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SAMENVATTING VISIESTUK “TRANSFORMATIE VAN HET SOCIALE DOMEIN”

Deze publicatie is een populaire samenvatting van “Transformatie van het sociale domein”,  
een document dat u kunt aantreffen op de websites van de betrokken welzijnsorganisaties.  
De wereld van zorg en welzijn verandert in rap tempo. Een gevolg hiervan is dat er een  
groter beroep gedaan wordt op de samenleving. In “Transformatie van het sociale domein” 
beschrijven we de nieuwe bijdrage van welzijn in die veranderende wereld. Dat doen we aan 
de hand van de alledaagse welzijnspraktijk, de ervaringen van andere organisaties en diverse 
publicaties. We zijn ervan overtuigd dat het delen van dit denkproces toegevoegde waarde 
heeft, met name voor het opnieuw inrichten van de verhoudingen tussen burgers, profes
sionals en over heid. We zien het stuk nadrukkelijk als ‘work in progress’ en gaan er graag het 
gesprek over aan, omdat we denken dat het delen van de beschreven inzichten kan leiden tot 
de door ons gedroomde vernieuwing. Vernieuwing die uitgaat van een visie waarbij de burger 
met zijn ambities, talenten en verlangens weer centraal komt te staan.



2  Samenvatting visiestuk “Transformatie van het Sociale Domein”

Naar nieuw samenspel
Welk samenspel tussen burgers, professionals en overheid is nodig voor een wereld 

waarin de burger met zijn ambities, talenten en verlangens weer centraal komt te staan?

BURGERS Burgers krijgen meer ruimte voor 
eigen kracht en zelfregie, maar worden 

ook medeverantwoordelijk voor die ruimte. De ‘krachtige’ 
burgers (zo’n 80%) krijgen een royale regel ruimte om in
houd te geven aan die eigen verantwoordelijkheid. De 
burger wordt meer en meer eigenaar van zijn leven en 
regisseur van de zoektocht naar oplossingen. De overige 
‘kwets bare’ burgers krijgen speciale aan dacht. Zij hebben 
meer of minder complexe vraagstukken, op meerdere 
leefgebieden. Zij krijgen speciale aan dacht, maar zijn meer 
dan hun tekort komingen of labels. Ook zij hebben van alles 
te bieden. De sterke ge meen schappen, die wij voor ogen 
hebben, zijn gebaseerd op weder kerigheid. Daar gaan 
burgers diensten mee vormgeven. Als coproducent, vrij
williger, participatiemedewerker, scholier of student. 

De gemeente krijgt meer ver ant
woordelijkheden, bevoegd heden 

en taken in het sociale domein. Dat is logisch, want vanuit 
een lokale aan pak is veel winst te behalen. Regie is in dit 
verband een vaak gebruikt be grip. Wij zien in de gemeente 
graag een visionair regis seur. Bij deze regie vorm bepaalt de 
gemeente het be leids kader: ze heeft een eigen script, maar 
slechts in beperkte mate door zettingsmacht. Om een 
nieuwe mind set te vormen, heeft ze dus over tui gings kracht 
nodig. Door een aan sprekende en samenbindende visie te 
presenteren, kan de gemeente andere actoren, inclusief de 
burger, in het beleidsveld binden aan haar eigen script. Zo 
ontstaat dan de moge lijk heid om zaken anders te regelen 
en te organi seren, zodat de huidige, meer versnipperde en 
verkokerde, situatie verdwijnt. De gemeente schept de 
randvoor waar den voor nieuwe werk wijzen en werkt vanuit 
de overtuiging dat de transitie van ‘zorgen voor’ naar 

kans bieden om lokaal, in de gemeente, met burgers en 
organi saties, vorm te geven aan die wereld. Er is een breed 
ge deelde behoefte aan debureau cra ti sering en ontschot
ting. Aan systemen die de burger niet in de weg zitten, maar 
weer dienend zijn. Aan een lokale situatie, waarin burgers 
weer echt centraal staan en er ruimte is voor zelf organi satie. 
En aan een alternatief voor onze huidige verzorgings staat, 
die tegen zijn financiële en inhoudelijke grenzen aanloopt. 
Het huidige systeem is niet toekomst bestendig, wat vraagt 
om een fundamentele systeem wijziging. 

Vernieuwen en verbeteren// Vernieuwing is daarmee om 
meerdere redenen nood zake lijk. De uit daging die er nu ligt 

De menselijke maat maakt het 
mogelijk weer betrokken heid te 
tonen bij je eigen leefomgeving

GEMEENTE

De burger moet met zijn ambities, talenten en verlangens 
weer centraal komen te staan. Dat is een wereld waar onze 
professionals naar uit zien. De burger als actieve consu
ment, als coproducent en eigenaar van zijn kwaliteit van  
leven. Een wereld waarin niet de regels en procedures de 
overhand hebben, maar waarin burgers, eventueel in 
samen werking met professionals, de best mogelijke aanpak 
kunnen kiezen.

In het huidige zorgsysteem heeft een burger (tot 2015) recht 
op zorg van een professional. De Wmo is een terug kante
ling naar een wereld waarin de burger weer gaat over de 
eigen processen. Wij geloven dat de decen tra lisaties de 

“Wij dragen er 
met ons werk  
aan bij dat een 
groeiende 
groep burgers 
zelf vorm geeft 
aan een 
betekenisvol 
leven”
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‘zorgen dat’ gebaat is bij een duidelijk onderscheid tussen 
het ‘wat’ en het ‘hoe’. Het ‘hoe’ is in de eerste plaats aan 
de burger(s) en in de tweede plaats aan dienstverleners, die 
aangeven vanuit welke kennis en inzichten zij kunnen 
bijdragen aan bete kenisvol leven. Met bijzondere aandacht 
voor burgers die, voor een korte of langere periode, onder
steuning nodig hebben. 

Wij dragen er met ons werk aan bij dat 
een groeiende groep burgers zelf vorm 

geeft aan een betekenisvol leven. Onze professionals kop
pelen een warm kloppend hart voor de samenleving aan 
een koel hoofd, waar mee ze professionele afwegingen 
maken. Het sociale welzijnswerk is altijd laagdrempelig en 
dichtbij de burger georganiseerd. De sociaal werker werkt 
als een verbindings werker, altijd op zoek naar kansen en 
mogelijkheden. Uitgangspunt is het talent dat iemand be
zit. Wat kun je zelf betekenen in je sociale systeem en je 
omgeving? Dan ontstaat een wereld van omzien naar el
kaar. Een wereld waarin zo nodig wordt gefaciliteerd en 
ondersteund door georganiseerde vrijwilligers of profes
sionals. In die wereld kunnen ook de maat schappe lijke 
kosten duurzaam afnemen.

Middelen voor wat echt belangrijk is // Dat is nodig, want 
de middelen zijn schaars. En het kan. We zien overal de 
potentie van burgers, in wijken, buurten en op straatniveau. 
Momen teel besteden zorg en welzijn on ge veer 80% van de 
middelen in het sociale domein aan diensten voor een rela
tief kleine groep burgers. In de ge wenste nieuwe situatie 
investeren we meer, pre ven tief, in de groep ‘krachtige’ 
burgers, die daardoor groeit. Deze burgers krijgen meer 
regelruimte en kunnen op facili teren de professionals 
rekenen als ze zelf een initiatief van de grond willen til len. 
Ze gaan meer toegevoegde waar de leveren in hun ge
meenschap. Met de groep ‘kwetsbare’ burgers zoeken we 
actief naar hun talenten, passies, naar waar hun energie zit, 
wat ze kun nen en willen bijdragen. Naar weder kerigheid. 
Door deze aanpak en de preventieve investeringen in de 
groep ‘krachtige burgers’, wordt de groep ‘kwetsbare 
burgers’ kleiner en bedra gen de kosten voor de benodigde 
dienstverlening nog slechts 30% van de totale middelen. 

Onze algemene 
uitgangspunten

Facilitering van preventieve 
interventies voorkomt dat 
eenvoudige vragen uit groei
en tot complexe vragen en 
daarmee dure ondersteuning. 

Ondersteuning vindt zoveel als mogelijk plaats in de eigen 
directe leefomgeving. 

Decennialang loste de overheid ons 
individuele probleem op, de over

heid was verplicht ons te hulp te schieten. De burger is 
ontwend zelf oplossingen te zoeken en dingen op eigen 
kracht te doen. De regie van zijn proces lag veelal bij de 
professional. Bij eigen regie en eigen kracht is de indivi
duele tocht langs gezin, familie en vrienden een vruchtbare 
wijze om voor de problemen een oplossing te vinden. Zelf
regie heeft oefening nodig en een structuur waarop je kunt 
rekenen als je capaciteit tekort komt. Bij het buurtpunt of 
participatiepunt, dat gerund wordt door burgers, is directe 
informatie beschikbaar en de sociaal werker kan helpen bij 
het opstellen van je plan. Indien nodig kan hij ook indiceren 
voor 2elijnszorg.

De sociaal werker is 
een buurtwerker die 
een diversiteit aan 
vragen krijgt. Die 
kunnen gaan over 

schulden, veiligheid, gezond opgroeien of (arbeids)parti
cipatie. In die situatie is het goed om de burger te onder
steunen in zijn zelfredzaamheid. Met doorvragen, kijken 
naar mogelijkheden en het schrijven van het eigen plan, 
wordt de burger regisseur van zijn eigen proces. De gene
ralist is coach waar nodig en in staat om vrijwilligers (in
formele hulp) te verbinden met professionals (formele hulp). 
Voor dit laatste heeft hij waar nodig indicatiebevoegdheid.

is of we, individueel en collec tief, de moed hebben om 
voor fundamentele ver nieu wing te kiezen. Waarbij we met 
min der middelen voor zie ningen bieden, er sprake is van 
meer onderlinge be trok ken heid en er ook voor de meest 
kwets bare burger een goede kwaliteit van leven bestaat. 

Door de decen tra lisaties ont staat de moge lijkheid om onze 
leef wereld op nieuw in te richten en in de uitvoering van 
deze taken samenhang aan te brengen en vernieuwing te 
rea liseren. 

Wij zijn ambitieus in het streven naar verbetering en ver
nieuwing. Naar een situatie waarin de professionele onder
steuning duurzaam bijdraagt aan (eco nomische) zelf red
zaamheid, participatie, gezond en veilig opgroeien en een 
betekenisvol leven. Daar moeten mensen tevreden over 
zijn, dat is ons beoogd resultaat. Dat resultaat boeken we  
in buurten, wijken en kernen waar mensen in staat zijn met 
elkaar, en waar nodig met profes sionele onder steu ning, 
actieve en gezonde ge meen schap pen te vormen. Gemeen
schappen waarin inclu siviteit het uit gangspunt vormt. Zo dat 
een samenleving ont staat waar aan iedereen kan bij dragen 
en waarbinnen men sen zich in positieve zin kunnen ontwik
kelen en ont plooien.

ZELFREGIE

GENERALISTISCH  
WERKERS DIE  
RUIMTE KRIJGEN

WELZIJN

“Met doorvragen, 
kijken naar moge
lijkheden en het 
schrijven van het 
eigen plan, wordt 
de burger regis
seur van zijn  
eigen proces”

VOORKOMEN  
IS BETER DAN 
GENEZEN



Burgers runnen in grote 
mate zelf multifunctionele 
participatiepunten voor 
ontmoeting en onder steu
ning. De samenwerking 
tussen de verschillende sec
toren krijgt er vorm door 

vraag en antwoord te verbinden. Daardoor ontstaat tevens 
de verbinding tussen de formele (professionele hulp ver
lener) en informele zorg (burger en netwerk). Ook buiten 
deze punten ontstaan burger initia tieven. Vaak spontaan, op 
eigen kracht, soms aange moe digd vanuit een vraagstuk of 
aangejaagd door een pro fes sional. In sterke gemeenschap
pen ontstaan deze initiatieven eerder en zijn ze kansrijker. 
Een sociaal profes sional kan soms het juiste zetje geven: 
voor de start, voort gang of een bevredigende afronding. 
Binnen, in de punten, en op straat kunnen we samen attent 
en alert reageren, zo dat kleine problemen niet uitgroeien 
tot grotere. De profes sional is gericht op het bevorderen 

VAN PROFESSIONELE ZORG NAAR ZORG VOOR ELKAAR

Grondgedachte 
Wmo in de praktijk
We hebben geschetst waarom we uitkijken naar een wereld waarin de burger met zijn 

ambities, talenten en verlangens centraal staat, wat de huidige tijd zo kansrijk maakt 

voor vernieuwing en hoe het benodigde nieuwe samenspel tussen burgers, profes

sionals en overheid eruit kan zien. Hier presenteren we op welke manier we met 

onze professionals echt invulling willen gaan geven aan de grondgedachte van de 

Wmo: lokaal en samen van ‘professionele zorg’ weer ‘zorg voor elkaar’ maken. 

PARTICIPATIE, 
SOCIALE 
SAMENHANG 
EN PREVENTIE

van burgerinitiatief en stimuleert dat een ieder betekenis vol 
kan bijdragen.

In een gemeenschap 
waar geïnvesteerd is  
in ‘kennen en gekend 
worden’, kunnen veel 

ondersteuningsvragen ondervangen worden. Professionals 
dragen daar hun steentje aan bij. Door te faciliteren en 
mogelijk te maken. Zij nemen gezamenlijke verant woorde
lijkheid voor een ondersteuningsvraag, waarbij zoveel 
moge lijk zelfregie de sleutel naar de oplossing is.

Onze profes
sionals ver
vul  len een rol 
bij het ver
strek  ken van 

voor zieningen. Laat burgers en 1elijnsprofessionals in 
buurten en wijken aan de slag kunnen gaan met vraag
stukken die zij zelf kunnen aanpakken. Wanneer dit niet 
kan, faciliteer dan het proces naar een gedragen keuze 
voor ‘de meest kans rijke oplossingsrichting’. Als er een 
indicatie nodig is voor 2elijnszorg, zorg dan voor één in
gang, voorkom onnodige en dubbele verstrekkingen en 
sluit aan bij de leefwereld en behoeften van betrokkenen.

Sociale pro
fes  sio nals 
werken als 
ver bin dings
werkers, altijd 

op zoek naar kansen en mogelijk heden. Zij kennen de 
mensen in buurten en wijken en weten wie in gemeen
schap pen ‘het verschil kunnen maken’. Ze zijn succesvol in 
het versterken van burgerparticipatie, keten en netwerk
samenwerking en het bieden van onder steuning, maar 
weten ook wanneer een ander type profes sionele onder
steuning belangrijk is en wie ze daarvoor moeten bena
deren. Zo kunnen zij voor de burger een goede case
manager zijn en voorkomen dat er vele specialistische 
hulpverleners op één adres aanwezig zijn.

BIEDEN VAN 
ONDERSTEUNING

TOEGANG, ARRANGE
MENTSKEUZE EN 
VERSTREKKINGEN

CASEMANAGEMENT, 
NETWERK EN KETEN
SAMENWERKING

Colofon
DE SAMENSTELLERS VAN HET STUK: Caleidoz, 
Mikado, Rijnstad, Welzijn Rijnwaarden, Solidez, Stuw,
Stichting Welzijn Lingewaard. 

Het volledige stuk, met meer casuïstiek, achtergronden, 
suggesties voor de verdere uitwerking van het trans
formatieplan en ons eigen onderscheid tussen 0elijns, 
1elijns en 2elijns voorzieningen, staat op de websites 
van alle samenstellers.

TEKST POPULAIRE SAMENVATTING: Eelco Visser, Qrne

VORMGEVING: Coert de Boe

DRUKWERK: Senefelder Misset


