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u i t  d e p r a kt i j k

D e ce n t r a l i sat i e  s o ci a a l D o m e i n 

Duurzame verandering van werken 
vereist

Een greep uit de vragen die we 
in dit domein tegenkomen: 
Hoe zorgen we voor echt inte-
graal wijkgericht werken met 

samenwerking tussen professionals 
in plaats van verkokering? Hoe 
managen we netwerken van strate-
gisch tot operationeel niveau, inclu-
sief de discussie over wenselijkheid 
van resultaatgerichte bekostiging 
van zorgaanbieders en sturing op 
resultaat? Hoe organiseren we een 
‘integrale toegang’ en wat verstaan 
we daar precies onder? Hoe richten 
we front- en backoffice processen in 
om informatie gestuurd te kunnen 
werken? Hoe brengen we beleidsont-
wikkeling dichter bij de uitvoerings-
praktijk van de professional? Hoe 
zorgen we voor betere bedrijfsvoe-
ringscompetenties in ons domein? 

Alle ballen hoog
Uiteenlopende ontwikkelthema’s 
staan op de agenda die aangepakt 
moeten worden. Liefst gelijktijdig. En 
ook nog behapbaar want de ‘winkel’ 
blijft open. Ondertussen is er in het 
sociaal domein een voortdurende 
druk op politiek-bestuurlijke verant-
woording over de (omvangrijke) bud-
getten en over de wijze van dienst-
verlening aan cliënten. Daarbij is er 
een inherent spanningsveld tussen 
hulp verlenen en gemeentelijke 
regels en politiek-gevoelige beslissin-
gen. 

Het gedecentraliseerde sociaal 
domein is nog steeds wel een 
vreemde eend in de bijt ten opzichte 
van de rest van de gemeentelijke 
organisatie. We zien in het sociaal 
domein op dit moment meer 
behoefte aan extra vormen van coör-
dinatiemechanismen, waarbij de 
roep om hiërarchische sturing luider 
lijkt te klinken dan volledige zelfstu-
ring door de professionals. Daarbij is 
het sociaal domein een relatief grote 
uitvoeringsorganisatie (al dan niet 
via een Gemeenschappelijke Rege-
ling) met veel medewerkers en 
externe partijen.

Leiderschap gevraagd
In het sociaal domein zijn verschil-
lende leiderschapscompetenties 
nodig. Er is behoefte aan een strategi-
sche koersbepalende top die aan de 
organisatie(verandering) richting 
geeft. Deze top dient een goede 
antenne te hebben voor het bestuur 
en is hierin als ambtelijk opdrachtne-
mer een stevige gesprekspartner. 
Daarnaast is juist te midden van de 
transformatie ook operationele lei-
ding op de werkvloer nodig. Om dui-

delijkheid te bieden, prioriteiten te 
geven tussen going en growing con-
cern, te zorgen voor een gezonde 
capaciteitsverdeling, en medewerkers 
te coachen in het omgaan met het 
werkaanbod en bovenal aandacht te 
geven. Mede afhankelijk van de 
grootte van de gemeentelijke organi-
satie hebben deze leidinggevenden 
ook een inhoudelijk coachende rol 
richting medewerkers, dan wel laten 
zij dit over aan bijvoorbeeld senioren 
of gedragswetenschappers. Indien 
sprake is van twee hiërarchisch lei-
dinggevende lagen, dan dienen deze 
onderscheidend te zijn ten opzichte 
van elkaar en meerwaarde te hebben. 
De veranderorganisatie kan op ver-
schillende manieren opgetuigd wor-
den. Via de lijn-, project-/programma- 
en/of procesorganisatie. De 
verschillende vormen van sturing in 
de organisatie kunnen tot onduide-
lijkheid leiden op de werkvloer (kastje 
naar muur). Het is van belang dat stu-

ringsfunctionarissen hun eigen posi-
tie en organisatieonderdeel (koker) 
ondergeschikt maken aan de noodza-
kelijke transformatie en dat zij een 
gezamenlijk leiderschapsteam vor-
men en dit uitdragen. Ook is het 
noodzakelijk daarbij de integrale 
managementverantwoordelijkheid 
in het domein goed te beleggen 
waarbij het management zowel ver-
antwoording aflegt over de dienst-
verlening (going concern) als de trans-
formatie (growing concern).  

Na de transitie in het sociaal domein geven veel gemeentelijke organisa-
ties aan nog maar aan het begin van de transformatie te staan. Om echt de 
lokale vruchten te kunnen plukken, de kosten in de hand te houden en de 
gewenste zorg en dienstverlening te leveren, is nog het nodige werk te ver-
zetten. Veel organisatorische opgaven op het gebied van samenwerking en 
sturing liggen nog op het bordje van de managers in het sociaal domein. 

Door Bert Berghuis en Rachida Moreira Figueiredo

Het gedecentraliseerde sociaal domein is 
nog steeds een vreemde eend in de bijt
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Een werkorganisatie kan een middel 
zijn om de minimale randvoorwaar-
den te creëren waarbinnen participa-
tief met inbreng van de professionals 
de nieuwe ‘definitieve’ organisatie 
vorm krijgt. In een werkorganisatie 
kunnen dan tijdelijke sturingsfunc-
ties worden benoemd. Wel moet wor-
den opgepast voor al te veel interim-
constructies. In de transitie in het 

sociaal domein is veel met externen 
gewerkt. Bij de transformatie is een 
duurzame verandering van de 
manier van werken vereist, met 
inbreng van eigen mensen en onder 
aanvoering van herkenbaar en aan-
spreekbaar management.

Handen en voeten aan de 3D 
transformatie
De transformatie moet concreet 
vorm krijgen om antwoorden te bie-
den op lokale maatschappelijke opga-
ven en om een adequate dienstverle-

ning op orde te hebben. De spil ligt 
uiteindelijk bij de professionals van 
de betrokken disciplines in het werk-
veld. De drie decentralisaties vragen 
voor de gemeente, naast een nieuwe 
kijk op sociale dienstverlening, ook 
het nodige bij het (her) inrichten van 
processen. Drie jaar na invoering van 
de decentralisatie merken wij in de 
praktijk bij onze klanten dat, mede 

door de diverse onduidelijkheden die 
er in het begin waren bij invoering 
van de nieuwe wetgeving, het (her)
inrichten van processen niet mee is 
ontwikkeld. De kunst is om bij het 
herinrichten groot te durven denken 
en als gemeente jezelf serieus te 
nemen bij (het organiseren van) deze 
verandering. Leg de lat hoog. En tege-
lijkertijd is het belangrijk dat de 
werkvloer participeert in het aandra-
gen van verbeteringen zodat het ook 
werkbaar wordt. Zo is lean een mooi 
gedachtegoed waarbij professionals 

worden geënthousiasmeerd om op 
een vernieuwende manier naar het 
hele werkproces te kijken, gericht op 
toegevoegde waarde voor de klant en 
elimineren van ballast. 

Keukentafelgesprek voor 
managers 
Op woensdag 7 november 2018 orga-
niseert BuitenhekPlus in samenwer-
king met de BAR-organisatie een 
ronde tafel voor directeuren en 
managers in het sociaal domein. We 
stellen onszelf de vraag: welke stu-
ringsprincipes en flexibele organisa-
tiemodellen sluiten aan bij de in dit 
stuk geschetste opgaven? En welke 
veranderaanpak werkt daarbij het 
beste? In een open en vertrouwelijke 
setting worden de thema’s bespro-
ken, met inbreng van eigen casuïs-
tiek. Dit naar analogie van het “keu-
kentafelgesprek”.

Bert Berghuis en Rachida Moreira 
Figueiredo zijn werkzaam als adviseur 
bij BuitenhekPlus. Rachida heeft in het 
sociaal domein ervaring als manager, 
organisatieadviseur, projectleider pro-
cesontwerp (Lean Six Sigma) en vanuit 
de lokale politiek. Bert is een ervaren 
organisatieadviseur in de lokale over-
heid op het gebied van organisatie-
inrichting, -ontwikkeling en sturing.

Drie jaar na invoering van de 
decentralisatie merken wij dat het 
(her)inrichten van processen niet mee 
is ontwikkeld.
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