
Met kwaliteit 
sturen op het 
sociaal domein

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. 

Het beoogde doel centraal
‘We zijn gestart vanwege de 

financiële tekorten in het sociaal 

domein na de decentralisaties’, 

vertelt Anouk Op het Veld (AEF), die 

het traject samen met Significant 

begeleidt. ‘Maar dat is niet de 

enige reden. Gemeenten worstelen 

vaak nog met hun nieuwe rollen 

en verantwoordelijkheden. Hoe 

stuur je effectief op de doelen 

die je hebt geformuleerd? Hoe 

vervul je je verschillende rollen 

als opdrachtgever, financier en 

samenwerkingspartner? Gemeenten 

focussen nu vaak nog sterk op 

aanbestedingen en contractering. 

Uiteindelijk gaat het om het bereiken 

van beoogde doelen, en is het de 

vraag hoe dat het beste kan.’ 

Maatwerk per gemeente
Inmiddels zijn bijna 20 gemeenten 

het traject ingestapt. Op het Veld: 

‘In het begin was het even zoeken. 

We hebben geprobeerd om de 

gemene deler uit alle sturingsvragen 

van gemeenten te halen, maar het 

bleek belangrijker dat er ruimte 

was voor individueel maatwerk per 

gemeente. Daar hebben we van 

geleerd. En zo kreeg het traject de 

vorm van peerreviews in groepen 

van 4 of 5 gemeenten. Steeds 

staat één gemeente met een eigen 

vraagstelling centraal. De peerreview 

wordt goed voorbereid en verloopt 

met begeleiding, volgens een strak 

stramien’.

Van elkaar leren
‘Je ziet tussen gemeenten echt 

verschillen in waar hun sterke 

punten liggen. Zwolle is bijvoorbeeld 

goed in de organisatie van de 

thuisondersteuning’, vertelt Henk 

Procé, directeur sociaal domein 

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

uitstroming van de Participatiewet. In 

peerreviews leren we van elkaar. Dit 

biedt een handig kompas om op te 

varen.’ 

Zowel de directeur, controller als 

strategische beleidsadviseurs van 

de gemeente zijn betrokken in zo’n 

peerreview. Zij zijn allemaal nodig om 

te kunnen sturen met kwaliteit. Henk 

Procé: ‘Omdat je met verschillende 

niveaus en gemeenten aan tafel zit, 

kom je heel ver.’

Financiële middelen
Hoewel dit concept op onderdelen 

van de Wmo goed werkt, ziet Procé 

dat het op andere onderdelen lastiger 

is. ‘Bij de Wmo is de gemeente 

de enige toegangspoort, maar bij 

jeugdhulp is sprake van meerdere 

toegangspoorten. Denk aan 

huisartsen, jeugdzorg en rechtspraak. 

Dat vraagt om een fijnmaziger 

aanpak. Het helpt om jeugd- en 

gezinswerkers dichterbij het normale 

leven van jongeren te brengen. Maar 

dat vraagt flinke investeringen van de 

gemeente.’

Procé zou daarom graag zien dat de 

gemeente de financiële middelen 

krijgt om dit goed te organiseren. 

‘Er zit nu teveel onvoorspelbaarheid 

in de middelen die het Rijk 

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.’

onderhandelingen met het Rijk. De 

reflecties in de peerreviews lossen 

de financiële tekorten niet direct 

op, maar geven wel handvatten 

voor een betere aanpak van de 

veranderopgaven. 

Eerste oogst aanleiding tot vervolg
Vanwege de opbrengst en ervaren 

waarde van de eerste 3 rondes met 

peerreviews, is besloten tot zeker 

eind 2019 door te gaan. Nieuwe 

gemeenten die willen aansluiten 

hebben zich ook al gemeld. Voor meer 

informatie over ‘sturen met kwaliteit’ 

zie ook: www.ndsd.nl/themas/

sturen-met-kwaliteit
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Als je als enige 
voorop loopt kun je 
lelijk misstappen.

“

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.

Tips op basis van de ervaring
van Zwolle
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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.

“
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