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vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de 
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Voorwoord 

In het sociale domein staan we voor belangrijke veranderingen: de vergaande beperking van de 

AWBZ, de voorgenomen komst van de Participatiewet en de decentralisatie van Jeugdzorg naar 

gemeenten hebben grote gevolgen voor burgers, voor professionals en vrijwilligers, voor hun 

organisaties en voor gemeenten. In deze notitie vindt u een analyse van de samenhang tussen deze 

drie transities en de Wmo. 

 

Deze analyse dient als basis voor het formuleren van een visie op de herinrichting van sociale domein. 

Hoe kijkt MOVISIE tegen de transformatie aan? Wat zijn belangrijke uitgangspunten? Graag delen wij 

met u deze analyse en onze visie op een effectievere en meer duurzame maatschappelijke 

ondersteuning van kwetsbare mensen.  

 

Marijke Steenbergen, Raad van Bestuur MOVISIE 
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1 Inleiding 

Het staat klip en klaar in het Regeerakkoord van kabinet Rutte II: deze regering gaat door met de 

beweging om zorg en ondersteuning dichterbij de burger te brengen. Gemeenten krijgen de volledige 

verantwoordelijkheid voor extramurale ondersteuning, begeleiding en verzorging. De AWBZ wordt 

verder beperkt en omgevormd tot een landelijke voorziening voor intramurale ouderen- en 

gehandicaptenzorg. Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een 

Participatiewet (2014). De decentralisatie van de Jeugdzorg gaat door (2015). 

 

Deze zogenaamde transities verschillen qua onderwerp (zorg & ondersteuning, jeugd en werk) maar er 

zijn voldoende overeenkomsten voor gemeenten om de vereiste transformatie van het sociale domein 

in onderlinge samenhang vorm te geven. De noodzaak voor verbinding wordt echter vooral ingegeven 

door wat het stapelingseffect genoemd wordt. De afzonderlijke transities hebben gevolgen voor 

dezelfde individuen of gezinnen. Hoe groot de groep is, waarvoor de transities gevolgen hebben. is nog 

niet overal bekend. Zeker is wel dát er overlap is tussen de doelgroepen van de transities. 

 

In deze notitie diepen we de samenhang uit tussen de drie transities en de Wmo. We maken inzichtelijk 

welke inhoudelijke overeenkomsten er zijn tussen deze drie beleidssystemen. Dit is van belang om 

richting te geven aan de activiteiten van MOVISIE en deze te kunnen ondersteunen. Deze notitie is 

echter vooral van belang voor gemeenten, uitvoeringsorganisaties (professioneel én vrijwillig) en 

cliënten c.q. doelgroepen. Zíj zijn het immers die de samenhang concreet vorm geven in wijken, 

buurten en dorpen. Als het goed is plukken uiteindelijk (kwetsbare) burgers de vruchten van 

samenhangend beleid en samenhangende voorzieningen voor maatschappelijke zorg en 

ondersteuning.  

 

In deze notitie staan twee vragen centraal:  

1. Wat is de inhoudelijke samenhang tussen de drie genoemde transities en de Wmo? 

2. Wat is de betekenis van deze samenhang voor de visie en werkwijze van MOVISIE? 

 

De samenhang tussen de transities beschrijven we op drie niveaus:  

1. Het niveau van de probleemdefinitie: voor welke problemen worden de transities geacht een 

oplossing te bieden? 

2. Het niveau van de ambitie: in welke globale richting worden oplossingen gezocht? 

3. Het niveau van de lokale uitvoering: wat is er lokaal nodig om de gewenste verandering te 

realiseren? 

 

Hoe is deze notitie opgebouwd? In hoofdstuk 2 vindt u in vogelvlucht een overzicht van notities en 

brochures die samen met de kennis van MOVISIE de ‘bouwstenen’ vormden voor deze notitie. In 

hoofdstuk 3, 4 en 5 komt de samenhang tussen de transities aan de orde op respectievelijk het niveau 

van de probleemdefinitie, de ambitie en de lokale uitvoering. In hoofdstuk 6 leest u onze visie op 

duurzame maatschappelijke ondersteuning.  
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2 Bouwstenen 

De afgelopen maanden duiken her en der publicaties op die betrekking hebben op de transities, soms 

ook met het woord ‘samenhang’ in de titel: 

 

- Radar en Divosa ontwikkelden een routekaart voor gemeenten, waarin keuzen in beeld zijn 

gebracht die gemeenten ten aanzien van de 3D’s moeten maken. En met actiepunten die de 

samenhang betreffen. Zie www.divosa.nl/system/files/kleurprint_routekaart.pdf.  

- Divosa heeft op de website een dossier Samenhang 3 decentralisaties, met daarin informatie over 

de actuele stand van zaken, de visie van Divosa op het belang van de decentralisaties voor sociale 

diensten, het ondersteuningsaanbod van Divosa en achtergrondinformatie.  

Zie www.divosa.nl/dossiers/samenhang-3-decentralisaties. 

- K2 publiceerde een reader met informatie over de vier decentralisaties, dat wil zeggen inclusief de 

veranderingen in passend onderwijs (Salih, 2012).  

- De VNG publiceerde in april 2012 acht factsheets over onderwerpen die van belang zijn voor het 

aanbrengen van samenhang tussen de decentralisaties: vervoer, opdrachtgeverschap, licht 

verstandelijk gehandicapten, dagbesteding, cumulatie van maatregelen, regionale samenwerking, 

informatievoorziening en organisatie & bedrijfsvoering. Ook in deze factsheets is aandacht voor de 

gevolgen van de Wet passend onderwijs, de vierde decentralisatie.  

- KING bracht tijdens het VNG-congres begin juni 2012 een krant uit over wat gemeenten van VNG 

en KING kunnen verwachten aan ondersteuning bij het aanbrengen van de samenhang tussen de 

3D’s.  

 

Deze publicaties zijn vooral praktisch van aard: wat houden de transities in en wat moet er gebeuren 

om ze in onderlinge samenhang uit te voeren. Ze helpen ook om de complexiteit van een integrale 

aanpak hanteerbaar te maken. Ze formuleren niet of beperkt een visie op de samenhang tussen de 

drie decentralisaties. We vonden drie publicaties waaruit wel een visie blijkt..  

 

- De eerste is de meest recente: Andersland van Spectrum. Dit is een magazine dat voorbeelden 

geeft, inspirerende gedachten van professionals en bestuurders, cijfers en lichtvoetige doch 

serieuze informatie. Op een geheel eigen wijze laat Andersland zien waar het heen zou kunnen 

met de transities, waarom en hoe. 

- KING en Radar brachten in 2012 Edgar uit, een essay dat op basis van een casus de contouren 

schetst van een lokaal ondersteuningsstelsel dat niet versnipperd en niet bureaucratisch is. Het 

schetst de opgave waar gemeenten voor staan, een perspectief op hoe dat stelsel er uit zou 

kunnen zien en waar het uit zou moeten bestaan. Ook wordt er een route gegeven: hoe komen 

gemeenten daar waar ze heen willen.  

- Tot slot schreef Radar in opdracht van het minsterie van SZW een Toekomstschets inrichting 

sociaal domein, ook in 2012 uitgebracht. In de context van arbeidstoeleiding van mensen met 

meervoudige problemen laat deze handreiking zien wat de samenhang is tussen de veranderingen 

die de komende jaren gaan plaatsvinden op de gebieden van inkomensondersteuning en 

arbeidstoeleiding (WNV), zorg (AWBZ), jeugd (Jeugdzorg) en onderwijs (de wet Kwaliteit speciaal 

en voortgezet speciaal onderwijs ofwel Wet (V)SO). Deze veranderingen bieden gemeenten de 

kans om het sociale domein anders – beter – in te richten. Beter, omdat in de ogen van de auteurs 

hulpverlening aan mensen met meervoudige problemen nu nog te eenzijdig is gericht op het 

bieden van zorg. En omdat arbeidstoeleiding, sociale, maatschappelijke en psychische 

hulpverlening nog te vaak gescheiden plaats vinden. Geconstateerd wordt dat het verlenen van 

zorg voor deze groep nu nog voorop staat en participatie op de tweede plaats staat. ‘In de ideale 
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situatie zou direct oog moeten zijn voor participatie voor of naast zorg’ (De Levita en Den Uyl, 

2012, p. 5). 

 

Deze publicaties gaven ons bouwstenen voor onze visie op de samenhang tussen de transities. We 

maken er dankbaar gebruik van in deze notitie. Uiteraard bouwen we ook voort op eigen projecten, 

activiteiten en publicaties. Met het Participatiewiel ontwikkelde MOVISIE al in 2007 een belangrijk 

instrument om de samenhang tussen verschillende gemeentelijke beleidsterreinen zichtbaar te maken. 

(zie www.movisie.nl, zoek op ‘participatiewiel’).  Het Participatiewiel maakt vanuit het perspectief van 

(kwetsbare) burgers inzichtelijk wat nodig is voor optimale deelname aan de samenleving, welke 

voorzieningen er zijn en met welke wettelijke kaders gemeenten, maar ook uitvoeringsorganisaties en 

uiteraard de burgers zelf, te maken krijgen.  
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3 Aanleiding voor de transities: probleemdefinities 

Elk van de transities heeft zijn eigen specifieke, sectorgebonden aanleiding. Deze aanleidingen komen 

op de volgende punten overeen.  

 

Gefragmenteerd aanbod 

De drie transities hebben verschillende doelgroepen: jongeren en hun ouders, mensen met een 

beperking, langdurig werklozen, medewerkers van sociale werkplaatsen, etc. Voor deze doelgroepen is 

het ondersteuningsaanbod niet helemaal optimaal of zelfs helemaal niet. Ondersteuning is te veel 

gericht op het individu in plaats van op het hele sociale systeem. Het is te veel gericht op één 

levensgebied (mobiliteit, arbeid, opvoeding) en niet op de samenhang daartussen. Problemen worden 

te vaak volgtijdelijk aangepakt. Er zijn te veel verschillende (professionele) partijen bij betrokken die 

bovendien vaak langs elkaar heen werken. Er is te veel focus op beperkingen en problemen van 

mensen en niet op hun mogelijkheden en talenten. Natuurlijk gaat veel hulp en ondersteuning wel 

goed. Maar toch is de huidige werkwijze vaak niet activerend en leidt ze tot passiviteit bij de 

hulpvragers. Daardoor is het voor deze doelgroepen vaak moeilijk en soms zelfs onmogelijk om 

volwaardig aan de samenleving deel te nemen.  

 

De fragmentatie van het aanbod hangt samen met de diverse wettelijke kaders, andere regels en 

financieringsstromen die tot nu toe van belang zijn bij maatschappelijke zorg en ondersteuning. Dit 

oerwoud aan regels belemmert de adequate aanpak van problemen. Gevolg van het niet adequate 

aanbod is dat er (groepen) mensen zijn die zich niet geholpen voelen, dat er geen duurzame 

verandering in hun situatie tot stand komt en dat er soms misstanden ontstaan die met een andere 

manier van werken wellicht voorkomen hadden kunnen worden. 

 

Afslanking van de verzorgingsstaat 

Voor de overheid zijn er andere redenen voor de transities en de bijbehorende transformatie. De 

verzorgingsstaat wordt te duur. Optimale maatschappelijke participatie beperkt maatschappelijke en 

daarmee economische kosten. Wanneer iemand (gedeeltelijk) zijn eigen inkomen verwerft, dan heeft 

hij of zij geen uitkering nodig, of een lagere uitkering. Wanneer mensen langer zelfstandig kunnen 

blijven wonen, dan hoeven ze geen beroep te doen op de dure intramurale zorgvoorzieningen. 

Wanneer problemen van gezinnen en jongeren tijdig worden aangepakt, dan kan jeugddetentie of 

opname voorkomen worden. De oude systemen zijn gericht op hulp en ondersteuning, niet op 

participatiebevordering. 

 

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 

De discussie is al enkele decennia oud, maar blijkt nog steeds actueel. De Nederlandse 

verzorgingsstaat zoals die na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd, is sterk aan het veranderen. 

Naast, of in plaats van (semi-)overheidsvoorzieningen gericht op verzorgen en verzekeren (zie ook 

WRR 2006) moeten de inwoners van Nederland (weer) meer zelf en met elkaar verantwoordelijkheid 

nemen. Voor hun eigen leven, voor een eigen inkomen, voor de eigen gezondheid, voor een leefbare 

buurt, voor een sociale buurt, etc. Deze verandering komt van twee kanten (zie ook Newman en 

Tonkens 2011): van politici en beleidsmakers en van de kant van de burgers zelf. Politici en 

beleidsmakers hameren op meedoen, op actief burgerschap, op participatie vooral vanuit het motief 

om de economische en maatschappelijke kosten van de verzorgingsstaat het hoofd te kunnen bieden. 

Onder de maatschappelijke kosten kunnen we ook verstaan het ongewenste neveneffect van een 

soms doorgeslagen verzorgingsstaat waarin het eigen initiatief en de eigen regie van cliënten en 

patiënten geen ruimte kreeg. Burgers zelf vragen dan ook al zeker vanaf de jaren 70 om meer 



 

MOVISIE 2012 * Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning  5 

zeggenschap, om minder uitsluiting, om meer inclusie en om meer mogelijkheden om zélf invulling en 

betekenis te geven aan hun leven. Met name de emancipatiebewegingen (arbeiders, vrouwen, 

cliënten, etc.) spelen hierin een rol. Deze beweging gaat nog steeds voort, denk aan de recente G500 

(www.G500.nl). 

 

De transities moeten een bijdrage leveren aan een duurzame oplossing van deze problemen en 

hebben als gemeenschappelijke doelen: 

- meer eigen verantwoordelijkheid van de burger; 

- lagere kosten; 

- effectievere en efficiëntere hulp; 

- toename van participatie. 
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4 De gezamenlijke ambitie van de transities 

De realisatie van deze doelen worden met de transities voor een groot deel in dezelfde richting 

gezocht.  

 

Op het niveau van de doelgroep, van de (kwetsbare) burger, vragen de transities om meer eigen 

verantwoordelijkheid en meer zelfregie. Eerst zelf oplossen, samen met het sociale netwerk en andere 

(informele) verbanden waaronder vrijwilligersorganisaties. Eigen kracht aanboren en optimaal 

benutten. Maatschappelijke participatie is één uiting van het nemen van meer verantwoordelijkheid 

voor het eigen leven. Deelname aan het sociale verkeer, aan sociale netwerken, aan vrijwilligerswerk 

of aan het arbeidsproces vergroten de veerkracht van een individu. Om eigen verantwoordelijkheid, 

zelfregie en meer maatschappelijke participatie mogelijk te maken is niet alleen een andere houding 

van cliënten, doelgroepen, (kwetsbare) burgers nodig, maar ook van professionals, van professionele 

organisaties en van overheden.  

 

Er wordt ook veel verwacht van sociale steunsystemen. Of het nu gaat om mantelzorgers, om buren en 

buurtgenoten of om vrijwilligers, zij zullen meer dan nu de zorg en ondersteuning op zich moeten 

nemen voor mensen die het alleen (even) niet redden.  

 

Om ruimte te bieden aan de doelgroep en de steunsystemen moeten professionals niet overnemen, 

maar actief volgen en begeleiden waar gewenst en nodig. Hun rol is onder meer het aanspreken van 

de eigen kracht en het helpen activeren van het sociale netwerk. Professionals kunnen deze rol alleen 

vervullen wanneer de organisaties waar zij werken hen de ruimte geven. Organisaties zullen meer 

uitgesproken keuzes maken tussen specifieke voorzieningen en generieke. Maatwerk vereist in eerste 

instantie een individuele benadering, met inbegrip van het directe sociale systeem. In het 

ondersteuningsaanbod zal vervolgens generiek, collectief en informeel daar waar mogelijk de voorkeur 

krijgen boven specifiek, individueel en formeel. 

 

Managers en bestuurders moeten zoeken naar manieren om meer resultaat te boeken met minder 

(personele en financiële) middelen. Ze moeten de ondersteuning, de hulpverlening, de activering 

dichterbij de doelgroepen brengen. Gemeenten (en andere relevante overheden) moeten als 

opdrachtgevers sociaal ondernemerschap van ondersteuningsorganisaties stimuleren en durven 

investeren in de lange adem van preventie in plaats van het zichtbare succes van ad hoc activiteiten. 

Ze zullen meer dan nu sturen op gezamenlijke maatschappelijke ambities en organisaties uitdagen én 

ondersteunen in hun nieuwe manier van werken.  
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5 Samenhang in oplossingen 

Om deze ambities te realiseren, worden op lokaal niveau oplossingen gezocht. De oplossingen die 

binnen de afzonderlijke transities worden gekozen, vertonen veel overeenkomsten. In de 

Toekomstschets inrichting sociaal domein beschrijft SZW de vereiste beweging als een verschuiving 

van de 2
de

 lijn (gespecialiseerde ondersteuning) naar de 1
ste

 lijn (kortdurende –  professionele – hulp) 

en van de 1
ste

  lijn naar de 0
de

 lijn (zelfredzaamheid, eigen kracht, sociale netwerken, burgerkracht, civil 

society). Concreter gaat het volgens de toekomstschets om een beweging: 

 

- van vooral individuele naar meer collectieve arrangementen; 

- van aanbod- en systeemgericht naar vraag- en mensgericht; 

- van curatief naar preventief; 

- van zware zorg naar lichte ondersteuning; 

- van formele naar meer informele ondersteuning; 

- van exclusief naar inclusief; 

- van duur en bureaucratisch naar goedkoop, effectief en efficiënt; 

- van sectoraal naar integraal. 

 

Volgens adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF), in opdracht van VWS en VNG, leidt de 

transformatie tot vier opdrachten: 

1. Een andere werkwijze, waarin professional en burger meer dan ooit samen optrekken. Hiervoor is 

een cultuurverandering nodig en moet een andere manier van werken worden ontwikkeld.  

2. Een ander aanbod dat in samenwerking tot stand komt, dat niet per se domeingebonden is en dat 

effectief is. Het aanbod leidt tot het gewenste resultaat.  

3. Ander lokaal samenspel tussen aanbieders onderling, tussen aanbieders en 

doelgroepen(organisaties), tussen aanbieders en opdrachtgevers, tussen aanbieders en financiers. 

Dit samenspel is gericht op effectieve probleemoplossing of probleemvoorkoming. De doelgroep 

c.q. klant staat centraal en niet de regels of de financieringssystemen. Het samenspel is gericht op 

het terugbrengen van de fragmentatie in de ondersteuning en/of hulpverlening. 

4. Een andere visie op de rol van de gemeente is nodig om deze veranderingen te stimuleren en te 

ondersteunen en indien nodig aan te jagen. En op zijn minst om ze niet te frustreren. De rol van de 

gemeente is beperkt, maar wel richtinggevend. Er wordt gesproken met en geluisterd naar burgers 

(al dan niet kwetsbaar, al dan niet behorend tot de profijtgroep), maar er wordt ook een eigen 

afweging gemaakt. Beleidskeuzen worden uitgelegd op een manier die voor iedereen te begrijpen 

is.  

 

Wat betekent de geschetste beweging concreet, in de lokale uitvoeringspraktijk? Wat moeten inwoners 

van gemeenten gaan doen, of laten? Wat wordt er verwacht van sociale steunsystemen? Wat moeten 

de professionals gaan doen of laten? Professionele organisaties? Vrijwilligersorganisaties? 

Gemeenten?  

 

Gemeentelijke inwoners, doelgroepen van beleid, cliënten 

Van de inwoners van steden en dorpen wordt verwacht dat meer mensen meer zelf doen en meer voor 

een ander doen. Ze moeten zelf meer bijdragen aan de oplossing van problemen en aan onderlinge 

zorg en ondersteuning. In de toekomst nemen ze meer zelf initiatief. Indien nodig kunnen ze een 

beroep doen op ondersteuning door vrijwilligers en door professionals. Voor een betere aansluiting 

tussen hun eigen wensen, behoeften en mogelijkheden, is het nodig dat ondersteuners maatwerk 

kunnen bieden. De individuele benadering die daarmee samen hangt, kan de schijn van 
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rechtsongelijkheid met zich meebrengen. Situaties die aan de buitenkant hetzelfde lijken, kunnen 

‘achter de voordeur’ sterk verschillen. Bij een oppervlakkige kijker, zoals buurtgenoten, maar ook 

media of politici, kan dit tot verwondering of zelfs verontwaardiging leiden. Om de acceptatie van 

verschillen acceptabel te maken is het van belang dat de toeleiding naar zorg, hulp en ondersteuning 

transparant is en dat mensen zich serieus genomen voelen.  

 

Sociale netwerken 

Van sociale steunsystemen wordt veel verwacht in de transities. Zeker bij de AWBZ en de Wmo moet 

een belangrijk deel van de toename van de zorg- en ondersteuningskosten worden beperkt door 

informele hulpverlening. Door familie, buren en buurtgenoten, vrienden. In sommige gemeenten wordt 

daarom veel aandacht besteed aan de ondersteuning van deze netwerken, bijvoorbeeld op 

buurtniveau. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het bevorderen van sociale cohesie vanuit de 

gedachte dat dat een positief effect heeft op de bereidheid iets voor een ander te doen. Of die relatie 

tussen sociale cohesie/leefbaarheid en onderlinge bekommernis ook echt bestaat, staat ter discussie 

(zie ook Linders, 2010). 

 

Een bijzondere vorm van sociale netwerken zijn verbanden en organisaties waarin cliënten en 

patiënten zichzelf organiseren. De meer formele variant zijn de patiënten- en cliëntenorganisaties die 

vaak optreden als belangenbehartiger maar die ook ondersteuning bieden. Zelfhulpgroepen zijn 

doorgaans informeler van aard en zijn zeer nadrukkelijk gericht op onderlinge steun en hulp. 

 

Uiteraard zijn er ook tal van vrijwilligersorganisaties, burenhulporganisaties en andere 

burgerverbanden die een rol spelen in maatschappelijke ondersteuning op lokaal niveau. Dat gebeurt 

in de vorm van beleidsparticipatie (dorps- en wijkraden, Wmo-raden), maar ook in het bieden van 

concrete ondersteuning spelen zij een rol, denk aan organisaties als Humanitas en het Rode Kruis. Zij 

bewegen zich op de grens tussen sociaal netwerk en (professionele) uitvoeringsorganisatie. 

 

Professionals en vrijwilligers 

Meer dan nu wordt in de toekomst zorg, hulp en ondersteuning geboden door professionals én door 

vrijwilligers. Hun opdracht is veelzijdig. Ze moeten kunnen ondersteunen en begeleiden zonder over te 

nemen of teveel te sturen. Daarbij maken ze hun kennis en ervaring niet ondergeschikt, maar weten ze 

die op het juiste moment toe te passen. In de frontlinie werken generalisten die kennis hebben van de 

verschillende leefdomeinen van hun ‘klanten’: inkomen, wonen, gezondheid, opvoeding, zorg, 

onderwijs. In de backoffice werken daarnaast specialisten die gericht kunnen werken aan specifieke 

vragen. Allen zijn geschoold in het regieversterkend werken, in samenwerken met (andere) 

professionals en met (andere) vrijwilligers, in integraal kijken en handelen en in co-creatie.  

 

Uitvoeringsorganisaties 

De organisaties waar deze professionals en vrijwilligers werken, moeten kantelen. In de toekomst is de 

werkwijze die hierboven is beschreven, de dominante werkwijze. De bakens van Welzijn Nieuwe Stijl 

zijn leidend. Bij de toeleiding naar voorzieningen wordt de initiële vraag van de klant in een bredere 

context geplaatst. Organisaties staan open voor vernieuwing, voor verandering, waarvoor de 

aanleiding zowel buiten als binnen de organisatie kan liggen. Niet alleen de opdrachtgever beïnvloedt 

de werkwijze, maar zeker ook de samenwerkingspartners, en uiteraard de klanten, de doelgroepen, de 

wijkbewoners. 

 

Zeker op termijn wordt maatschappelijke ondersteuning in brede zin geboden door organisaties waar 

een mix van beroepskrachten en vrijwilligers werken. De grenzen tussen werk van beroepskrachten en 
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van vrijwilligers vervagen. Per taak wordt gekeken wie wat kan en moet doen. Op voorhand zijn er 

weinig grenzen. Een gepensioneerde manager bijvoorbeeld kan vrijwillig een team aansturen. Een 

verpleegkundige kan naast zijn betaalde werk dezelfde taken uitvoeren als vrijwilliger, zoals nu ook al 

gebeurt op de Henri Dunant, een schip van het Nederlandse Rode Kruis dat speciaal uitgerust is als 

vakantieverblijf voor zieken en gehandicapten. Dit vraagt van de huidige ondersteuningsorganisaties, 

zowel die met vooral vrijwilligers als met die met vooral beroepskrachten, een andere manier van 

werken, kijken, beleven. Denk aan WIJ Brabant, waar dit al wordt toegepast.  

 

Samenwerking krijgt een nieuwe invulling. Ook daarbij staan de wensen, behoeften en mogelijkheden 

van de klanten, de doelgroepen, de deelnemers voorop. Het startpunt is te kijken wat de ander  - 

individu, informeel verband of organisatie -  zelf kan doen. Uitvoeringstaken worden ook overgedragen 

en overgelaten aan zp’ers
1
, aan sociaal ondernemers, aan burgerverbanden. Gemeenten moeten de 

vraag op tafel leggen of samenwerking geïntensiveerd kan worden en of verschillende organisaties 

(maar ook gemeentelijke diensten) elkaars mogelijkheden beter kunnen benutten. 

 

Om deze verandering te realiseren is een cultuuromslag nodig. Deze verandering vindt plaats in de 

hele organisatie. Dus ook het management moet anders, denk aan Buurtzorg. Resultaten voor cliënt 

en samenleving staat centraler dan de juridische en administratieve organisatie. In de Toekomstschets 

van SZW wordt gewezen op het belang om bestuur, beleid en uitvoering te verbinden. Dat moet 

gebeuren binnen een gemeente, waar het gaat om de verbinding tussen politiek, beleid en uitvoering. 

Maar dat moet ook gebeuren binnen één organisatie.  

 

Gemeenten 

De lokale overheid stuurt op inhoud. Met inwoners en organisaties worden de maatschappelijke 

vraagstukken bepaald. Gezamenlijk wordt gekeken wie welke rol kan vervullen in de oplossing. 

Uiteraard lenen niet alle vraagstukken zich voor het co-creëren van aanpakken. De gemeente kan een 

rol vervullen in het verzamelen van informatie en het begeleiden van de oordeelsvorming. Daar waar 

de gemeente zelf een rol vervult, bijvoorbeeld als financier of als wetshandhaver, beslist uiteraard de 

gemeenteraad. Een uitgewerkte en gedragen visie op maatschappelijke ondersteuning is een 

voorwaarde voor goede vervulling van de rol van de gemeente.  

 

Met de komst van de Wmo werd de rol van de gemeente vaak aangeduid als die van regisseur. Wat 

die regierol inhoudt is echter zeer diffuus. In de Memorie van Toelichting op het eerste voorstel voor de 

wet in 2005 staat dat gemeenten regie moeten voeren over de samenhangende activiteiten van 

aanbieders van zorg, wonen, welzijn en dienstverlening. In de loop van de tijd lijkt de regiefunctie 

echter uitgebreid te zijn naar alle aspecten van de Wmo en zelfs buiten de reikwijdte van de wet. Wat 

er dan precies van de gemeente werd verwacht, was niet altijd duidelijk.
2
 Moest de gemeente sturen of 

juist ruimte laten, bijvoorbeeld aan professionele organisaties? Het initiatief nemen of juist burgers en 

doelgroepen volgen? Sturen op hoofdlijnen of juist op het detailniveau van specifieke individuele 

voorzieningen zoals vervoer? In Welzijn Nieuwe Stijl ging het niet meer om een regierol, maar om goed 

(of deskundig) opdrachtgeverschap. Maar is dat genoeg? Zeker in een gekantelde werkwijze lijkt het 

meer te gaan om modern leiderschap: gedreven vanuit een visie op de lange(re) termijn, inspirerend, 

richtinggevend, maar sturend op hoofdlijnen, zoveel mogelijk ruimte latend, maar wel duidelijke kaders 

aangeven en daar ook ‘hard’ op durven zijn, transparant, met oog voor outcome, niet op output, niet 

                                                   
1
 Zp’ er: zelfstandige professional. 

2
 Zie voor discussies over de (regie)rol van de gemeente bij de uitvoering van de Wmo Span e.a. (2009) en 

Nederland e.a. (2009). 
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alles zelf willen doen, integendeel, samenwerkingspartners en opdrachtnemers op hun eigen 

kwaliteiten aanspreken, zelf het goede voorbeeld geven (practice what you preach). 

 

Vanuit deze visie stuurt de gemeente daar waar nodig en gewenst, vooral bij de besteding van de 

(schaarse) publieke middelen. De gemeente opereert niet alleen lokaal maar zoekt daar waar het 

meerwaarde heeft (of noodzakelijk is) regionale samenwerking (jeugdzorg, maatschappelijke opvang). 

Van uitvoeringsorganisaties wordt gevraagd om vanuit de gedeelde visie te werken. Wat dit concreet 

betekent verschilt per gemeente. De benodigde ondersteuning is immers afhankelijk van de lokale 

situatie. Het moet echter wel mogelijk zijn een aantal basisprincipes te formuleren. In de 

Toekomstverkenning van SZW wordt bijvoorbeeld geopperd dat gemeenten de (ingehuurde) 

professionals pas echt hun werk goed kunnen laten doen wanneer budgetten samengevoegd worden 

en lager in de organisatie worden belegd (budgetdelegatie). Een valkuil voor gemeenten is dat ze alles 

zelf gaan doen en het vervolgens niet kunnen waarmaken. 
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6 Visie: samenhang is voorwaarde voor transformatie 

MOVISIE ziet de actuele ontwikkeling op lokaal niveau als een stevige vernieuwing, als een 

herinrichting van het sociale domein. Ons inziens is samenhang in de lokale vormgeving van de 

transities een voorwaarde voor effectievere en meer duurzame maatschappelijke ondersteuning van 

kwetsbare mensen. MOVISIE draagt bij  aan de concretisering van de veranderingen die zich voordoen 

in de dagelijkse praktijk van sociale professionals, ambtenaren, vrijwilligers, hulpvragers en andere 

actieve burgers. Nadrukkelijk nemen we de behoeften, wensen en mogelijkheden van concrete 

mensen en hun sociale netwerk als uitgangspunt. We sluiten aan bij de leefwereld en kijken van 

daaruit wat mensen nodig hebben om zo optimaal mogelijk, binnen hun eigen (on)mogelijkheden, aan 

de samenleving deel te nemen. MOVISIE verbindt de leefwereld met de systeemwereld en helpt 

verbindingen te leggen tussen werkvelden binnen de systeemwereld die tot nu toe nog vaak 

gescheiden zijn: welzijn, zorg, gezondheid, arbeid, onderwijs, vrijetijdsbesteding, wonen, veiligheid. Om 

op die manier een bijdrage te leveren aan optimale maatschappelijke zorg en ondersteuning. 

 

De beleidsontwikkelingen die met de komst van de Wmo zijn ingezet, bieden kansen voor de sociale 

sector, het werkveld van MOVISIE. Dat blijkt uit de schijnbaar autonome beweging op lokaal niveau. 

De Wmo werd op veel plaatsen al uitgevoerd, voordat de wet werd ingevoerd. En ook in de periode 

tussen kabinet Rutte I en Rutte II waarin sommige  transities controversieel werden verklaard e, zagen 

we dat gemeenten door zijn gegaan met het vorm geven van beleid waarin beter wordt aangesloten bij 

de wensen, behoeften én mogelijkheden van burgers, cliënten, doelgroepen. De positieve kant van 

deze ontwikkeling is dat ondersteuning en hulpverlening beter passend kunnen worden, minder 

gefragmenteerd en daarmee hopelijk ook tot meer resultaat leiden en tot een grotere deelname (in 

welke vorm dan ook) van minder redzame mensen aan de samenleving. De ontwikkeling draagt echter 

ook een gevaar in zich, zeker nu er tegelijkertijd veel bezuiniging wordt. Want de burger centraal kan 

niet zonder goede ondersteuning, ook van professionals, zo benadrukken onderzoekers als Lilian 

Linders en Eveline Tonkens. Er zal dan ook een herijking moeten plaatsvinden vanuit de gekantelde 

visie op de rol van burgers, sociale netwerken, civil society, professionele organisaties en overheden. 

En op termijn zal de nieuwe werkwijze wellicht tot minder kosten leiden, of op zijn minst tot een minder 

snelle stijging van kosten. Voor deze verandering is reallocatie van bestaande middelen nodig en 

idealiter zelfs investeringen. In een tijd van bezuinigingen is dat geen eenvoudige opgave. 

 

Hoe dan ook, er moet toegewerkt worden naar een situatie waarin inwoners van Nederland 

maatschappelijk bijdragen op een manier die past bij hun mogelijkheden én hun beperkingen. Alleen 

dan kan ruimte ontstaan voor vormen van ondersteuning en hulpverlening die de directe leefwereld van 

mensen met een ondersteuningsvraag of -behoefte als startpunt neemt. En daar waar de 

mogelijkheden van informele hulp beperkt zijn, of ontoereikend omdat de hulpvraag te groot is, waar  - 

tijdelijke of blijvende -  ontlasting nodig is, daar komt de professionele ondersteuning in beeld. Deze 

wordt, op de grens van 0
de

- en 1
ste

 -lijns hulpverlening, geboden door vrijwilligers én beroepskrachten. 

Organisaties en gemeenten bieden de randvoorwaarden waaronder deze manier van werken kan 

floreren.  

 

De bovenstaande visie sluit naadloos aan op de missie ‘MOVISIE werkt aan een krachtige 

samenleving met burgers die zoveel als mogelijk (zelf)redzaam zijn’.  
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