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Decentralisatie

Organisatie achter de transformatie

Tijdens de bijeenkomst zijn we 
ingegaan op verschillende 
aspecten van de kreet ‘inte-
graliteit’. Denk daarbij aan de 

‘integrale’ toegang van cliënten aan 
de voorkant van de dienstverlening, 
de aanpak van de dienstverlening 
zelf en de samenwerking en afstem-
ming tussen verschillende vakdisci-
plines inclusief het sociaal wijkteam. 
Ook de afstemming tussen het beleid 
en de uitvoering is besproken. En ten 
slotte de externe samenwerking 
tussen de gemeente en het zorgveld. 
Hieronder koppelen we de rode 
draden terug uit de ronde tafel. 

Geen koekjesfabriek
Er is een inherent spanningsveld tus-
sen de bestaansreden van een zorg-
aanbieder en de positie van de 
gemeente. De zorgaanbieder wil 
natuurlijk zowel commercieel als pro-
fessioneel zorg (blijven) leveren aan 
cliënten, terwijl de gemeente de 
totale zorguitgaven in de hand moet 
houden. 
Formeel contractmanagement rich-
ting aanbieders is heel lastig effectief 
in te vullen. Allereerst gewoonweg 
door de veelheid aan contracten. 
Marktwerking leidt bovendien niet 
automatisch tot de beste zorg. Het is 
wel het systeem waarbinnen we zo 
goed mogelijk moeten werken en 
voor ons laten werken. Wat kan hel-
pen om een beter beeld te krijgen, is 
zorgaanbieders zelf te vragen naar 
hoe het beter kan en de signalen van 
de uitvoeringspraktijk actiever op te 
zoeken. Het zou ook helpen als je 

objectief inzicht hebt in wat effec-
tieve zorg is maar je kunt als 
gemeente in je eentje geen weten-
schappelijk onderzoek gaan doen.
Er zijn veel wederzijdse afhankelijk-
heden in het zorgveld. De ene zorg-
aanbieder kan afhankelijk zijn van de 
andere zorgaanbieder bij het realise-
ren van de dienstverlening. Dit 
maakt het extra complex. Een sug-
gestie die werd gedaan is om meer 
tijd te maken om met partijen een 
gezamenlijke zorgagenda op te stel-
len en te investeren in partnership, 

waarbij de overheid zelf dan ook een 
betrouwbare partner moet zijn. 
Een veel gehoorde trend is de bewe-
ging van “zorgen voor” (volumege-
richt) naar “zorgen dat” (resultaatge-
richt). Klinkt mooi, maar het is lastig 
om prestatieafspraken te maken. Je 
hebt zoals gezegd met honderden 
zorgaanbieders te maken als 
gemeente waar je niet continue vin-
ger aan de pols kunt houden. En daar-
naast is het type hulpverlening geen 
exacte wetenschap. Wat als de 
gemeente bijvoorbeeld morgen zou 
stoppen met jeugdbeleid, wat gaat er 
dan mis?  En wanneer is iets eigenlijk 
een goede prestatie? Wat verstaan 
we onder een prestatie? Een gele-

verde prestatie is bovendien niet 
altijd stabiel want het leven van 
mensen verandert weer na de gele-
verde prestatie. En wat is eigenlijk 
wel en niet maakbaar? Oftewel: hoe 
ver moet je gaan als overheid in je 
doelstelling van de dienstverlening?  
En moeten we meer gaan de-medica-
liseren en normaliseren in plaats van 
zorgstapeling? Sommige behandelin-
gen kunnen zelfs contraproductief 
zijn ten opzichte van geen behande-
ling bieden.  
Een andere gelieerde trend is meer te 
richten op preventie en vroegsignale-
ring om zorgkosten te verminderen 
en de problematiek niet te laten ver-
ergeren of te voorkomen. De menin-
gen over het nut hiervan zijn echter 
verdeeld. Preventiemaatregelen kun-
nen bovendien evenzeer duur zijn. 
We hebben kortom een complex 

werkterrein dat moeilijk meetbaar is 
en ‘plat te slaan’. 

Glazen huis
Het is belangrijk het gemeentelijk 
bestuur en raad vanuit onze profes-
sie mee te nemen in een realistisch 
verwachtingspatroon. Maar de poli-
tieke kleur en het idealisme mag er 
zijn en is een wezenlijk onderdeel 
van de (lokale) politiek. Bepaalde 
interventies mogen dus wat kosten 
en zijn het voor de politiek waard 
om te investeren in de lokale samen-
leving, bijvoorbeeld in de jeugd. Wat 
van waarde is, is niet altijd in geld 
uit te drukken en kan een bredere 
positieve uitwerking hebben op de 

de transformatie is nog lang niet af. Op 7 november jl. vond bij de Bar-
organisatie daarom een ‘keukentafelgesprek’ plaats met managers van 
gemeenten. Hoe realiseert de gemeente samenwerking en sturing vanuit 
een integraler perspectief? de heilige graal is nog niet gevonden maar 
belangrijke praktijkinzichten zijn gedeeld. 

Door Bert Berghuis en Rachida Moreira Figueiredo

De verbinding tussen professionals kan 
worden bevorderd door onder één dak, 
in één organisatie samen te werken
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lokale samenleving. De totale kosten 
van sociaal domein zijn echter dus-
danig dat de onderbouwing en ver-
antwoording van beleidskeuzes 
nadrukkelijk op tafel moet blijven 
liggen.  Dit vereist goede bestuursad-
visering.
Er lijkt bij de buitenwacht een beeld 
te zijn dat de gemeenten hun dienst-
verlening in het sociaal domein niet 
op orde hebben. Maar het gaat vaak 
maar om een heel klein percentage 
van de uitvoering. Dit is dan wel 
impactvol omdat het om kwetsbare 
groepen gaat en er veel budget in 
omgaat. Met de decentralisaties zijn 
er nu 300 gemeenteraden die mee-
kijken naar de uitvoering (en daar-
naast blijft Den Haag ook meekijken 
bij het “hoe”). Dat de raden er 
bovenop zitten is natuurlijk ook een 
hele goede ontwikkeling. We slagen 
er echter niet in om in de publieke 
opinie te laten zien wat de overheid 
allemaal wel goed doet, hoe we onze 
opgaven zo goed mogelijk invullen. 

Daar komt de pers niet op af of we 
brengen dit zelf niet over het voet-
licht.

Uitvoeringsbeleid
In de uitvoering boek je resultaten. 
‘Beleid maken’ in sociaal domein zou 
er vooral uit moeten bestaan dat de 
dienstverlening in de beleidsuitvoe-
ring optimaal verloopt. Daarvoor is 
het nodig de uitvoeringspraktijk tij-
dens het werken geregeld af te tap-
pen over wat er misgaat (“uitvoering 
laten leeglopen”) en dat daar de 
beleidsmedewerkers de rode draad 
uithalen en het structurele knelpunt 
wordt verholpen. Ze zijn een regis-
seur gericht op het mogelijk maken 
van de dienstverlening.
“Overhead” moet geen vies woord 
zijn, want het wegnemen van struc-
turele knelpunten maakt dat je echt 
stappen voorwaarts kunt zetten. In 
de uitvoering zelf is men begrijpelij-
kerwijs daarvoor te druk met de 
casussen zelf en het linksom of 

rechtsom oplossen daarvan.  Zonder 
overhead kom je niet toe aan opti-
maliseren en maak je de “loop” nooit 
af. Beleidsmedewerkers moeten 
alleen niet verdwalen in de systeem-
wereld.
Ook het actief betrekken van cliën-
tenraden en klanttevredenheidson-
derzoeken kunnen bijdragen aan een 
goede vinger aan de pols. Redeneren 
vanuit de inwoner is een belangrijke 
‘driver’ voor het intern organiseren. 
Daarbij dienen we individuele en 
algemene belangen goed tegen 
elkaar af te wegen. De vraag is of 
bepaalde souplesse - maatwerk per 
geval gericht op de leefwereld - leidt 
tot precedentwerking elders. Soms is 
onze blik gevormd door schade en 
schande vanuit misbruik door cliën-
ten uit het verleden.
Met lokale bestuurders is het goed 
om met regelmaat casussen door te 
nemen, om daarmee gevoel te krij-
gen bij de uitvoeringspraktijk en 
structurele knelpunten zichtbaar te 

Tijdens het keukentafelgesprek is ingegaan op verschillende aspecten integraliteit.
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maken. Daarmee ook een beleidscy-
clus volmaken (PDCA).

Toegankelijk
Er is zoals aangegeven een complex 
aan aanbieders en dienstverlening. 
Maar ook binnen de gemeente zijn 
verschillende teams bezig met 
dezelfde cliënt. Integraliteit richting 
cliënt – 1 gezin, 1 plan – is een hele 
opgave. 
De verbinding tussen professionals 
kan onder meer worden bevorderd 
door onder één dak, in één organisa-
tie samen te werken. Bijvoorbeeld het 
sociaal wijkteam te plaatsen binnen 
de gemeentelijke organisatie, waarbij 
verschillende culturen en perspectie-
ven over en weer mogen botsen en 
werkende weg tot betere inzichten 
leiden.

Er ligt bij de toegang een taak bij de 
huisarts, bij het sociaal wijkteam en 
tweedelijns. Veel vragen zijn niet 
enkelvoudig. Doelgroepen kunnen 
kwetsbaar zijn en zijn dan vaak niet 
zelfredzaam in het verkrijgen van 
zorg. Het is soms schrijnend dat men-
sen meermalen een uitgebreide 
intake moeten doen onder het dak 
van 1 gemeente. Een praktijkvoor-
beeld is dat iemand cliëntondersteu-
ning kreeg toegewezen om daarmee 
ondersteund te worden om een uit-
kering aan te vragen bij dezelfde 
gemeente. Moeten we naar analogie 
van de Wabo en omgevingswet ook 
in sociaal domein gaan werken met 
casemanagers? Vooral voor diegenen 
die niet in staat zijn om zelf de vraag 
te stellen.

Bij de decentralisaties was er de 
gedachte om bij de toegang meer de 
‘vraag achter de vraag’ te stellen, via 
het ‘keukentafelgesprek’.  Dit was 
deels ook een synoniem voor c.q. het 
verbloemen van een van een hoger-
hand opgelegde taakstelling richting 
de gemeenten. En leidde het ook niet 
tot teveel doorredeneren wat goed 
zou zijn voor de ander? Tot hoe ver 
gaat de overheid hierin?

Bert Berghuis en Rachida Moreira 
Figueiredo zijn adviseurs van Buiten-
hekPlus. BuitenhekPlus richt zich op 
organisatie-inrichting, organisatie-
ontwikkeling, HR-beleid en fusies en 
samenwerking in de lokale overheid.
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