goed om minder uit te geven.’
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“

Wat vaak
gebeurde,
was dat
huishoudelijke
hulp voor
mensen niet
voldoende was,
en dat er dan
individuele
begeleiding bij
werd gezet.

“

Als je als enige
voorop loopt kun je
lelijk misstappen.

Tips op basis van de ervaring
van Zwolle

1
2
3
4
5

Zie het belang van uitwisseling met andere gemeenten, en
wees bereid het intensieve proces aan te gaan: dan vindt
niet iedereen het wiel steeds opnieuw uit. Alleen dan zal het
voor jouw lokale situatie goed toepasbaar zijn en opbrengst
hebben.
Voorlopers zijn belangrijk: daarmee kun je vooruit komen. Als
jouw gemeente voorloper is, zoek dan wel sparringpartners
zodat je samen kunt ‘doorleren’. Als je als enige voorop loopt,
kun je lelijk misstappen.
Wees bereid je overtuigingen los te laten, die kunnen in de
weg zitten. Wees nieuwsgierig.
Heb geduld. Het kost tijd om dingen die op papier staan, aan
de werkelijkheid te staven.
Wees niet bang voor mislukkingen, leer ervan.
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Betere hulp voor
(kwetsbare) mensen
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18-/18+: de overgang naar
volwassenheid
Hoe voorkomen we dat jongeren rond
18 jaar tussen wal en schip vallen?

Terugdringen van
gezondheidsverschillen
Hoe kunnen we
gezondheidsachterstanden bij
jeugdigen terugdringen?

Betere ondersteuning voor mensen
met een licht verstandelijke
beperking (lvb)
Hoe kunnen mensen met een licht
verstandelijke beperking zich beter
handhaven en ontwikkelen?

Basis van de arbeidsmarkt
Hoe helpen we mensen uit de bijstand
aan het werk in verpleeghuizen en
dringen we tegelijk het tekort aan
personeel in de zorg terug?

Betere samenwerking tussen zorg
en veiligheid
Hoe kunnen de domeinen zorg en
veiligheid beter samenwerken, zodat
we mensen met complexe problemen
de juiste hulp bieden?

Samenwerking zorgverzekeraars,
Rijk en gemeenten
Hoe kunnen we mensen beter helpen
door het medische en sociale domein
meer te verbinden?

Samen slim slagvaardig kansen
creëren voor jongeren
Hoe bieden we passende hulp aan
jongeren met complexe problematiek,
zodat ze terug naar school of aan het
werk kunnen?

Versterken sociale basis
Hoe versterken we de sociale basis en
via die weg de zelfredzaamheid van
mensen?

In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals aan betere hulp voor
(kwetsbare) mensen. Niet van achter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk. Oplossen van knelpunten die we in
de dagelijkse praktijk tegenkomen, dat is ons doel. We richten ons nu op 16 – vaak taaie – vraagstukken in het sociaal
domein.
We werken samen vanuit de lerende praktijk aan doorbraken
Ons vertrekpunt: de vragen en behoeften van (kwetsbare) mensen. De oplossingen en inzichten die we ontdekken,
delen we met elkaar. We zorgen ervoor dat anderen van onze inzichten kunnen profiteren. Vanuit deze ‘lerende
praktijk’ werken aan doorbraken is uniek aan de samenwerking tussen Rijk en gemeenten in het Programma Sociaal
Domein.

Vernieuwing van integraal toezicht
in het sociaal domein
Hoe realiseren we integraal toezicht
en goede samenwerking tussen
toezichtpartners?

Uitwisseling persoonsgegevens
en privacy
Hoe kunnen we gegevens uitwisselen
in het sociaal domein en tegelijk de
privacy van mensen waarborgen?

Sturen op kwaliteit
Hoe versterken we de rol van de
gemeente als opdrachtgever en geven
we sturing vanuit ‘de bedoeling
en eenvoud’?

Rol gemeenteraad
Hoe kan de gemeenteraad zo sturen
dat goede hulp aan mensen wordt
gerealiseerd?

Volgen, spiegelen en leren in het
sociaal domein
Hoe kunnen Rijk, gemeenten en
kennispartijen de transformatie in het
sociaal domein goed volgen, spiegelen
en hiervan leren?

Doorontwikkeling kennis- en
leerinfrastructuur
Hoe zorgen we voor een landelijke
kennis- en leerinfrastructuur die beter
aansluit bij de lokale vraagstukken?

Anders verantwoorden
Hoe komen we tot een manier van
verantwoorden die aansluit bij ‘de
bedoeling’ en die mensen centraal
stelt?

Eenvoudig maatwerk bij gestapelde
problemen
Hoe werken we beter samen om
mensen met meerdere, complexe
problemen goed te helpen?
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Meer weten?
www.programmasociaaldomein.nl
Contact
info@programmasociaaldomein.nl
Volg ons op

